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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО  
МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ

Одеський національний економічний університет. 
Міністерства освіти і науки України, 
кафедра банківської справи, 
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тел.: 0958480729,
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Анотація. Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів організації 
фінансового моніторингу в банках. Обгрунтовано, що однією з найактуальніших світових 
фінансових проблем останнім часом є зростання кількості випадків участі банків у процесі 
відмивання брудних грошей. Це завдає величезних збитків банкам, підриває довіру порядних 
вкладників, крім того, обіг таких коштів шкодить економіці держави.

Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи 
фінансового моніторингу в банках.

Доведено, що сучасна модель вітчизняної системи фінансового моніторингу містить 
наступні елементи: мету на макроекономічному та мікроекономічному рівнях; принципи; 
функції; об’єкти; суб’єкти; види фінансового моніторингу; методи здійснення та нормативно- 
правое регулювання.

Обгрунтовано, що основні проблеми, які пов’язані з проведенням фінансового 
моніторингу у банках, полягають у наступному: відсутність встановлених на законодавчому 
рівні якісних вимог до інформації про клієнта; особи, які займаються легалізацією незаконних 
доходів, мають високу кваліфікацію, що значно полегшує їм проведення через банк сумнівних 
операцій; процес урегулювання питань відмови банку у проведенні сумнівної операції.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, сумнівні операції, банк, відмивання грошей, 
фінансування тероризму.
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Осіезза №ііопа1 Есопотіс ГІпіуегзіїу,
Міпізігу оґ Есіисаііоп апсі 8сіепсе оґ ІІкгаіпе,
Оерагітепі оґ Вапкіп§,
РгеоЬгагЬепзка зіг., 8, Осіеза,
65082, (Легате,
ІеІ.: 0958480729,
с-таіі: коуа1епко-6868@таі1.ги

АЬзІгасІ. ТЬе агіісіе аітз Іо зіисіу теїЬоск апсі Іооіз ґог ґіпапсіаі топіІогіп§ Ьу Ьапкз. її із 
ргоуесі іЬаІ опе оґ ІЬе таіп §1оЬа1 ГіпапсіаІ ргоЬІетз іп гесепі уеагз із іпсгеазіп§ питЬег оґ сазез оґ 
Ьапкз раг!ісіра1іп§ іп іЬе топеу Іаипсісгіп)'. її саизез Ьапкз Ьи§е Іоззез, ипсіегтіпез іЬе сгесііЬіІііу оґ 
Ьопезі сіерозіїогз, іп асісііііоп, сігсиїаііоп оі Іипсіз 1 іке іЬезе Ьигіз іЬе паііопаї есопоту.

ТЬе агіісіе із Іо сіеуеіор гесоттспсіаііопз Іо ітргоуе ІЬе еґґесііуепезз оґ ГіпапсіаІ топііогіп§ 
іп Ьапкз.
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II із ргоуесі іЬаІ ІЬе сиггепі тосіеі оґ ІЬе паііопаї ГіпапсіаІ топіІогіп§ зузіет іпсіисіез ІЬе 
ґоііо\уіп§ еіетепіз: іЬе ригрозе оґ тасгоесопотіс апсі тісгоесопотіс ієуєіз; ргіпсіріез; ґипсііоп; 
ґасіїіііез; зиЬіесІз; Іурез оґ ГіпапсіаІ топіІогіп§; теїЬосіз оґ ітріетепіаііоп апсі ге§и1аІогу ргеуие 
ге^иіаііоп.

и із ргоуесі іНаІ ІЬе та]ОГ ргоЬІетз геїаіесі Іо іЬе ГіпапсіаІ топіЮгіп§ оґ Ьапкз аге іЬе 
ґо1Іо\¥Іп§: Іаск оґ 1е§із1аІіуе1у езІаЬІізЬесІ яиаіііу гедиігетепіз оґ сизіотег іпґогтаїіоп; регзопз 
еп§а§ес1 іп 1е§а1І2аІіоп оґ і І Іецаї іпсотез аге Ьі§Ь1у с]иаІіПесі, \уЬісЬ цгеаііу Гасіїііаіез іЬет іЬгои§Ь 
Ц1е Ьапк оґ зизрісіоиз Ігапзасііопз; ІЬе ргосезз оґ зеїііетепі Ьапк ґаііиге іп ІЬе сопсіисі оґ
циезІіопаЬІе Ігапзасііопз.

Кеу\¥огЙ8: ГіпапсіаІ топіІогіп§, зизрісіоиз Ігапзасііопз, Ьапк, топеу Іаип(1егіп§, Гіпапсіп§ оґ
Іеггогізт.

Вступ. Однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнім часом є 
зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей. Це 
завдає величезних збитків банкам, підриває довіру порядних вкладників, крім того, обіг 
таких коштів шкодить економіці держави.

Світ дійшов висновку, що боротьба з відмиванням брудних грошей у банківській 
системі економіки — справа виняткової ваги. В Україні на сьогодні склалися об єктивні 
умови для активного відмивання грошових коштів. Поширенню цього явища значною 
мірою сприяє закритість банків, існування банківської таємниці, невизначеність 
законодавчої бази щодо реєстрації та джерел походження первинного капіталу. 
Банківська справа продовжує залишатися основною ланкою у сфері відмивання коштів
підприємницьких структур.

Актуальність питання, що розглядається у статті, підкріплюється тим, що 
організовуючи роботу і розробляючи внутрішньобанківську систему запобігання 
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, банківські установи повинні не 
тільки зупиняти неправомірні операції клієнтів та притягати їх до відповідальності, а й 
відстежувати весь ланцюжок легалізації незаконно добутих коштів, викривати 
злочинців, конфісковувати їхні активи. Тобто основний тягар системи фінансового 
моніторингу припадає на банківську систему.

Постановка завдання. Слід зазначити, що проблемі організації системи 
фінансового моніторингу у банках та мінімізації ризиків, пов язаних з відмиванням 
грошей приділено увагу багатьох вітчизняних економістів та практиків. Вагомий 
внесок у розв’язання цієї проблеми зробили М. Бормотова [1], О. Куришко [3],
Н. Москаленко [4], О. Романченко [5], Д. Шиян [2] та інші, та інші. Узагальнення та 
аналіз наукової літератури, нормативних актів з досліджуваної тематики дозволяють 
зробити висновок про те, що банки зазнають певних труднощів при реалізації 
контрольних процедур, спрямованих на зниження ризику легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом. Так, з метою запобігання залучення їх в підозрілі схеми 
банки застосовують певний інструментарій на різних етапах взаємовідносин з 
клієнтами (як фізичними, так і юридичними особами), існує необхідність подальших 
досліджень у зазначеному науковому напряму.

Мета дослідження — розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності 
системи фінансового моніторингу в банках.

Результати. Відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, контроль за 
відмиванням брудних грошей здійснюється через проведення внутрішнього та 
державного фінансового моніторингу [7].

Основні питання здійснення фінансового моніторингу в банківській системі 
України визначаються сукупністю нормативно-правових документів, які можна
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виділи і и у три і руни (табл. 1): міжнародні документи у сфері запобігання та протидії 
легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму; національні законодавчі 
та нормативно-правові акти; внутрішні нормативні документи банків.

Ураховуючи організаційну структуру національної системи фінансового моніто
рингу України слід уточнити наступні елементи системи протидії легалізації доходів та 
фінансування тероризму в банківській системі: підзвітними особами є банки, платіжні 
організації та члени платіжних систем, що є банківськими установами; наглядовим 
органом є Національний банк України.

Таблиця 1
Нормативно-правове забезпечення фінансового моніторингу в банківській

системі України [8, с. 284]
ТаЬІе 1

Ке§иІаіогу зиррогі ГіпапсіаІ топі(опп§ іп їЬе Ьапкіп£ зузіет оГ ІІкгаіпе

Група Назва

Нормативні
документи

міжнародних

Міжнародні конвенції: Конвенція ООН про боротьбу з незаконним 
обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Конвенція 
Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію 
доходів від злочинної- діяльності та про фінансування тероризму, 
Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням 
тероризму. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 
злочинності, Конвенція ООН проти корупції та інші

організацій 
та комітетів

Резолюції Ради Безпеки ООН

Документи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (РАТР): Рекомендації РАТР

Документи Базельського комітету банківського нагляду

Документи інших міжнародних та регіональних організацій

Національні
нормативні
документи

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення від 14.10.2014 № 1702-VII; Закон України “Про банки і 
банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-ІП; Закон України “Про 
Національний банк України” від 20.05.1999 № 679-ХІУ

Нормативно-правові документи Національного банку України 
(далі -  НБУ): Положення "Про порядок організації та проведення 
перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму” від 20.06.2011 № 197; Положення “Про застосування 
Національним банком України санкцій за порушення законодавства з 
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” від 
15.06.201 1 № 192; Положення “Про здійснення банками фінансового 
моніторингу” від 31.01.2011 № 22; листи та роз’яснення щодо
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Г рупа Назва

Внутрішньо-
банківські
нормативні
документи

окремих питань здійснення фінансового моніторингу в банках тощо

Нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України (далі - 
КМУ): Порядок формування переліку осіб, які пов'язані з прова
дженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 
міжнародні санкції, Перелік офшорних зон та інші

Нормативно-правові документи Держфінмоніторингу

Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку

Програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку

Програми здійснення фінансового моніторингу за певними 
напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів

Програма оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних 
доходів/фінансування тероризму

Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників банку

Інші нормативні документи (наприклад, Положення про підрозділ 
фінансового моніторингу тощо)

Сучасна модель вітчизняної системи фінансового моніторингу містить наступні 
елементи:

Мети: на макроекономічному рівні — максимальне сприяння досягненню 
прозорості, стабільності та безпеки фінансової системи держави; на мікро- 
скономічному рівні -  забезпечення протидії відмиванню коштів та його упередження;

П ринципи: оперативність, безперервність, системність, регулярність, об єктив-
ність, ефективність, розвиток;

Функції: захисна, інформаційна, превентивна, контрольно-наглядова, опера
тивно-аналітична;

О б’єкти: дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових 
операцій, які проводяться за умови наявності ризиків використання таких активів з 
метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також будь-яка інформація 
про такі дії чи події, активи та їх учасників;

Суб’єкти: державного фінансового моніторингу та первинного фінансового
моніторингу;

Види фінансового моніторингу: обов’язковий та внутрішній фінансовий 
моніторинг.

М етоди здійснення: ідентифікація, верифікація, повідомлення уповноваженого 
органу про підозрілі операції, аналіз повідомлень, формування досьє, передача досьє до 
відповідних правових та силових органів;

Н о р м а т и в н о -п р а в о в е  р е г у л ю в а н н я  — сукупність законів та підзаконних 
нормативних актів [4, с. 215-216; 7; 8, с. 290].

Основні проблеми, які пов’язані з проведенням фінансового моніторингу у 
банках, полягають у наступному: відсутність встановлених на законодавчому рівні 
якісних вимог до інформації про клієнта; особи, які займаються легалізацією 
незаконних доходів, мають високу кваліфікацію, що значно полегшує їм проведення
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через банк сумнівних операцій; процес урегулювання питань відмови банку у 
проведенні сумнівної операції.

І Іроведемо аналіз зазначених вище проблем.
По-перше. На стадії розгляду заяви клієнта -  фізичної особи -  банк використовує 

такі підходи: не відкриває рахунок без присутності особи, на ім'я якої відкривається 
рахунок, або його представника, а також рахунок без надання документів, необхідних 
для ідентифікації та встановлення відомостей про клієнта. Однак, на практиці зазначені 
інструменти є малоефективними, тому що для фізичної особи, метою якої є 
використання банківських послуг для проведення сумнівних операцій або переведення 
в готівку грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не представляє складності 
забезпечити особисту присутність особи, зазначеного в наданих документах в банку, і 
надати документ, що засвідчує його особистість.

При необгрунтованій відмові від укладення договору банківського рахунку 
заявник має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір, а 
банк в даному випадку як сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладення 
договору, повинна відшкодувати клієнтові завдані цим збитки.

Крім того, на етапі відкриття рахунку фізичній особі на підставі поданих ним 
документів, необхідних для його ідентифікації, банк не має достатню інформацію для 
винесення мотивованого судження про характер проведених потенційним клієнтом 
операцій. У випадку відкриття рахунку новоствореній юридичній особі його фінансова 
історія і зовсім відсутня (табл. 2).

Таблиця 2
Загальні принципи відкриття / закриття банківського рахунку, 

відмови в проведенні операції банком
ТаЬІе 2

Сепегаї ргіпсіріез оГ орепіп§ / с1о8Іп§ а Ьапк ассоипі, геіизаі іо сошіисі Ьапк
Ігап8ас(іоіі8

Ситуація Фізичні особи Юридичні особи
підстава для відмови 
у відкритті рахунку / 
вкладу

наявність фізичної особи а 
переліку;
наявність підозр про те, що 
рахунок / внесок 
відкривається з метою 
відмивання грошей та 
фінансування тероризму.

наявність засновників / 
керівників юридичної особи в 
переліку.
наявність підозр про те, 
що рахунок / внесок 
відкривається з метою 
відмивання грошей та 
фінансування тероризму.

підстава для відмови 
у проведенні операції

не надані документи, 
необхідні для фіксування 
інформації про операції (ПІБ, 
ІПН, адреса);
наявність підозр про те, що 
операція здійснюється з 
метою відмивання грошей та 
фінансування тероризму.

не надані документи, необхідні 
для фіксування інформації про 
операції (найменування, 
номер банківського рахунку, 
ІПН);
наявність підозр про те, що 
операція здійснюється з метою 
відмивання грошей та 
фінансування тероризму.

підстава для відмови 
в обслуговуванні

ухвалення протягом року двох і більше рішень про відмову в 
проведенні операції

Джерело: систематизовано автором за матеріалами [2, с. 45; 9, с. 75; 10, с. 358]
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Таким чином, можливість відмови у відкритті рахунку при наявності підозр про 
проведення (у тому числі планованому) потенційним клієнтом операцій з метою 
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, можуть спричинити за собою грубе 
порушення законодавства, так звану “торгівлю рахунками" на вітчизняному ринку 
банківських послуг.

По-друге. Після того як з заявником на відкриття банківського рахунку 
укладені договірні відносини відповідно з міжнародною практикою, банки 

можуть використовувати два основні інструменти, спрямованих на обмеження 
залучення в підозрілі операції -  відмова в проведенні операції або подальшому 
обслуговуванні клієнта, а також блокування його рахунку.

Однак, враховуючи той факт, що при проведенні розрахункових операцій та 
супроводі угод клієнтів банк має усі необхідні відомості, даний інструмент також є 
малоефективним для запобігання використання вітчизняних банків для проведення 
операцій підозрілого характеру. Для вирішення даної проблеми, на нашу думку, було б 
доцільним впровадження механізму отримання банками від регулятора інформації про 
реальні ризики, пов'язані з певним клієнтом.

Окрім того, в окремих випадках вітчизняні банки не тільки можуть, але 
зобов'язані призупинити операції за рахунком клієнта (якщо хоча б одній зі сторін 
операції є фігурант переліку терористів чи екстремістів. За винятком операцій із 
зарахування коштів, що надійшли на рахунок фізичної або юридичної осіб, на п'ять 
робочих днів з дати, коли розпорядження клієнта про їх здійсненні має бути виконано. 
Банк направляє в уповноважений орган повідомлення про таку операцію для 
отримання дозволу на її проведення або повідомлення про подальше зупинення 
(рис. 1).

У зв'язку з цим можна зробити висновок про те, що з метою розширення 
інструментарію, що застосовується банками з метою протидії відмиванню брудних 
грошей та фінансування тероризму, необхідно на законодавчому рівні визначити 
конкретні випадки, які можуть розцінюватися банком як підстава для розірвання 
договору відкриття банківського рахунку.
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Рис. 1. Процедура виявлення серед клієнтів банку осіб, причасних у  відмиванні грошей
та фінансування тероризму 

Гщ. 1. Тке Шепіі/у ргосесіиге атоп£ Ьапк сііепія регзопз, \\>ко іт>оІ\>есі іп топеу Іаипсіегіпу
апсі Іеггогізі (іпапсіпу

Джерело: розробка автора

По-третє. Незважаючи на те, що вступили зміни в законодавство, які номінально 
розширили наявні у розпорядженні банків для протидії їх залучення в підозрілі схеми 
на різних етапах взаємовідносин з клієнтами, фактично основні з них можуть бути 
використані банком тільки за рахунок прийняття правового ризику. Причина цього в 
тому, що умовою їх застосування є наявність обґрунтованих підозр, що діяльність 
клієнта пов'язана з легалізацією злочинних доходів. При цьому критерії верифікації 
таких підозр у вітчизняному законодавстві відсутні. Таким чином, на сучасному етапі 
розвитку національної системи протидії відмивання грошей та фінансування тероризму 
інструменти, спрямовані на підвищення стійкості національної банківської системи від 
протиправних посягань клієнтів з метою легалізації злочинних доходів, вимагають 
вдосконалення.

За результатами аналізу практики нами запропоновані наступні додаткові 
інструменти, використання яких у своїй сукупності з наявними комплексом заходів 
підвищить ефективність роботи фінансового моніторингу та протистояння зовнішнім
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негативним чинникам в галузі протидії відмивання грошей та фінансування тероризму 
у банках, а саме:

До прийняття на обслуговування-, відмова в укладанні угоди без особистої 
присутності клієнта або представника; ідентифікація клієнта; перевірка ліквідованих 
юридичних осіб; перевірка реквізитів та реєстраційних даних; перевірка паспортів 
громадянина; перевірка на співпадання з переліком осіб, що причетні до фінансування 
тероризму.

Після прийняття на обслуговування: відмова у проведенні операції, призупинення 
операції, розірвання угоди банківського рахунку, блокування рахунку, підвищення 
тарифів на обслуговування.

Перша і друга компонента пов'язана з перевіркою адрес масової реєстрації 
клієнтів та аналізом прозорості бізнесу клієнта відповідно.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день шахраям не складає труднощів надати 
в банк фіктивні договори і угоди, які нібито підтверджують операції по рахунку. У 
даних обставинах єдиним критерієм, на який можуть спиратися відповідальні 
співробітники при винесенні судження про операціях клієнта, слугує податкова 
декларація та бухгалтерська звітність.

Висновки. Таким чином, проведений аналіз наявних у розпорядженні банків 
інструментів дозволив зробити висновок про те, що сформована на сьогодні 
національна система протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму 
переважно орієнтована на перешкоджання руху активів екстремістських організацій і 
терористів через банківську систему. Однак банки схильні до високого ризику їх 
використання з метою протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на 
різних стадіях взаємовідносин з клієнтами.

Запропоновані інструменти покликані розширити наявний у банках арсенал 
заходів, що застосовуються з метою виявлення потенційних і діючих небажаних 
клієнтів, протидії використанню банківських послуг і продуктів з метою приховування 
злочинних доходів, а також мінімізації специфічних банківських ризиків, що 
виникають у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
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Анотація. В Україні проводиться реформа фінансового сектору економіки, ключовим 
завданням якої с зменшення обсягу готівки та збільшення безготівкового обслуговування через 
сучасні дистанційні канали.

У статті розглянуто теоретичні основи надання традиційних та дистанційних банківських 
послуг, а також зазначено їх основні ознаки. Серед дистанційних послуг, які надаються 
банківськими установами України основна перевага належить інтернет-банкінгу. Здійснено 
класифікацію послуг інтернет-банкінгу на основні та додаткові. Проаналізовано 
інфраструктуру безготівкових розрахунків в Україні та інших країнах, зокрема кількість 
банкоматів та РОВ-терміналів, кількість держателів платіжних карток і банків-членів карткових 
платіжних систем, а також банки, що мають найбільшу кількість емітованих платіжних карток
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Руденко З.М. Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні

в Україні. Окремо у статті проаналізовано дистанційні канали обслуговування клієнтів 
Приватбанку та Ощадбанку через лідируючі місця на ринку в системі Приват24 і Ощад24. 
Надано рекомендації для розширення обсягу надання банками безготівкових послуг.

Ключові слова: безготівкові розрахунки, дистанційні та традиційні банківські послуги, 
інтернет-банкінг, платіжні картки, платіжна інфраструктура.
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РАУМЕОТ8 Ш ІЖКАПЧЕ

Ьуіу есіисаііопаї апсі зсіепііґіс іпзіііиіе 
Вапкіпц Шіуегзіїу,
Міпізігу оґесіисаііоп апсі зсіспсе оГ Ш тате,
Оерагітепі оґ Вапкіп§.
Т. ЗЬеусЬепко Ьоиісуагсі, 9, і_,уіу,
79005, Шгаіпе,
ІеІ.: 067 708 20 24,
е-таіі: хогуапагисіепко@§таі1.сот

АЬзігасІ. Іп ІІкгаіпе ГіпапсіаІ зесіог геґогт, \уЬозс таіп оЬ|єсііус із Іо гесіисе сазЬ апсі 
ехрапзе сазЬІсзз раутепі атоипі Ьу изіп§ тосіет гетоіе сЬаппеїз, із сопсіисіесі.

ТЬе агіісіе сіі.чсиззез ІЬе іЬеогеїісаІ ґоипсіаііопз ргоуісііпд оґ ІгасШіопаї апсі гетоіе Ьапкіпц 
зегуісез апсі іЬеіг таіп ґеаіигез. Атоп§ сіізіапсе зегуісез ргоуісіесі Ьу Ьапкіп§ іпзіііиііопз іп Шгаіпе 
таіп асіуапіацс Ье1оп§з Іо Іпіегпеї Ьапкіп§. Іпіетеї Ьапкіп§ зегуісез \уеге сІаззіГіес! оп таіп апсі 
асісііііопаї. ТЬе іпґгазігисіиге оґ сазЬІезз раутепіз іп ІЛсгаіпе апсі оіЬег соипігіез, іпсіисііпц ІЬе 
питЬег оґ АТМз апсі Р08-Іегтіпа1з, ІЬе питЬег оґ сагсІЬоІсіегз апсі тетЬег Ьапкз оґ сагсі раутепі 
зузіетз апсі Ьапкз, \уііЬ іЬе 1аг§езІ питЬег оґ іззиесі раутепі сагсіз іп ІІкгаіпе, \уєгє апаїу/есі. 
Верагаїеіу, іп ІЬе агіісіе ІЬе гетоіе сизіотег зєгуісє сЬаппеїз РгіуаіЬапк апсі ОзсЬасІЬапк \уііЬ Ьсір 
1еасііп§ ріасе іп ІЬе тагкеї зузіет Ргіуаі24 апсі ОзсЬасі24 \уеге апаїу/есі. Яесоттепсіаііопз ґог 
ехрапзіоп оґ уоіите оґ Ьапкз сазЬІезз зегуісез \уеге §іуєп.

Кеу«огс1з: сазЬІезз раутепіз, гетоіе апсі Ігасііііопаї Ьапкіп§ зегуісез, іпіетеї Ьапкіп§, 
раутепі сагсіз, раутепі іпґгазігисіиге.

Вступ. Р и н о к  банківських послуг в Україні створювався у період трансформації 
економіки і супроводжувався різноманітними потрясіннями та кризами в економічній, 
фінансовій і банківській сферах. Сьогодні банки поруч з традиційними банківськими 
послугами впроваджують і нові інформаційні технології, які дають змогу не лише 
підвищити якість послуг, а й суттєво розширити їх перелік. Останніми роками в Україні 
відбувався активний процес автоматизації банківської діяльності, пов’язаний 
насамперед із впровадженням у банківську практику технологій дистанційного 
обслуговування. Спостерігається стабільний позитивний тренд зростання частки 
безготівкових операцій -  нові покоління клієнтів створюють попит на сучасні 
банківські сервіси. Ринок безготівкових платежів в Україні демонструє впевнене 
зростання: населення все частіше користується пластиковими картками при здійсненні 
розрахунків, збільшується кількість платежів через систему інтернет-банкінгу. Тому, 
більшість українських банків має стратегію розвитку безготівкових розрахунків, що 
сприятиме зростанню економіки та підвищить рівень прозорості розвитку сучасних 
сервісів і технологій. Слід зазначити, що розвитку безготівкових операцій в Україні 
приділяють увагу багато вітчизняних економістів та практиків. Вагомий внесок у 
розв’язання цієї проблеми зробили фахівці Національного банку.України у своїх звітах 
та доповідях а також такі науковці, як: Шалига Т.С.[2], Огієнко В. І. та Луняков О. В
[3], Батракова Т.І. та Полова А.В [8] та інші. Незважаючи на те, що існують
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дослідження щодо розвитку безготівкових операцій в Україні проте, наукові та 
практичні пошуки у даному напрямку доцільно продовжувати.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз безготівкових розрахунків в 
Україні. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: дати 
класифікацію банківським послугам і продуктам відповідно до збільшення 
обслуговування клієнтів банку через дистанційні канали, а також проаналізувати 
розвиток платіжних інструментів та лідерів інтернет-банкінгу в Україні.

Результати. Слід зазначити, що в Україні низький рівень проникнення 
безготівкових розрахунків. Серед більшості розвинутих країн Україна виділяється 
високим показником співвідношення готівкової маси до ВВП (14,6 % у 2015 р.). 
Стратегічним завданням Національного банку України (НБУ), зазначеним у 
Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року, є 
підвищення рівня безготівкових платежів в Україні та скорочення обсягів готівкових 
розрахунків. Так, уже в процесі реалізації напрямів та виконання завдань передбачених 
у вище зазначеному документі, НБУ зменшено частку готівкових розрахунків і частку 
готівки у грошовій масі за рахунок упровадження відкритих процедур і принципів 
функціонування, регулювання діяльності платіжних систем в Україні та створення 
сприятливих умов для використанням електронних платіжних засобів. НБУ створено 
конкурентне середовище для впровадження та використання інноваційних платіжних 
інструментів та сервісів [1].

Банківська послуга як ринковий товар має цілий ряд специфічних особливостей, 
що відрізняють її від товарів на інших ринках. Ми вважаємо, що за сьогоднішніх умов 
розвитку банківської системи та оголошеного курсу НБУ на розвиток безготівкових 
операцій, доцільно класифікувати банківські послуги на традиційні і дистанційні. До 
традиційних відносяться три типи операцій: депозитні; кредитні; касово-розрахункові. 
Традиційне банківське обслуговування має характерні ознаки, серед яких [2]:

1. Необхідність наявності стаціонарного локалізованого офісу -  в залежності від 
рівня структурно відокремленого підрозділу це може бути офісне приміщення з 
різними будівничими параметрами, проте кожне із них потребує витрат на 
спорудження та оздоблення, утримання штату фахівців, оснащення технічними 
засобами та засобами безпеки, забезпечення поточними витратними матеріалами.

2. Обов’язкова фізична присутність клієнта в місці надання банківської послуги у 
визначений час роботи офісу, що позбавляє споживача можливості вільно та 
економічно витрачати власний час.

3. Ризики, пов’язані з некоректною оцінкою та/або зміною оцінки прибутковості 
стаціонарного банківського офісу у зв’язку з неадекватною оцінкою маркетингової 
потужності регіонального ринку або внаслідок зміни ринкової потужності регіональної 
ділянки з причин активізації дій конкурентів, зміни зовнішньої інфраструктури, 
локального виснаження економічних потреб місцевого населення.

Дистанційне обслуговування докорінно змінює формат взаємодії зі споживачем 
банківських послуг, та в основу процесу переносить не продукт, а канал 
обслуговування. Таким чином, фокус системи банківського обслуговування 
переноситься на канал як технологію, що дозволяє гнучко адаптувати будь-яку 
банківську послугу та розповсюджувати її на масовий потік клієнта. Дистанційні 
послуги -  це надання банківських послуг (надання банківських продуктів) на відстані, 
без відвідування клієнтами офісу банку, без безпосереднього контакту з працівниками 
банку. В Україні дистанційні банківські послуги в основному представленні послугами 
інтернет-банкінгу. Перелік яких останніми роками значно розширюється і на нашу 
думку їх умовно можна розділити на основні та додаткові (табл.1):
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Таблиця 1
Класифікація послуг інтернет-банкінгу

ТаЬІе 1
Оахаіїіеаііоп оП піегпеї Ьапкіпа 5епісе8_____________________

Основні послуги Додаткові послуги
1. Перегляд балансу картки або рахунку, 
(за звичай також сум відкритих депозитів 
або стану погашення кредитів);
2. Виписки за рахунками;
3. Платежі в межах банку;
4. Можливість здійснювати перекази на 
карткові рахунки інших осіб в межах 
банку та на рахунки в інших банках;
5. Платежі в національній валюті в 
межах країни;
6. Блокування картки клієнтом, 
наприклад, вразі викрадення або втрати.

1 .Встановлення лімітів на різні види 
операцій (оплата через інтернет, термінал, 
банкомат і т.д.) з карткових та поточних 
рахунків, наприклад 0 (нуль);
2. Платежі в іноземні валюті;
3. Обмін валют;
4. Оплата рахунків про надані небанківські 
послуги (зокрема комунальні, зв'язок);
5.Придбання ваучерів передо плачених 
послуг (мобільні оператори, інтернет);
6. Пряме поповнення балансу 8ІМ 
(Ш ІМ Д-ІЛМ )- карти за вказаним номером 
телефону.

Джерело: [3]
Незалежно від типів віддаленого банкінгу, які використовуються різними 

банками, всі ці фінансові послуги мають ряд очевидних переваг перед традиційними 
банківськими методами обслуговування: цілодобовий доступ; клієнти можуть
зв’язатися з банком з будь-якого місця, де є доступ до компю’тера; миттєве 
підтвердження трансакцій з широким діапазоном запропонованих операцій.

Слід зазначити, що інфраструктура безготівкових розрахунків в Україні менш 
розвинута, ніж в країнах Європи, високе проникнення банкоматів, проте за іншими 
показниками (мережа Р08-терміналів, кількість безготівкових операцій серед 
населення) країна суттєво відстає (рис.1).

Кількість банкоматів
на 1 млн. населення у 2014 р„ шт.1)

2223

Кількість РОЗ-терміналів
на 1 млн. населення, тис. шт. 2>
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Г Р 813 808
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Канада Росія Україна Єврозона Турція Польща

43,6

| и „
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Рис.1. Інфраструктура безготівкових розрахунків в Україні та інших країнах [4]
Рщ.І. ТЬе іпітазІгисШге оґ сазНІезз раутепія іп ІІкгаіпе апсі оіЬег соипігіек [4]

Проте, нові покоління клієнтів в Україні створюють п о п и т  н а  сучасні банківські 
сервіси, тому банки задовольняють попит новими технологіями та розвитком 
інфраструктури, що полегшує здійснення безготівкових транзакцій. Так, за даними 
НБУ станом на 01 січня 2016 року кількість учасників системи електронних платежів
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порівняно з 01 січня 2015 року зменшилась на 99 установ та становила 260 учасників, з 
них: 127 -  банки України; 104 -  філії банків України; 2 -  Національний банк України; 
27 -  Державна казначейська служба України та її органи. Це відбулось в результаті 
кардинальних дій НБУ при вирішенні проблем “баластів” минулого, виведення із ринку 
недобросовісних гравців, розкритті власників учасників фінансового сектору, за 
рахунок чого кількість банків зменшилась, банківський сектор став більш 
консолідованим та має диверсифіковану структуру -  банківська система більш 
конкурентоспроможна та менш фрагментарна [5].

На 1 січня 2016 року кількість банків-членів карткових платіжних систем 
становила 98 (77,2% від загальної кількості), що обслуговували 43 млн. клієнтів банків 
(рис.2).
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Рис.2. Кількість держателів платіжних карток і банків-членів карткових платіжних
систем [5]

Рі§.2. ІЧитЬег оґ сапШоІсІегз апсі т е т Ь е г  Ьапк§ оґ сапі раутепі зузіетз [5]

Як в и д н о  з рисунку 3, в Україні спостерігається широке розповсюдження 
платіжних терміналів, яке є нетипове для розвинутих країн і є результатом відсутності 
альтернативних платіжних сервісів. Приріст платіжних операцій вказує на наявний 
незабезпечений високий попит операцій, який не задоволений електронними каналами.
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Рис.З. Платіжна інфраструктура в Україні [5]
Рі§. 3. Раутепі іпГгаяітсІиге іп ІІкгаіпе [5]

Так станом на 1 квітня 2016 року загальна сума операцій з використанням 
платіжних карток, емітованих українськими банками, становила понад 332 050 млн. 
грн., з них безготівкових платежів зафіксовано на суму 115 325 млн. грн. Кількість 
безготівкових операцій станом на 1 квітня 2016 року становила понад 386 мільйонів 
(майже 70% від загальної кількості операцій за платіжними картками), а кількість 
операцій з отримання готівки -  понад 166 мільйонів (30% від загальної кількості 
операцій за платіжними картками) [6]. У таблиці 2 відображенні банки, що мають 
найбільшу кількість емітованих платіжних карток на 01 січня 2016 року та кількість 
активних платіжних карток, за якими здійснена хоча б одна операція протягом трьох 
місяців.

Таблиця 2
Банки, що мають найбільшу кількість емітованих платіжних карток на 01 січня

2016 року
ТаЬІе 2

Назва банку
Платіжні картки, млн шт.

В обігу Активні

Усього: 59,3 30,8

За обраними банками: 48,3 25,4

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 29,6 16,3

АТ "ОЩАДБАНК" 8,9 4,4

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 4,3 2,1

АТ"УКРСИББАНК" 2,1 ІД

ПАТ "ПУМБ" 2,0 0,7

ПАТ "УКРСОЦБАНК" 1,4 0,8

Інші 11,0 5,4
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Також, варто підкреслити, що продовжує зростати кількість безконтактних 
платіжних карток -  станом на 1 квітня 2016 року їх кількість становила майже 
1,55 млн., що на 42% більше, ніж у І кварталі 2015 року. Серед банків за кількістю 
платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування станом на 1 квітня 2016 року 
лідерами були ПАТ КБ “Приватбанк”, АТ “Ощадбанк” та АТ “Райффайзен Банк 
Аваль”. На сьогодні банки в основному конкурують між собою дистанційними 
інтернет-банківськими послугами постійно розширюючи можливості свого сервісу. 
Темпи зростання платежів через мережу Інтернет у 2015 році дедалі збільшувались. 
Так, на 01 січня 2016 р. обсяг операцій через мережу Інтернет досяг 52,7% від загальної 
суми безготівкових операцій з використанням платіжних карток (рис. 4). Протягом 
цього періоду в Україні було здійснено понад 505,5 млн. (98,3%) операцій з 
використанням платіжних карток через мережу Інтернет на загальну суму 192 млрд. 
грн. (94,6%), а в закордонних Інтернет-магазинах -  майже 9 млн. (1,7%) платежів на 
суму 10,9 млрд. грн. (5,4%). Кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), які 
обслуговували платіжні картки в Україні на 1 січня 2016 року становила 2 915 од. [4]
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Рис. 4. Операції з використанням платіжних карток через мережу інтернет (тис.шт.,
млн.грн.) [4]

Рі&4. Тгапзасііопз и$іп£ раутепі сагсік уіа іНе Іпіегпеї (іЬоияапсі, тіп .) [4]

Лідируюче місце серед дистанційних послуг на ринку посідає Приватбанк, в 
системі Приват24. Так, щодня через дану систему реєструється близько 15 тис.осіб, а 
загальна кількість користувачів вже перевищує 4 млн. осіб. Також зростає аудиторія 
користувачів електронних сервісів Ощадбанку, який в останні роки активно 
модернізується і прагне зайняти лідируючі позиції на ринку банківських послуг. У 2014 
році банк, повідомив про реєстрацію 1 ОО-тисячного клієнта у \УЕВ-банкінгу “Ощад- 
24/7”. Запуск нової платформи веб та мобайл-банкінгу надав Ощадбанку можливість 
запропонувати клієнтам розширений перелік онлайн-сервісів “Ощад 24/7” та вийти на 
рівень лідерів банківського ринку. За кількістю доступних в “Ощад 24/7” функцій 
Ощадбанк одразу увійшов до ТОП-3 банків України [7].

Висновки. Банківська система України на даному етапі потребує значних змін, 
при одночасному вдосконаленні механізму безготівкових розрахунків, адже сучасний її 
стан характеризується розладом платіжно-розрахункової системи та платіжною 
кризою. Використання та удосконалення системи безготівкових розрахунків має суттєві 
переваги та відкриває значні перспективи в розвитку економіки України в цілому. Для
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ого, щоб адаптувати зарубіжний досвід безготівкових розрахунків в Україні потрібно 
іпровадити наступні заходи:

-  відміна комісії за зарахування готівкових коштів на зарплатні картки;
-  підвищити фінансову грамотність суспільства;
-  збільшити платіжну інфраструктуру в Україні;
-  додаткова фінансова мотивація безготівкових розрахунків.
І лише після того на цього, на нашу думку, можна “впроваджувати комісії-” на 

шерації зі зняття зарплатних коштів через банкомати. Тому подальший розвиток 
банківської системи з присутньою інтенсивною конкуренція між банківськими 
установами дасть істотну перевагу тим банкам, які здатні розробляти і впроваджувати 
юві технології, модернізувати продуктовий ряд, розробляти альтернативні канали 
>бслуговування клієнтів.
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Анотація. В статті досліджено погляди вчених на роль доходів найменш забезпеченої частини 
населення у забезпеченні розвитку економіки країни та можливі наслідки збільшення 
мінімальної зарплати в Україні вдвічі; проаналізовано динаміку зміни в Україні мінімальної 
зарплати за останні десять років та показано зниження рівня життя населення за цей період; 
обгрунтовано заходи, які потрібно здійснити для не інфляційного зростання доходів населення; 
розкрито, що такі заходи повинні включати об’єднання податку на доходи фізичних осіб та 
єдиного соціального внеску і відновлення прогресивної шкали оподаткування доходів працюючої 
частини населення.

Ключові слова: мінімальна зарплата, доходи населення, найменш забезпечена частина 
населення, економіка країни, система оподаткування.

Вогеіко У.І.
СО^Е(ЗІІЕ1ЧСЕ8 ОР Ш СКЕА8ШС ТНЕ МІМ М ІЖ  \УАСЕ Ш ІЖКАШЕ Т\УІСЕ

ТНе Ргіуаіе НщЬег Есіисаііоп ЕзІаЬІізЬтепІ “Асасіетісіап 8іерЬап 
ОетіапсЬик Іпіетаїіопаї Цпіуегзіїу оґЕсопотісз апсі Нитапіііез”, 
Асасі. 8. ОетіапсЬик зіг., 4, Кіупе,
33027, Цкгаіпе,
Іеі.: 0362634973,0672500012, 
е-таіі: УіЬ28@икг.пеІ

АЬвігасІ. Іп їЬе агіісіе їЬе уієто оґ зсіепіізіз оп їЬе гоїе оґ іпсотез оґ їЬе роогезі реоріе іп 
ргоуіс1іп§ оґ есопотіс сіеуеіортепі оґ їЬе соипігу апсі сопзециепсез оґ іпсгеазіп§ їЬе т іп іти т  \уа§е 
іп Цкгаіпе ілуісє аге іпуезІі§аІесі; їЬе сіупатісз оґ сЬап§е іп Цкгаіпе т іп іти т  \уа§е с1игіп§ а сіесасіе 
аге апаїугесі апсі сіесііпе іп 1іуіп§ хіапсіагсіз оґ рориіаііоп сіигіпц іЬіз регіосі із зЬо\уп; теазигез, шЬісЬ 
зЬоиІсІ Ье Іакеп ґог поп-іпґіаііопагу §го\уіЬ іп іпсотез оґ їЬе рориіаііоп, аге §гоипсіес1; іі із сіізсіозесі 
іЬаІ зисЬ теазигез зЬоиИ іпсіисіе ипіґісаііоп оґіпсоте Іах ґог іпсііуісіиаіз апсі зіп§1е зосіаі сопІгіЬиІіоп 
апсі гезіогаїіоп оґ а рго§геззіуе Іахаїіоп оґ іпсотез оґ їЬе \уогкіп§ рориіаііоп.

Кеу \уог<із : т іп іти т  \уа§е, ЬоизеЬоІсІ іпсоте, їЬе роогезі рагі оґ їЬе рориіаііоп, їЬе есопоту 
оґ соипігу, Іах зузіет.

Вступ. Після восьмирічного періоду економічного спаду та девальвації 
національної грошової одиниці, рівень заробітної плати в Україні став одним з 
найнижчих в Європі. Це спричинило загальне зубожіння населення, зниження його 
купівельної спроможності та негативний вплив на розвиток національної економіки. 
Водночас низький рівень заробітної плати в країні та, відповідно, малі обсяги 
соціальних внесків не дозволяють в достатній мірі наповнювати бюджет Пенсійного
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фонду. Тому для закриття його дефіциту держава змушена виділяти кошти з Державного 
бюджету України, відволікаючи фінансові ресурси з галузей вітчизняної економіки. За 
таких умов, збільшення доходів найменш забезпеченої частини населення значна 
частина українських економістів та урядовці вважають одним із важливих кроків для 
вирішення економічних проблем України.

Питання необхідного рівня доходів населення, їх впливу на продуктивність праці 
та відповідно на економічний розвиток країни завжди займало вагоме місце в 
дослідженнях провідних зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких слід виділити 
роботи О. Амоші, О. Гоша, Б. Данилишина, М. Белопольського, В. Гейця,
A. Гриценка, Е. Лібанової, І. Луніної, Т. Мальтуса, К. Маркса, В. Онищенка,
B. Опаріна, Д. Рікардо, В. Семиноженка, А. Сміта, А. Соколовськоїта ін.

Проте, економічно необгрунтоване збільшення в Україні з 1 січня 2017 року 
мінімальної заробітної плати вдвічі викликало суперечливі погляди у вітчизняних 
економістів та побоювання щодо можливого чергового зростання інфляційних процесів 
у населення.

Зазначене визначило актуальність нашого дослідження.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є оцінка наслідків збільшення 

мінімальної заробітної плати в Україні вдвічі та обґрунтування потреби розробки 
стратегії не інфляційного зростання доходів населення.

Відповідно до визначеної мети в статті вирішуються такі завдання:
-  оцінюються погляди вчених на роль доходів найменш забезпеченої частини 

населення у забезпеченні розвитку економіки країни;
-  аналізується динаміка зміни в Україні мінімальної зарплати за останні десять 

років;
-  обґрунтовуються заходи, які потрібно здійснити для безінвестиційного зростання 

доходів населення.
Результати. Для забезпечення успішного та динамічного економічного розвитку 

будь-якої країни необхідно створити умови за яких в результатах своєї праці був би 
зацікавлений кожний працюючий, раціонально розподілити фінансові ресурси держави та 
стимулювати підвищення продуктивності праці. Так А. Сміт зазначав: “Багата їжа 
збільшує тілесну силу працівника, а приємна надія поліпшити своє становище і 
закінчити свої дні в розкошах та достатку спонукає його до граничного напруження 
сил” [1, с. 203].

На думку В. П. Онищенка “ ... природа економіки визначається потребами 
(інтересами) людей, які трансформуються у цілі економічної діяльності — конкретизовані 
потреби, реалізувати які можна, обмінявши гроші на бажаний товар. У ринковій 
економіці головним ресурсом є гроші. Тому боротьба йде за гроші” [2, с. 5].

Відповідно, якщо життєві потреби людей не задовольняються в повній мірі, то 
працююча частина населення втрачає мотивацію до добросовісної та високо
продуктивної праці, а домогосподарства, через нестачу фінансових ресурсів, не здатні 
підтримувати попит на вітчизняну продукцію та послуги. Виходячи із зазначеного, 
забезпечення високого рівня доходів найменш заможних верств населення України є 
необхідною передумовою стабільного розвитку національної економіки. “Тому, як 
зазначає В. М. Геєць, перед державою постійно повинно стояти завдання врівно
важувати можливості для задоволення потреб у суспільстві, члени якого перебувають у 
нерівних умовах. І чим більше різняться ці можливості, тим вищою є нестабільність 
суспільного порядку і тим більше держава змушена втручатися в економіку, нерідко тим 
самим гальмуючи її розвиток” [3, с. 19-20].

Отже, забезпечення мінімального рівня доходів для некваліфікованих найманих 
працівників є однією з найбільш важливих функцій держави.
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Проте, впродовж останніх десяти років мінімальна зарплата на початок року та 
середньомісячна зарплата в Україні і, відповідно, доходи найменш заможної частини 
населення країни значно знизилися. Так, якщо на початок 2007 року мінімальна 
зарплата в Україні була еквівалентною 79,2 дол. США, а на початок 2014 року -  зросла 
до суми еквівалентної 152,4 дол. США, то на початок 2016 року вона знизилася до суми 
еквівалентної 57,4 дол. США, або за 2 роки в 2,7 рази. Водночас, у 2015-2016 роках 
середньомісячна зарплата в Україні була еквівалентною 193-198 дол. США, що було 
найнижчим показником впродовж останніх десяти років. У 2015-2016 роках середньо
місячна зарплата в Україні була у 1,4 рази меншою, ніж у 2007 році та у 2,1 рази 
меншою, ніж у 2013 році (табл. 1).

Тому, збільшення в Україні з 1 січня 2017 року мінімальної зарплати до 3200 грн., 
що становитиме суму еквівалентну 117,7 дол. США, дозволить привести її до показника
2011 року. При цьому вона поступатиметься показникам 2012-2014 років.

Таблиця 1 *
Мінімальна зарплата на 1 січня та середньомісячна зарплата в Україні,

грн. та дол. США
ТаЬІе 1

ТЬе т іп іт и т  \уаце оп Іапиагу 1 апсі Ше ауегаце заіагу іп Цкгаіпе, СЖіУ ап(1 Ц8Р

Зарплата

Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мінімальна, грн. 400 515 605 869 941 1073 1147 1218 1218 1378

Мінімальна, дол. 79,2 102,0 78,6 108,8 118,2 134,3 143,5 152,4 77,2 57,4

Середньомісячна, грн. 1351 1806 1906 2239 2633 3026 3265 3480 4195 5070

Середньомісячна, дол. 267,5 342,9 244,6 282,2 330,5 378,7 408,5 292,8 192,9 198,1

* Складено за даними [4].

До того ж таке рішення Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
відповідає рекомендаціям багатьох вітчизняних економістів. Так, наприклад, 
І. О. Луніна до ключових завдань бюджетної політики у сфері видатків у післякризовий 
період відносить: “ ... фінансування заходів із підтримки найуразливіших верств 
населення, а саме забезпечення своєчасних виплат пенсіонерам, надання допомоги 
безробітним, адресної допомоги незахищеним верствам населення та сім’ям із дітьми, в 
тому числі у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги” [5, с. 31].

Ще більш радикальну позицію займає М. Г. Білопольський, який пропонує 
впродовж 2-3 років: “ ... підняти заробітну плату, пенсії та інші соціальні виплати в 2-3 
рази” [6, с. 21]. Правда вчений не наводить економічне обґрунтування звідки взяти на 
ці цілі гроші.

Водночас, слід зазначити, що всі попередні збільшення мінімальної зарплати в 
нашій країні передбачали одночасне збільшення номінальної зарплати для всіх 
працюючих, тоді як у 2017 році така процедура не передбачена. Тому, поряд з 
позитивними чинниками, збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року буде мати 
і негативні наслідки.

Звичайно збільшення рівня мінімальної зарплати, без адекватного збільшення 
доходів всіх категорій працюючих, призведе до зростання купівельної спроможності 
однієї групи населення, але одночасно це спричинить зрівняння заробітної плати 
працівників некваліфікованих та кваліфікованих спеціальностей. Тому, держава
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змушена буде вдатися і вже вдається до збільшення зарплати окремим категоріям 
працюючих (лікарям, вчителям, державним службовцям, правоохоронцям, військовим 
та ін.). А таке збільшення, не підтверджене відповідним зростанням продуктивності 
праці, без сумніву викличе зростання інфляції на значно більший відсоток, ніж його 
прогнозують урядовці.

Крім того, складається враження, що вітчизняні законодавці, підвищуючи рівень 
мінімальної заробітної плати з метою забезпечення скорочення дефіциту Пенсійного 
фонду України, не до кінця врахували інтереси приватного бізнесу. Тому, бажаючи 
вивести частину зарплати з “тіні”, своїм рішенням Верховна Рада України 
спричинилася до того, що за останні кілька місяців, не маючи змоги виплачувати 
підвищену зарплату, закрила свій бізнес значна частина приватних підприємців.

Водночас слід враховувати, що: “При спробі збереження непродуктивних витрат 
бюджету, насамперед на соціальні програми, боргової пастки уникнути не вдасться...” 
[7, с. 15].

Це вимагає від України шукати інші, ніж ті, які сьогодні застосовує Уряд, не 
інфляційні шляхи наповнення Державного бюджету, Пенсійного фонду та забезпечення 
зростання доходів населення, за яких би підвищення мінімального рівня зарплати було 
б наслідком підвищення продуктивності праці працюючих та зростанням 
національного доходу.

Слід зазначити, що на “детінізацію” заробітної плати значний вплив здійснює 
рівень податкового і соціального навантаження на неї. Тому в 2016 році Україна 
вдалася до зниження середньої ставки єдиного соціального внеску з 38 до 22 %. Однак, 
це не спричинило до збільшення суб’єктами господарювання рівня середньої заробітної 
плати і, відповідно, до зростання надходжень до Державного бюджету та Пенсійного 
фонду.

Тому, для спрощення адміністрування податку на доходи фізичних осіб і єдиного 
соціального внеску та створення сприятливого середовища для виведення заробітної 
плати з “тіні” Україні слід скористатися досвідом Австралії, в якій суб’єкти 
господарювання відрахування на соціальне страхування не сплачують. Натомість, в цій 
країні ставка індивідуального податку складає від 20 до 47 % [8, с. 17].

Обгрунтовуючи у 2003-2004 роках необхідність запровадження в Україні 
пропорційної шкали оподаткування доходів фізичних осіб, ініціатори такої дії, обіцяли, 
що це призведе до виведення значної частини з тіні. Однак, цього не відбулося. 
Натомість, при зменшенні податкового навантаження на доходи працюючої частини 
населення з високими доходами, воно зросло щодо доходів найменш забезпечених 
громадян.

Виходячи із зазначеного, нашій країні потрібно скористатися досвідом більшості 
економічно розвинутих країн світу та повернути в Україну прогресивну шкалу 
оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому, мінімальну ставку такого податку 
потрібно встановити 10, а максимальну -  40 %, що близько до середніх показників 
європейських країн [8, с. 17] та було в Україні до 2004 року. Це дозволить 
безінфляційно збільшити реальні доходи населення з найменшою заробітною платою та 
збільшити надходження до Державного бюджету.

На наше переконання, пояснювати необхідність існування пропорційної шкали 
оподаткування доходів фізичних осіб неможливістю вивести заробітну зарплату з “тіні” -  
це розписуватися в безсиллі правоохоронних органів, тим більше, що такими діями 
держава намагається вирішувати свої проблеми за рахунок найбідніших верств 
населення.

Висновки. Узагальнюючи результати проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що рівень доходів населення, особливо малозабезпеченого, відіграє важливу роль
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в забезпеченні розвитку національної економіки, однак, економічно необгрунтоване 
збільшення в Україні мінімальної зарплати вдвічі спричинить зрівняння доходів низько- і 
висококваліфікованих працівників та зростання інфляції. Тому нашій країні необхідно 
шукати безінфляційні джерела наповнення Держаного бюджету та Пенсійного фонду.

Такі шляхи повинні включати об’єднання податку на доходи фізичних осіб та 
єдиного соціального внеску і відновлення прогресивної шкали оподаткування доходів 
працюючої частини населення. Зазначене дозволить спростити адміністрування 
податків та забезпечить зниження податкового навантаження на працівників з низькими 
доходами і збільшення його на працівників з високими доходами.
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ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ: МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ 
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Анотація. Стаття присвячена питанню моделювання поведінки підприємств під 
час зворотного аукціону. Досліджено переваги та обмеження зворотних аукціонів та 
правила їх функціонування в Україні. В ході експериментів показано, що початкова 
ціна не є єдиним мірилом досягнення перемоги в конкурентній боротьбі. Найважливіше 
значення набувають обрана стратегія поведінки в ході торгів та використання 
нецінових показників. Використано метод агентного моделювання та враховано такі 
параметри для кожного з учасників, як стартова ціна, ціновий мінімум, стратегія, 
нецінові показники (в даному випадку -  відстрочка платежу та період доставки).

Ключові слова: електрона система закупівель, зворотній аукціон, електронне 
постачання, нецінові показники, агентне моделювання.

МейікуЬохнка
ЕЬЕСТКОМС РКОСШЕМЕ1ЧТ 8У8ТЕМ8: ЕІЧТЕКРКІ8Е8 ВЕНАУІОК МОБЕЬ

\ \  ІТН ІЧОІЧ-РМСЕ ШБІСАТОК8

Осіезза №ііопа1 Есопотіс Ипіуегзіїу,
Міпізігу оґЕсІисаІіоп апсі Зсіепсе оґ ІІкгаіпе, 
Оерагітепі оґ Есопотіс СуЬетеїісз апсі Іпґогтаїіоп 
ТесЬпо1о§іез,
РгеоЬгагЬепзка зіг., 8, Осіезза,
65082, ІІкгаіпе,
ІеІ.: 0675182154,
е-таіі: птесІ2Іі@опеи.ес1и.иа

АЬзІгасІ. ТЬіз рарег сіеаіз \уііЬ ІЬе тос!е1іп§ оґ епіефгізе ЬеЬауіог с1игіп§ ІЬе геуегзе 
аисііоп. \¥е зіисііесі іЬе Ьепейіз апсі Іітіїаііопз оґ геуегзе аисііопз апсі гиіез ґог іЬеіг 
ґипсІіопіп§ іп ІІкгаіпе. Бигіп§ ІЬе ехрегітепіз \ує ргоуесі іЬаІ ІЬе іпіііаі ргісе саппої Ье а 
зіп§1е теазиге ґог ІЬе сіесізіоп-такіп§. Іп іЬіз сазе ІЇіе 1гадіп§ з1га1е§у апсі поп-ргісе 
іпсіісаіогз Ьесоте сгисіаі. \¥е изе<і ІЬе теїЬод оґ а§епІ-Ьазес1 тосіе1іп§ ап<і сопзідегед ІЬе 
ґо11о\уіп§ рагатеїегз ґог еасЬ рагіісірапі аз ІЬе зІагІіп§ ргісе, ІЬе т іп іт и т  ргісе, 1гасііп§ 
8ІгаІе§у, поп-ргісе рагатеїегз (іп іЬіз сазе -  раутепі сіеіау апсі сіеііуегу регіосі).

Кеу ууогйз: еіесігопіс ргосигетепі зузіет, геуегзе аисііоп, еіесігопіс ргосигетепі, 
поп-ргісе іпсіісаіогз, а§епІ-ЬазесІ тосісІіп§.

Вступ. На сьогоднішній день найбільш характерною рисою електронного 
постачання є використання електронних систем закупівель. Основною причиною їх
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виникнення є зниження витрат, покращення ефективності взаємодії з постачальниками 
та збільшення прозорості закупівельного процесу. Водночас електронні системи 
закупівель направлені на залучення нових постачальників.

Постановка завдання. З точки зору постачальника, розуміння того, як 
долучитися до процесу закупівлі за допомогою сучасних технології стрімко стає 
необхідною компетенцією для того, щоб конкурувати за своїх клієнтів [1]. Оскільки 
електронні закупівлі є новітнім методом ведення бізнесу в Україні, доцільним є 
розробка стратегій поведінки їх учасників. Для реалізації поставленої мети був обраний 
метод агентного моделювання в якості методу імітаційного моделювання, що 
досліджує поведінку децентралізованих агентів та їх вплив на поведінку всієї системи, 
та використано навчальну версію Апуґо§іс 7.3.6 Шіуегзіїу.

Результати. Згідно з Законом України “Про публічні закупівлі” електронна 
система закупівель -  це "інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує 
проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін 
інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал 
Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено 
автоматичний обмін інформацією та документами" [2].

На сьогоднішній день в Україні купівля товарів через електронну систему 
закупівель є обов'язковою лише для державних підприємств та організацій (йдеться про 
систему публічних закупівель Рго2огго). Однак багато компаній сектору В2В схильні 
здійснювати закупівлі через електронну систему і це дає їм певні переваги, а саме:

-  скорочення грошових витрат;
-стимуляцію  конкуренції між постачальниками;
-  зниження витрат часу на проведення;
-  спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій між учасниками процесу 

закупівель;
-  аналіз і контроль закупівель;
-виключення фінансових махінацій з процесу закупівель;
-розш ирення бази постачальників та ринку збуту без географічних обмежень;
-  оптимізацію і структуризацію всіх процесів закупівель за рахунок чіткого 

визначення ролей, процедур і документів;
-  формування загальної бази документообігу за весь період здійснення закупівель 

тощо.
В Україні торги через електронну систему закупівель йдуть з поступовим 

зниженням ціни (тендер чи зворотній аукціон). За визначенням Інституту управління 
поставками, зворотній аукціон є “типом електронного аукціону, який проводиться 
опііпе в режимі реального часу між однією організацією-покупцем і заздалегідь 
кваліфікованими постачальниками. Постачальники конкурують в поданні заявки 
покупцеві на поставку товарів або послуг, для яких технічні параметри, кількість, 
якість, доставка, а також пов'язані з ними терміни і умови чітко визначені” [3].

З точки зору покупця, зворотні аукціони пропонують переконливі переваги для їх 
використання. Вони завоювали популярність, оскільки покупці можуть негайно 
отримати "короткострокову" економію коштів і одночасно спростити процес 
переговорів [4]. За думкою американських вчених Ґуса Маноочегрі і Крісти Ліндси, 
основні переваги зворотних аукціонів включають зниження витрат на закупівлі, 
підвищення ефективності на ринку, удосконалення процесу закупівель, доступ до 
глобальної бази постачальників [5]. Зворотні аукціони стали "кращою практикою" для 
закупівель в рамках корпоративного ландшафту. Давид Вилд вважає, що вони стали 
скоріше не способом тиску на постачальників щодо зниження витрат, але в більшій мірі 
інструментом автоматизації процесу переговорів [6].
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З іншого боку, постачальники отримують можливість ефективного продажу своїх 
товарів і послуг. За словами Маноочегрі і Ліндси, “постачальники не відчувають, що 
вони можуть отримати багато від зворотного аукціону, але їм є що втрачати” [5].

Треба прийняти до уваги, що зворотні аукціоні релевантні не для всіх закупівель, а 
для тих, які, перед усім, стандартизовані та мають чіткі специфікації. Крім того, успіху 
зворотних аукціонів сприяють запрошення тільки кваліфікованих постачальників; 
обережне ставлення до сумнівно заниженої ціни, за умовами якої контракт не може бути 
якісно виконаний; сприятливі витрати перемикання між постачальниками; достатній 
рівень навиків роботи покупців та постачальників з відповідними програмними 
системами. Вважається також, що зворотні аукціони не релевантні в випадку страте
гічного альянсу між покупцем і постачальником [7].

Система комерційних закупівель Яіаііо почала своє існування 21.10.2016р. та 
побудована за принципами електронної системи публічних закупівель Рго2огго, а саме: 
єдині правила участі для всіх, публічність, прозорий вибір переможця і чесна 
конкуренція. Над створенням проекту Яіаііо почали працювати майданчики, які у свій 
час спільно з державою запустили систему Рго2огго, серед яких ПриватМаркет, 
2акиркі.ргот.иа, Держзакупівлі онлайн, 8тагіТепс1ег, Е-Тендер, ИВІ2 та ін.

Система КіаКо складається із Центральної Бази Даних (ЦБД) та торгівельних 
майданчиків, які є робочим інструментом для замовників та постачальників. Адже на них 
створюються тендери, публікуються заплановані закупівлі, подаються пропозиції на 
участь у тендерах тощо. Оголошення тендерів відбувається на будь-якому майданчику, 
звідти дані надходять до ЦБД, а з неї — поширюються на інші майданчики. Подані 
пропозиції на закупівлі також синхронізуються.

Учасники торгів бачать оголошення про тендер і можуть при необхідності через 
свій майданчик ставити питання та отримувати відповіді. Є можливість подавати свої 
пропозиції. Вся інформація збирається та зберігається [8].

На думку розробників системи, головною перевагою Кіаііо є простота і інтуїтивна 
зрозумілість. Інформаційна система повністю, з об'єктивних причин, не виключає 
порушень під час торгів, але учасники можуть бачити переможців та цінову пропозицію. 
У разі необхідності можна привертати увагу модераторів до порушень.

Проблема електронної системи комерційних закупівель КіаІІо полягає у тому, що 
параметр ціни як єдиного фактору прийняття рішень може об'єктивно працювати тільки 
в дуже рідкісних випадках. Для цього необхідні, як мінімум, чітко встановлені технічні 
вимоги. Адже є товари та послуги, які важко купувати, спираючись тільки на вартість та 
стандартні вимоги для всіх замовників.

У таких випадках треба враховувати не тільки цінові параметри, але й такі 
параметри, як рівень сервісу, привабливі умови оплати, швидкість виконання договірних 
зобов’язань тощо. Тому у системі є можливість використання нецінових критеріїв, які є 
важливими для замовників та впливають на життєвий цикл товару чи створюють 
додаткову вартість.

Замовник зацікавлений придбати найбільш якісні товари і послуги за найбільш 
вигідною ціною, тому він присвоює конкретному неціновому параметру певну вагу (при 
цьому за нормою Закону загальна вага таких критеріїв не повинна перевищувати 30%)
[9]. Ця вага трансформується в наведену ціну -  ціну, яка вказана учасником у тендерній 
пропозиції і перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки по 
математичній формулі, визначеної замовником у тендерній документації.

Під час торгів постачальник не бачить параметрів інших учасників, але він має 
можливість між раундами коригувати свою ціну і умови виконання контракту. Важливо, 
що за умовами системи КіаКо учасник з найкращою (найменшою) ціною робить 
наступну пропозицію останнім, що означає можливість ознайомлення з ціновими
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пропозиціями інших учасників. Вже після проведення зворотного аукціону всі дані 
зворотного аукціону розкриваються, тому учасники можуть в наступних торгах 
врахувати стратегію та параметри своїх конкурентів.

Модель поведінки підприємств дозволяє показати важливість нецінових 
показників під час зворотного аукціону. Вона враховує такі параметри для кожного з 
учасників, як стартова ціна, ціновий мінімум, стратегія, нецінові показники (в даному 
випадку -  відстрочку платежу та період доставки). Модель має ряд допущень, а саме:

-  учасники завжди дотримуються своїх стратегій;
-  в новому експерименті змінюються нецінові показники та наведені ціни 

учасників;
-  учасники знають своїх конкурентів.
Модель передбачає, що у зворотному аукціоні приймає участь 3 фірми (одна з 

яких -  цільова компанія ТОВ “Профі Продукт”), а також існує 3 стратегії:
-  зниження ціни у першому раунді;
-  поетапне зниження ціни;
-  зниження ціни в останньому раунді.
Проведемо ряд експериментів. При запуску моделі нецінові показники були 

встановлені на мінімальному рівні, отже коефіцієнти корекції цінової пропозиції у всіх 
учасників однакові і складають 1,125. Перший учасник обрав стратегію поетапного 
зниження ціни, другий -  стратегію різкого зниження цінової пропозиції на останньому 
етапі, компанія “Профі Продукт” -  стратегію зниження ціни у першому раунді (рис. 1).
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Рис. 1. Початкові цінові пропозиції учасників (експеримент #1)
Рі£ 1. Іпіііаі Ьїсіз оґрагіісірапіз (ехрегітепі #1)

Як показано на рисунку 1, найбільш вигідну початкову пропозицію запропонував 
другий учасник (4 515,73 грн.). Однак в результаті 3-х етапів зворотного аукціону 
переможцем став учасник “Профі Продукт”, оскільки його остання пропозиція була 
найнижчою (3 501,981 грн.) (рис. 2).
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Рис. 2. Результати експерименту #1 
Рщ.2. ТЬе гезиііз оґехрегішепі #1

Як бачимо, якщо у аукціоні замовник використовує тільки цінові показники, то 
результат аукціону повністю залежить від мінімально-допустимої ціни та використаної 
стратегії.

Розглянемо наступний експеримент з участю нецінових показників. Уявимо, що 
компанія “Профі Продукт” запропонувала найкращі умови для доставки та оплати. Тоді 
коефіцієнт корекції цінової пропозиції компанії “Профі Продукт” складатиме 1,2 
(першого і другого учасників -  1,087 і 1,1 відповідно). Чим вище коефіцієнт корекції 
цінової пропозиції, тим у вигіднішому положенні знаходиться компанія. Початкові 
пропозиції показані на рисунку 3.
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Рис. 3. Початкові пропозиції учасників (експеримент #2)
Рщ. 3. Іпіііаі ЬісІ8 оГ рагіісірапіз (ехрегішепі #2)

У даному експерименті найнижча початкова пропозиція -  у першого учасника (4 
551,998 грн.). У компанії “Профі Продукт” надто висока початкова цінова пропозиція 
(4 749,838 грн.). Однак, незважаючи на це, переможцем зворотного аукціону стає саме
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компанія “Профі Продукт” (наведена ціна -  3 066,605 грн.) завдяки сприятливому 
рівню нецінових показників (рис. 4).
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Победитель тура № 3 : Профи Продукт

Рис. 4. Результати експерименту #2 
Рщ. 4. ТЬе гезиііз оГ ехрегішепі #2

Третій експеримент полягає у тому, що компанія “Профі Продукт” пропонує 
найгірші умови для нецінових показників (коефіцієнт корекції -  1,025), але його 
початкова цінова пропозиція є мінімальною (4 516,912 грн.) (рис. 5).
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Рис. 5. Початкові пропозиції учасників (експеримент #3)
Рщ. 5. Іпіііаі Ьісіз оґ рагіісірапіз (ехрегішепі #3)

Переможцем даного експерименту стає другий учасник з найвищою початковою 
ціновою пропозицією, оскільки він має найвищий коефіцієнт корекції пропозиції -  1,2. 
Його наведена ціна склала 3 153,021 грн. (рис. 6).
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Рис. 6. Результати експерименту #3 
ГІ£. 6. ТЬе ГЄ5ІДІІ5 оґ ехрегітепС #3

Висновки. Провівши експерименти з моделлю, можна зробити висновок про 
надзвичайну важливість нецінових показників для досягнення перемоги в ході 
зворотного аукціону. Експерименти свідчать, що початкова ціна не є єдиним мірилом 
досягнення перемоги в конкурентній боротьбі. Найважливіше значення набувають 
обрана стратегія поведінки в ході торгів та використання нецінових показників, якими в 
даному випадку є строк доставки та відстрочка платежу.

Також експерименти з моделлю дають можливість сформулювати ряд правил 
поведінки в ході зворотного аукціону:

1. Важливе значення має встановлення початкової ціни. В випадку, якщо на старті 
пропозиція компанії виявилася найкращою (найменшою), то за правилами системи 
комерційних закупівель КіаКо ця компанія робить наступну пропозицію останньою, 
отже вона бачить цінові пропозиції інших учасників аукціону і має можливість більш 
обізнано її скорегувати. Це правило працює для всіх етапів аукціону.

2. Учаснику необхідно подавати мінімальну ціну під час кожного раунду, тоді буде 
достатньо мінімального пониження ціни для збереження лідерства, тобто компанії 
розумно поступово знижуватися до свого мінімуму.

3. Зрозуміло, що величина пропозиції не може бути нижче мінімально-допустимої 
ціни, але й треба враховувати, що розмір прибутку для публічних торгів часто менше 
звичайного.

4. Якщо в перших двох раундах пропозиція компанії була не найкращою, то в 
третьому раунді треба подати мінімальну цінову пропозицію.

Таким чином, перемога у зворотному аукціоні потребує ретельного осмислення 
торгівельної стратегії та прорахування усіх кроків зворотного аукціону. В якості 
напрямку подальших досліджень нами передбачається аналіз існуючих торгівельних 
стратегій для різних умов контракту та вибір найбільш ефективної з них.
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Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 13, Т.1

03115, Україна, 
тел.: 0674161930, 
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Анотація. Децентралізація влади і суттєве розширення повноважень територіальних 
громад, надання бюджетної автономії і фінансової самостійності місцевим бюджетам, зміцнення 
матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування є об’єктивною потребою в Україні. 
В сучасних умовах розвитку економіки нашої держави підвищення ролі місцевих податків і 
зборів та збільшення доходної частини місцевих бюджетів за їх рахунок є головним важелем 
розширення фінансової незалежності та фінансової самостійності місцевих органів влади. 
Система місцевого оподаткування повинна забезпечити органи місцевої влади фінансовими 
ресурсами для виконання власних повноважень. Проте органи місцевого самоврядування не 
здатні повністю задовольнити покладені на них функції та завдання за рахунок місцевих податків 
та зборів, що потребує подальших розвідок у цієї сфері.

Метою статті є дослідження ролі місцевих податків і зборів в формуванні доходів місцевих 
бюджетів України з урахуванням новацій бюджетного та податкового законодавства та внесення 
пропозицій щодо реформування системи місцевого оподаткування. В статті застосовуються 
методи теоретичного і практичного узагальнення, системного та порівняльного аналізу, ста
тистичні методи, групувань, таблично-графічні.

В процесі дослідження розглянуто історичні аспекти становлення та розвитку місцевих 
податків і зборів в Україні, проаналізовано новації бюджетного та податкового законодавства 
щодо системи місцевого оподаткування, їх позитивні та негативні наслідки. Проведено аналіз 
складу та структури місцевих податків і зборів в доходах місцевих бюджетів України за п’ять 
років. Встановлено роль місцевих податків і зборів в доходах місцевих бюджетів, податкових 
надходженнях та ВВП. Запропоновано заходи подальшого реформування системи місцевих 
податків та зборів в країні.

Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, система місцевих податків та зборів.

МукНаіІепко 8. V
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АЬзІгасІ. Оесепігаїігаїіоп оґ рошег апсі а зі^піГісапІ етро\УегтепІ оґ Іосаі соттипіііез, ІЬе 
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геуепие рагі оґіосаі Ьисі§е1з аі іНеіг ехрепзе із ІЬе таіп ієуєг ґог іпсгеазесі ГіпапсіаІ іпсіерепсіепсе апсі 
ГіпапсіаІ аиіопоту оґ Іосаі аиіЬогіїіез. Еосаі Іахаїіоп зузіет тизі ргоуісіе Іосаі аиіЬогіїіез \уііЬ 
ГіпапсіаІ гезоигсез Іо ґиіґііі ііз тапсіаіе. Ношєуєг, Іосаі цоуегптепіз аге поі аЬІе Іо ґиііу заіізіу іЬеіг 
ґипсііопз апсі Іазкз ґгот Іосаі Іахез апсі ґеез, \уНісН гециігез ґигіЬег гезеагсЬ іп іЬіз агеа.

ТЬе а іт  оґ ІЬе агіісіе із Іо зіисіу ІЬе гоїе оґ Іосаі Іахез апсі ґеез іп ІЬе ґогтаїіоп оґ геуепиез оґ 
Іосаі Ьисі§еІ5 оґ ІІкгаіпе 1акіп§ іпіо ассоипі ІЬе іппоуаііопз оґ ІЬе Ьи<3§еІ апсі Іах 1е§із1аІіоп, апсі 
такіп§ ргорозаіз оп іЬе геґогт оґіосаі Іахаїіоп зузіет. ТЬе рарег изесі ІЬе теїЬосіз оґіЬеогеїісаІ апсі 
ргасіісаі §епега1ігаІіоп, зузіетаїіс апсі сотрагаїіуе апаїузіз, зіаіізіісаі теїЬосіз, §гоиріп§, ІаЬІе- 
§гарЬісз.
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ТЬе зіисіу гєуіє\уєс1 ІЬе Ьізіогісаі азресіз оґ ІЬе ґогтаїіоп апсі сіеуеіортепі оґ Іосаі Іахез апсі 
ґеез іп ІІкгаіпе, апаїугесі ІЬе іппоуаііоп Ьисі§еІ апсі Іах Іе§із1аІіоп \уііЬ гезресі Іо ІЬе Іосаі Іах 
зузіет, іЬеіг розіїіуе апсі пе§а1іуе сопзеяиепсез. ТЬе апаїузіз оґ ІЬе сотрозіїіоп апсі зігисіиге оґ 
Іосаі Іахез апсі ґеез іп ІЬе іпсотез оґ Іосаі Ьисіуеіз оґ ІІкгаіпе ґог Гіує уеагз. ТЬе гоїе оґ Іосаі Іахез 
апсі ґеез іп іЬе Іосаі Ьисіцеї геуепиез, Іах геуепиез апсі СЮР. ТЬе теазигез Іо ґигіЬег геґогт ІЬе 
зузіет оґ Іосаі Іахез апсі ґеез іп ІЬе соипігу.

Кеу \ у о г й з :  іпсотез оґіосаі Ьисі§е1з, ІЬе зузіет оґіосаі Іахез апсі ґеез.

Вступ. Децентралізація влади і суттєве розширення повноважень територіальних 
громад, надання бюджетної автономії і фінансової самостійності місцевим бюджетам, 
зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування є об’єктивною 
потребою в Україні. Бюджетна децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує 
можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольних територій; фіскальна 
децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом 
ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими податками і 
уподобаннями.

Місцеві податки і збори є невід’ємною частиною податкових систем розвинених 
країн та України. Вони є вагомим інструментом формування власних доходів місцевих 
бюджетів. В сучасних умовах розвитку економіки України підвищення ролі місцевих 
податків і зборів та збільшення доходної частини місцевих бюджетів за їх рахунок є 
головним важелем зміцнення й розширення фінансової незалежності та фінансової 
самостійності місцевих органів влади, оскільки основне призначення місцевих податків 
і зборів полягає у створенні необхідної фінансової бази місцевих органів 
самоврядування для виконання власних повноважень, проведення регіональної 
соціальної політики та комплексного розвитку територій.

Проблеми місцевого оподаткування традиційно привертають до себе 
підвищену увагу науковців і практиків, оскільки в цій сфері перехрещуються 
інтереси держави і регіонів. Дослідженню теоретичних і практичних аспектів системи 
місцевих податків і зборів та їх ролі у формуванні доходів місцевих бюджетів 
присвячено праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема: В. Андрущенка [11],
С. Ватажок [9], І. Боярко [7], В. Журавель [8], Я. Індюхової [2], Н. Пігуль [7], І. Шкури
[10] та інших. Проте, зважаючи на соціально-економічні трансформації, які 
відбуваються в Україні, проголошений курс на децентралізацію бюджетної системи 
держави та зміцнення фінансової незалежності органів місцевої влади багато питань у 
сфері місцевого оподаткування залишаються невирішеними і потребують подальших 
досліджень.

Постановка завдання. З огляду на вищезазначене, метою статті є дослідження 
ролі місцевих податків і зборів в формуванні доходів місцевих бюджетів України з 
урахуванням новацій бюджетного та податкового законодавства та внесення 
пропозицій щодо реформування системи місцевого оподаткування.

Результати. Недосконалість вітчизняної системи оподаткування полягає у тому, 
що органи місцевої влади не здатні повністю задовольнити покладені на них функції за 
рахунок місцевих податків та зборів за поточної податкової системи.

Існування місцевих податків і зборів відповідає в першу чергу інтересам 
територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, 
оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою 
введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, 
необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному 
розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах [1, с. 374].

Оскільки місцеві податки і збори повинні відповідати інтересам органів місцевого 
самоврядування та є самостійним джерелом доходів місцевих бюджетів, вони мають
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зміцнювати та розширювати їх фінансову автономію. Тому правове регулювання 
місцевих податків і зборів має певну специфіку, оскільки здійснюється на двох рівнях: 
загальнодержавному та місцевому. Тобто місцеві податки і збори встановлюються 
державою, а регламентуються і справляються органами місцевого самоврядування [2, 
с. 37].

Місцеві податки і збори пройшли довгий шлях свого становлення. Початком 
формування місцевого оподаткування в Україні став прийнятий 20 травня 1993 року 
Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки та збори”. Згідно з цим 
Декретом справлялись два місцевих податки та чотирнадцять зборів. З прийняттям 
Податкового кодексу України у 2011—2014 рр. в країні встановлено два види місцевих 
податків (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиний податок) 
і три збори (збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця 
для паркування транспортних засобів й туристичний збір) [3]. Зарахування місцевих 
податків і зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до 
Бюджетного кодексу України.

Протягом 2008-2010 рр. сума надходжень місцевих податків та зборів залишалась 
порівняно незмінною -  близько 820 млн. грн., або 1,0-1,1% доходів місцевих бюджетів
[4]. Тобто, фіскальна роль місцевих податків та зборів у наповненні місцевих бюджетів 
вкрай низька.

З прийняттям Податкового кодексу України з 2011 року структура місцевих 
податків та зборів зазнала суттєвих змін. Крім скорочення їх загальної кількості, 
включення до їх складу єдиного податку спричинило підвищення питомої ваги місцевих 
податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів. Так, в 2011 році до місцевих 
бюджетів надійшло 2,5 млрд. грн. місцевих податків та зборів, в 2012 р. -  5,5 млрд. грн., 
в 2013 р. -  7,3 млрд. грн., в 2014 р. -  8,1 млрд. грн., в 2015 р. -2 7 ,0  млрд. грн. [4].

Внаслідок внесенням змін до Податкового кодексу України (Закон України № 71) з
1 січня 2015 р. до місцевих податків належать: податок на майно та єдиний податок; до 
місцевих зборів -  збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. 
Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, транспортного податку та плати за землю [5]. Нарешті, законодавчим актом 
плата за землю (земельний податок та орендна плата з юридичних та фізичних осіб) 
віднесена до місцевих податків та зборів.

Законом № 71 скасовано збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності, фіксований сільськогосподарський податок трансформовано в єдиний 
податок (виділено в окрему четверту групу), введено третю групу платників єдиного 
податку -  юридичних осіб взамін четвертої та шостої груп.

Відповідно до п. 12.3 ст. 12 Кодексу сільські, селищні та міські ради у межах 
повноважень та з урахуванням граничних розмірів ставок встановлюють своїми 
рішеннями місцеві податки і збори, які є обов’язковими до сплати на території 
відповідних територіальних громад.

Динаміка та структура місцевих податків та зборів в доходах місцевих бюджетів 
надано в таблиці 1.

Аналіз даних табл. 1 показує, що у 2011—2015 рр. помітна стала тенденція зростання 
обсягів місцевих податків і зборів в доходах місцевих бюджетів. їх обсяги збільшилися 
майже в і ї  разів за п ’ять років. При цьому питома вага місцевих податків і зборів в 
доходах місцевих бюджетів зросла з 1,4% в 2011 році до 9,2% в 2015 році, або на 7.8 в.п., 
що вказує на позитивні зрушення у формуванні доходів місцевих бюджетів за рахунок 
місцевих податків і зборів.
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Таблиця 1
Місцеві податки і збори в доходах місцевих бюджетів України*

ТаЬІе 1
Ьосаі іахез аш Гее8 іп ЇЬе осаі Ьи(І£Є( геуепиев ІІкгаіпе

Показники 2011 2012 2013 2014 2015
ВВП, млрд. грн. 1316,6 1408,9 1454,9 1566,7 1979,5
Доходи місцевих бюджетів, 
млрд. грн.

181,5 225,3 221,0 231,7 294,5

Податкові надходження, 
млрд. грн.

73,1 85,9 91,2 87,3 98,2

Місцеві податки і збори, 
млрд. грн.

2,5 5,5 7,3 8,1 27,0

Частка місцевих податків і 
зборів у ВВП, %

0,2 0,4 0,5 0,5 1,4

Частка місцевих податків і 
зборів в доходах місцевих 
бюджетів, %

1,4 2,4 3,3 3,5 9,2

Частка місцевих податків і 
зборів в податкових 
надходженнях місцевих 
бюджетів, %

3,4 6,4 8,0 9,3 27,5

* Розраховано та складено автором за даними [4].

Стрімке зростання обсягів місцевих податків і зборів відбулося в 2015 році з 
віднесенням до їх складу плати за землю. Завдяки цьому місцеві податки і збори стали 
другим за обсягом джерелом наповнення місцевих бюджетів. їхня частка у структурі 
податкових надходжень місцевих бюджетів сягнула 27,5%.

Основним за обсягом джерелом місцевих податків є плата за землю. В 2015 році 
цього податку надійшло 14,8 млрд. грн., що на 22,7% більше за відповідний показник
2014 року.

Другою істотною складовою є єдиний податок, який надійшов у сумі 11,0 млрд. 
грн., що на 48% більше за обсяги його надходжень у 2014 році, та у 5,5 рази більше за 
обсяги його надходжень у 2011 році. Таке зростання відбулося, в основному, через 
збільшення кількості платників податку: фізичних осіб та суб’єктів малого
підприємництва. Ще однією причиною збільшення обсягу цих надходжень стало 
віднесення до єдиного податку фіксованого податку з сільськогосподарських 
виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Зауважимо, що єдиний податок формує доходи бюджету розвитку місцевих 
бюджетів [6], а відтак, надходження цього податку мають виключно цільове 
спрямування і не можуть використовуватися місцевими органами влади на 
фінансування власних поточних повноважень.

Податок на майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та 
фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості в
2015 р. склав 745,6 млн. грн., або 0,3% доходів місцевих бюджетів. На жаль, сьогодні 
він не є потужним інструментом наповнення місцевих бюджетів та не відіграє вагому 
роль у формуванні їхніх доходів.

Варто зазначити, що серед місцевих податків західних країн податок на майно та 
місцеві прибуткові податки є найбільш вагомими. До країн з високим рівнем 
надходжень податку на майно у структурі податкових надходжень місцевих бюджетів
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відносяться: Великобританія (99,5%), Іспанія (40%), Франція (30%), а також Ірландія, 
Люксембург, Нідерланди, Португалія [7, с. 140]. Оскільки податки на власність 
(володіння нерухомістю, землею, транспортними засобами) відповідають засадам 
справедливого оподаткування, то і оподаткування цих об’єктів не суперечить вимозі 
врахування платоспроможності платників [8, с. 74].

Частка місцевих податків та зборів у ВВП є показником, який відображає рівень 
фінансової самостійності органів місцевої влади у розв’язанні актуальних проблем 
розвитку територій. Незважаючи на зростання обсягів надходжень місцевих податків та 
зборів до місцевих бюджетів, їх питома вага у ВВП залишається вкрай низькою, хоча і 
намітилася тенденція щодо їхнього зростання (рис. 1).
1

Рис. 1. Питома вага місцевих податків у ВВП, %. 
Гі%. 1. ТЬе зЬаге оПоса! Іахез іп (ЮР,%.

Відносне зростання питомої ваги місцевих податків та зборів в податкових 
надходженнях місцевих бюджетів відбувається на тлі зменшення загальної частки 
податків в доходах бюджетів місцевих органів влади. Так, якщо в 2011 р. частка 
податкових надходжень складала 40,3% доходів місцевих бюджетів, то в 2015 р. цей 
показник знизився до рівня 33,4%. Таке зниження відбувається у зв’язку з тим, що з 
2015 р. податок на доходи фізичних осіб (основний бюджетоутворюючий податок 
місцевих бюджетів) став розподілятися між державним та місцевими бюджетами.

Таке становище призводить до скорочення закріплених доходних джерел місцевих 
бюджетів, за рахунок яких здійснюється фінансування делегованих повноважень 
органів місцевого самоврядування. А це, в свою чергу, вказує на значне зниження рівня 
фінансової децентралізації за доходами, пряму залежність місцевих органів влади від 
центрального уряду, а доходів місцевих бюджетів від трансфертів із державного 
бюджету [9, с. 89].

На відміну від більшості розвинених країн світу, в Україні перелік місцевих 
податків і зборів є досить обмеженим. Якщо в українському законодавстві до 2011 р. 
було визначено 14 місцевих податків і зборів, то у Податковому кодексі України їх 
окреслено тільки 5, а з врахуванням змін до кодексу -  6. В окремих країнах 
Європейського союзу їх кількість перевищує сотню (наприклад, в Бельгії). В Україні 
становлення системи місцевого оподаткування відбувається надто повільними 
темпами. Місцеве оподаткування поки що не виконує ні фіскальної, ні регулюючої
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функції, а є другорядним відносно державного оподаткування. Саме тому вітчизняна 
система місцевого оподаткування, потребує подальшого розвитку у контексті 
зміцнення фінансових основ органів місцевого самоврядування.

Податковим кодексом України встановлено закритий перелік місцевих податків і 
зборів: податок на майно, який складається із податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку; єдиний податок; збір за 
місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Але централізовано 
неможливо точно прорахувати податковий потенціал кожної окремої громади. 
Відмінністю формування доходів місцевих бюджетів в Україні є те, що їх формування 
відбувається виключно за рахунок надходжень від прямих податків. Така практика не є 
типовою у місцевому оподаткуванні в зарубіжних країнах, де доходи місцевих 
бюджетів формуються як за рахунок прямих, так і непрямих податків.

Частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України 
залишається дуже низькою в порівнянні з європейськими країнами (приміром, 
Великобританія та Німеччина -  37%, Франція -  67% [10, с. 549], хоча наша держава 
взяла на себе зобов’язання розбудовувати інститут місцевого самоврядування за 
європейськими стандартами.

Крім того, підходи до побудови системи місцевого оподаткування в європейських 
країнах суттєво відрізняються від вітчизняних. По-перше, кількість місцевих податків у 
країнах ЄС досить значна -  від 20 до 100 місцевих податків і різноманітна; по-друге, в 
структурі місцевих податків значну частку займають непрямі податки; по-третє, в 
західній Європі більшість органів місцевого самоврядування є автономними і 
незалежними суб’єктами права, а відтак, самостійно вирішують питання фінансового 
забезпечення і мають для цього відповідні фінансові ресурси [10, с. 550]. Загалом в 
країнах-членах Євросоюзу налічується близько 600 дрібних податків, зборів та 
платежів, котрі в сукупності дають надходжень до бюджетів з вартісним еквівалентом 
0,1% ВВП, склад яких проливає світло на соціальні реалії, економічні проблеми та 
природні умови країн ЄС [11, с. 18].

На наш погляд, слід скористатися досвідом багатьох європейських країн, в яких 
місцевими органами влади успішно продовжується пошук додаткових фінансових 
ресурсів місцевих бюджетів. Такими ресурсами можуть стати доходи, які є платою 
користувачів за блага й послуги, зокрема, у таких сферах, як переробка сміття 
домогосподарств, опіка над людьми похилого віку, використання спортивних і 
культурних об’єктів, утилізація автомобілів, надмірне використання добрив у 
сільському господарстві тощо.

Головним резервом збільшення доходів місцевих бюджетів сьогодні є податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оскільки він має сплачуватися 
максимальною кількістю жителів і суб’єктів господарювання за місцем розташування 
нерухомості, тобто запроваджується оподаткування не тільки житлового, а й 
комерційного (нежитлового) майна. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта 
житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток [5]. Запровадження 
оподаткування комерційного (нежитлового) майна, потребує більш ретельно обліку 
бази оподаткування, оскільки база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової 
нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими 
особами самостійно.

Важливим, з точки зору бюджетної децентралізації, є розширення та юридичне 
оформлення правових повноважень місцевих органів влади щодо самостійного 
встановлення місцевих податків і зборів, визначення економічної ефективності їх 
запровадження на окремій території.
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Висновки. Місцеві податки і збори, на жаль, поки ще не відіграють належної 
фіскальної ролі в наповненні місцевих бюджетів, продемонстрував низку проблем, які 
не дозволяють їм займати чільне місце у формуванні доходів місцевих бюджетів. Серед 
негативних чинників звуження фінансової автономії місцевих органів влади можна 
визначити такі: відсутність самостійних прав у органів місцевого самоврядування щодо 
запровадження на своїй території власних податків і зборів; пряме втручання органів 
державної влади у діяльність органів місцевого самоврядування; відсутність 
взаємозалежності між рівнем суспільних послуг, які надаються на певній території, із 
податковими зусиллями населення тощо.

Подальше реформування системи місцевих податків і зборів повинно бути 
спрямовано, насамперед, на забезпечення фінансової автономії органів місцевого 
самоврядування у виконанні покладених на них делегованих та власних повноважень, 
що є однією з найважливіших умов ефективної діяльності територіальних громад. 

Реформування місцевого оподаткування в Україні повинно враховувати:
-  конкурентні переваги та інтереси кожного регіону, необхідність розширення 

доходної бази,
-  збільшення прав органів місцевого самоврядування щодо встановлення та 

стягнення місцевих податків та зборів,
-  забезпечення фінансової самостійності місцевих органів влади шляхом 

розширення податкових форм наповнення місцевих бюджетів.
Децентралізація фіскальних функцій держави дасть змогу вирішити комплекс 

проблем, пов’язаних з формуванням та забезпеченням місцевих органів влади 
додатковими фінансовими ресурсами.
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Анотація. Розглядаються питання реформування національної пенсійної системи в 
сучасних умовах. Аналізуються її основні ланки, рівень їх використання у загальній пенсійній 
моделі країни. Дана оцінка фінансового забезпечення пенсійної сфери, збільшення обсягу 
пенсійних видатків, досліджено тенденції росту їх частки по відношенню до обсягу ВВП на 
перспективу і зроблено порівняння цього показника з європейськими країнами. Визначено 
пріоритети проведення пенсійної реформи на нинішньому етапі, обґрунтовано основні напрями 
реорганізації солідарної пенсійної системи, необхідність запровадження загальнообов’язкового 
накопичувального пенсійного страхування, визначено шляхи подальшого розвитку 
недержавного пенсійного забезпечення. Особлива увага акцентувалася на необхідності 
удосконалення законодавчої бази, яка буде юридичним підґрунтям для успішного проведення 
цього етапу пенсійної реформи.

Ключові слова: пенсійна реформа, солідарна пенсійна система, накопичувальна пенсійна 
система, недержавне пенсійне забезпечення, національна пенсійна система, пенсійні активи, 
накопичувальні пенсійні програми, фінансові ризики, пенсійний менеджмент.
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Киїїук У.К.
РКЮКГПЕ8 ОР РЕN8IОN КЕГОКМ Ш ІЖКАШЕ АТ ТНЕ РКЕ8ЕІЧТ
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АЬзІгасІ. ТЬе іззиез оґ геґогтіп§ ІЬе паііопаї репзіоп зузіет іп тосіегп сопсііііопз аге 
сопзіїіегесі. ТЬеіг таіп еіетепіз, ієуєі оґ іЬеіг изіп§ іп ІЬе §епега1 репзіоп тодеї оґ ІЬе соипігу аге 
апаїугесі. ТЬе ГіпапсіаІ зесигіїу оґ ІЬе репзіоп зесіог, іпсгеазіп§ іп репзіоп созіз, Іепсіепсіез оґ 
іпсгеазе оґ іЬеіг зЬаге геїаііуе Іо СЮР ґог ІЬе ґиіиге \уеге аззеззесі. Сотрагізоп оґ іЬіз іпсіісаіог оп 
ІЬе Еигореап соипігіез \уаз тасіе. Ргіогіїіез ґог репзіоп геґогт \уєгє ісіепІіГіесі, таіп (іігесііопз оґ 
геог§апігаІіоп оґ ІЬе зоїісіагіїу репзіоп зузіет, ІЬе песеззіїу оґ іпігосіисііоп оґ оЬІщаІогу 
асситиіаііуе репзіоп іпзигапсе луєгє ]изІіПесі, ІЬе \уауз оґ ґигіЬег сіеуеіортепі оґ ргіуаіе репзіоп 
ргоуізіоп луєгє (Іеіегтіпесі. 8ресіа1 аііепііоп \уаз раісі Іо ІЬе пеесі Іо ітргоуе ІЬе 1е§із1а1іуе 
ґгателуогк, \¥ЬісЬ \\ іII Ье ІЬе 1е§а1 Ьазіз ґог ІЬе зиссеззґиі сопсіисііоп оґ іЬіз зІа§е оґ ІЬе репзіоп 
геґогт.

Кеу \у о г с 1з :  репзіоп геґогт, репзіоп зузіет, репзіоп зузіет, репзіоп ргоуізіоп, репзіоп 
зузіет, репзіоп аззеїз, репзіоп рго§гатз, ГіпапсіаІ гізкз, репзіоп тапа§етепІ.

Вступ. Реалії останніх десятиріч в Україні відображають зростання пенсійних 
виплат, збільшення питомої ваги громадян пенсійного віку, погіршення демографічної 
ситуації в цілому. Такі процеси заставляють відповідно реагувати уряди країни на 
прискорення реформування національної пенсійної системи. Для того щоб забезпечити 
фінансування у сфері пенсійного забезпечення на рівні світових соціальних стандартів, 
було розроблене вітчизняне пенсійне законодавство, яке передбачає формування 
багаторівневої української пенсійної системи. Солідарна пенсійна система, 
накопичувальна пенсійна система і недержавне пенсійне забезпечення лежать в основі 
побудови трьохрівневої національної пенсійної моделі. Всі вони базуються на 
принципах пенсійного страхування.

Основною темою дискусій щодо реформування вітчизняної пенсійної системи у 
наукових і політичних колах країни протягом двох останніх десятиріч є пошук 
найбільш ефективних страхових методів та механізмів створення багаторівневих 
взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих ланок даної системи, активне залучення 
приватного сектору та самих застрахованих до фінансування пенсійних витрат, 
залучення до процесу колективного і особистого пенсійного страхування осіб, зайнятих 
на тіньовому ринку праці, створення комплексних інститутів соціального захисту, які б 
задовольняли потреби і захищали інтереси пенсіонерів.

Основними результатами попередніх етапів пенсійної реформи стало практичне 
використання першого і третього рівнів запропонованої національної пенсійної 
системи. Проте недержавне пенсійне забезпечення на сьогодні не користується 
достатнім попитом серед населення, а солідарна пенсійна система вже не в змозі 
забезпечити зростаючі потреби громадян пенсійного віку. Це відмічали у своїх 
наукових працях І. Мірошниченко [8], О. Лондар [6], С. Онишко [9], М. Мальований 
[7], О. Коваль [5]. О. Поплавський[16]. Вони зазначали, що перший рівень потребує 
удосконалення, особливо його механізм управління. Що стосується третього рівня
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національної пенсійної системи, то його ефективне функціонування у значній мірі 
залежить від розвитку національного фондового ринку, створення спеціалізованих 
фінансових інститутів, які б забезпечували його ефективну діяльність і захисту 
пенсійних активів накопичувальних пенсійних програм.

Важливим і актуальним, вже на протязі кількох етапів проведення пенсійної 
реформи, виступає завдання запровадження другого рівня вітчизняної пенсійної 
системи -  загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного 
страхування. Це питання дискутується на різних рівнях і серед політиків, урядовців, 
науковців, практиків. І на сьогодні не існує єдиної думки серед них щодо механізму 
його запровадження. Свої розробки і пропозиції щодо його використання пропонують 
науковці Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України 
[14], а також фахівці і експерти по пенсійним питанням Програми розвитку 
фінансового сектору ІІ8АГО/РШКЕР-ІІ [15; 12]. Саме тому визначення пріоритетів 
сучасного етапу проведення пенсійної реформи, їх обгрунтування потребує більш 
детального вивчення і дослідження.

Постановка завдання. Метою даних досліджень є визначення основних 
пріоритетів проведення пенсійної реформи в країні на сучасному етапі, аналіз його 
особливостей, можливостей і як їх успішна реалізація вплине на загальний рівень життя 
громадян пенсійного віку.

Для досягнення поставленої мети важливо по кожній ланці національної 
пенсійної системи визначити головні напрями їх удосконалення і розвитку, вказати 
проблеми які існують на цьому рівні і як можна їх вирішити, Важливо дати аналіз 
законодавчого поля по проблемі, що досліджується і які у юридичній площині 
намічаються шляхи для ефективної реалізації цього етапу пенсійної реформи.

Результати. Багаторівневий тип вітчизняної пенсійної моделі передбачений 
чинним пенсійним законодавством [1, 2, 3]. Відповідно до нього пенсійна система 
України представляє собою сукупність створених в Україні правових, економічних і 
організаційних інститутів і норм, метою яких є надання громадянам матеріального 
забезпечення у вигляді пенсії (рис.1).

ігттзшпні
[Пенсійна система України

і:
■

Ш і

Рис. 1. Пенсійна система України відповідно до вітчизняного пенсійного страхування 
Рі%.1. ІІкгаіпе 'а рет іоп хуаіет ассогсііп^ іо паііопаї рет іоп ітигапсе 

Джерело: 1, 2, З

У сучасному вигляді вона започаткована у 2004 році і містить у собі відносини по 
формуванню, призначенню і виплаті пенсій у трирівневій пенсійній системі. Щодо
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першого рівня, то він представляє собою солідарну систему загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, у якій кошти, що перераховуються під
приємствами та застрахованими особами до пенсійного фонду України, одразу ж 
виплачуються нинішнім пенсіонерам.

Другий рівень характеризується накопичувальною системою загально
обов'язкового державного пенсійного страхування. Учасники мають бути громадяни до 
35 років включно. Частина обов'язкових пенсійних відрахувань (до 7% від заробітної 
плати працівника) буде спрямована на персональні рахунки громадян. Ці кошти будуть 
інвестуватися в українську економіку, а інвестиційний дохід збільшуватиме розмір 
майбутніх пенсійних виплат. На даний час ще не запроваджена.

Система недержавного пенсійного забезпечення, яка має добровільну форму для 
населення представляє третій рівень національної пенсійної системи. У ній можуть 
брати участь добровільно як фізичні особи, так і юридичні особи -  роботодавці.

Третій рівень -  система недержавного пенсійного забезпечення. В цій системі 
можуть брати участь добровільно як фізичні особи, так і юридичні особи-роботодавці.

Як уже раніше відмічалося всі три рівні української пенсійної системи базуються 
на принципах пенсійного страхування, що представляє собою систему соціально- 
фінансових відносин між його суб’єктами щодо формування, розподілу і перерозподілу 
пенсійних фондів за рахунок страхових внесків роботодавців, громадян і інших 
страхувальників з метою проведення виплат громадянам, що досягли пенсійного віку.

Попередні етапи проведення пенсійної реформи в Україні не змогли забезпечити 
формування цілісності вітчизняної пенсійної системи. Друтий рівень так і не знайшов 
практичного застосування, а перший і третій потребують подальшого розвитку і 
удосконалення. Демографічні, економічні і соціальні фактори, які проявляються на 
протязі останніх років, вплинули на зростання пенсійних видатків у нашій країні. Дані 
тенденції збільшили фінансове навантаження на пенсійну сферу і призвело до росту 
дефіциту Пенсійного фонду України, який повинен бути основним джерелом 
фінансування пенсійних видатків.

Як показують прогнозні розрахунки фахівців як в Україні, так і за рубежем, на 
перспективу буде спостерігатися тенденція до росту частки пенсійних видатків по 
відношенню до обсягу ВВП у більшості європейських країн. У нашій державі до 2050 
року питома вага пенсійних видатків може складати четверту частину величини 
національного ВВП, тоді як у західноєвропейських країнах вона збільшиться на кілька 
відсотків (таблиця 1). Якщо демографічні тенденції будуть такими самими, як на даний 
час, то в Україні передбачається, що в 2050 році частка пенсійних видатків досягне 
24,2% по відношенню до величини ВВП. Порівняно з 2010 роком прогнозується 
підвищення частки пенсійних витрат протягом наступних сорока років на 7,9% до 
обсягу ВВП.

У західноєвропейських країнах протягом цього ж періоду також спостерігається 
тенденція до росту даного показника. Проте його збільшення в них буде незначне: 
Німеччині -  на 2,1 %, Данії -  на 1,2%, у Франції -  на 0,7%, у Великій Британії -  на 1,4%, 
у Нідерландах -  на 3,8%. Звертає на себе увагу те, що в Україні частка пенсійних 
видатків майже в два - три рази більша, ніж у країнах Західної Європи по відношенню 
до величини ВВП [12, с. 4].

Проблеми, які мають місце при реформуванні національної пенсійної системи 
необхідно вирішувати невідкладно. Це покликаний зробити новий етап проведення 
пенсійної реформи в країні. Він передбачає суттєві зміни на всіх трьох рівнях 
української пенсійної системи. Для практичної реалізації цього етапу пенсійної 
реформи були підготовлені відповідні законодавчі документи, які сприятимуть 
формуванню юридичного поля у пенсійній сфері на цей період. Одним із них
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вважається законопроект №4608 ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій” [17]. Він 
внесений на розгляд Верховної Ради України у травні 2016 року.

Таблиця 1
Прогнозні розрахунки частки пенсійних видатків до величини ВВП в Україні і

західноєвропейських країнах
ТаЬІе 1

Гогесазіеіі ехіішаїех їЬе зЬаге оГ репзіоп ехрепсШигек іп СБР іп ІІкгаіпе апії ууехіега 
_______ _________ ____________  Еигореап соипігіез ___________________ _______

Рік Україна Німеччина Франція Велика
Британія США Нідерланди Данія

2000 8.7 8,8 10,5 5,5 5,1 5,3 7,1

2005 12,0* 9,2 10,9 5,9 5,2 5,5 7,3

2010 16,3 10,2 13,5 6,7 4,9 6,5 9,4

2020 15,2 10,5 13,6 6,9 5,3 7,8 10,6

2030 18,8 11,5 14,2 7,6 6,0 9,3 10,6

2040 20,9 12,1 14,4 8,0 6,0 10,3 10,4

2050 24,2 12,3 14,2 8,1 5,7 10,3 9,6

Джерело: 12, с.4; 4
Він, а також інші юридичні документи, визначають основні напрями 

реформування вітчизняної пенсійної системи, які є пріоритетними на сучасному етапі 
(таблиця 2). Для першого рівня передбачається встановити єдині принципи 
нарахування пенсій у солідарній системі. Це повинно призвести до скорочення 
спецпенсій, які на сьогодні визначаються на основі більш як двох десятків 
законодавчих актів. Для таких професійних категорій як залізничники, металурги, 
шахтарі, пілоти та стюардеси спецпенсії за віком залишаться.

Ще одним важливим напрямком щодо удосконалення солідарної пенсійної 
системи вважається оптимізація співвідношення щодо сплати страхових пенсійних 
внесків між роботодавцями і безпосередньо самими працівниками. Зарубіжний досвід 
показує, і це підтверджує більшість вітчизняних фахівців, що це співвідношення 
повинно бути приблизно 50% на 50%. Однакові розміри страхових пенсійних внесків 
повинні бути для обох суб’єктів даних страхових пенсійних відносин. Проте 
враховуючи попередні пропорції у сплаті страхових платежів у солідарній пенсійній 
системі, а також фінансове становище працюючих громадян на сьогоднішній день, таке 
співвідношення можна досягти поступово, в залежності від темпів збільшення 
заробітної плати і доходів громадян.

Одним із ключових завдань сучасного етапу проведення пенсійної реформи 
виступає формування оптимального механізму управління, який би створював 
сприятливі умови для функціонування першого рівня української пенсійної системи, 
здійснював її ефективне адміністрування, координував діяльність всіх суб’єктів 
пенсійних відносин, захищав інтереси пенсіонерів. В удосконаленні управлінських 
процесів солідарної пенсійної системи важливу роль має зіграти використання
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теоретичних і практичних аспектів пенсійного менеджменту. Попередні механізми 
управління, які використовувалися і в пенсійній сфері, вже не можуть повністю 
відповідати нинішнім реаліям, серед яких виступають: високий рівень освіти 
населення, глобалізація відносин, електронні засоби передання інформації, швидкі 
переміни в технологічних процесах, зміни кон’юнктури багатьох ринків. В наукових 
колах відмічають, формуючи новий механізм управління в любій сфері суспільства, 
потрібно враховувати загострення конкуренції, ускладнене навколишнє середовище, 
підвищення соціальних і економічних вимог на відміну від часів простіших умов 
існування [18, с. 15]. У зв’язку з цим основні елементи пенсійного менеджменту 
необхідно якнайповніше використати для створення механізму ефективного управління 
у пенсійній сфері.

Таблиця 2
Основні пріоритети проведення пенсійної реформи країни на сучасному етапі

ТаЬІе 2
ТЬе та іп  ргіогНіез оі* реп§іоп геіогт  оГ ЇЬе соипігу а< іЬе рге§еп<: 8(а%е

№ Рівні національної 
пенсійної системи

Основні пріоритети

1. Солідарний рівень Уніфікація пенсійних виплат, які будуть однаковими для 
всіх громадян
Оптимізація співвідношення щодо сплати страхових 
пенсійних внесків між роботодавцями та працівниками
Формування оптимального механізму управління на 
першому рівні вітчизняної пенсійної системи з викорис
танням основних елементів пенсійного менеджменту

2. Другий рівень Запровадження накопичувальної пенсійної системи у 
2017 році.
Розвиток фондового ринку, який повинен запропонувати 
різноманітні фінансові інструменти для інвестування 
фінансових ресурсів другого рівня.
Створення системи захисту пенсійних активів 
накопичувальних пенсійних програм, підвищення ролі 
держави V ній

3. Третій рівень Організація ефективної роботи недержавних пенсійних 
фондів, компаній з управління активами, зберігачів, 
створення здорової конкуренції серед них, підвищення 
довіри до них серед населення.
Зменшення розміру адміністративних витрат у загальній 
вартості пенсійних активів накопичувальних пенсійних 
програм.

Прозорість щодо використання пенсійних активів 
учасників накопичувальних пенсійних програм.
Удосконалення законодавчої бази, яка б регламентувала 
відносини між основними суб’єктами третього рівня і 
сприяла їх ефективному функціонуванню.

Джерело: 16, власні розробки автора

Основним пріоритетом нового етапу пенсійної реформи передбачається 
запровадження накопичувальної системи, яка формує другий рівень вітчизняної
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пенсійної системи. її використання сприятиме диверсифікації фінансових ресурсів для 
громадян пенсійного віку, зниженню фінансового навантаження на солідарну пенсійну 
систему. Саме головне, що пенсійні кошти будуть акумулюватися на персональному 
рахунку громадянина і він зможе контролювати їх динаміку, а також можливості 
інвестування у різноманітні проекти на протязі тривалого періоду.

Накопичувальна система буде складатися з двох складових: професійно 
накопичувальної та обов’язкової накопичувальної. Професійна пов’язана з тим, що у 
нас є люди, які працюють в поганих умовах і які раніше йдуть на пенсію. Сьогодні за 
цих людей роботодавець платить в загальний котел, а потрібно -  цій людині на 
персональний рахунок. Тоді незалежно від того, де людина працювала, вона буде мати 
свою професійну пенсію, тому що вона її своїм здоров’ям заробила.

Використання другого рівня дасть поштовх для подальшого розвитку 
недержавного пенсійного забезпечення, яке також використовує накопичувальні 
пенсійні програми, тільки у добровільній формі. Для ефективного функціонування 
третього рівня української пенсійної системи необхідна наявність кваліфікованих 
фахівців у сфері накопичувального пенсійного страхування і надійних спеціалізованих 
фінансових інститутів, які зможуть якісно управляти його пенсійними активами і 
раціонально використовувати їх на фондовому ринку. Тому пріоритетним на цьому 
рівні вважаться створення сприятливих умов для діяльності недержавних пенсійних 
фондів, зберігачів, компаній з управління активами, їх активна робота на фондових 
біржах з пенсійними активами, наявність різноманітних фінансових інструментів,у які 
можна інвестувати фінансові ресурси накопичувальних пенсійних програм.

Для розвитку вітчизняного фондового ринку необхідно терміново змінювати 
законодавство у кількох сферах. Воно повинно сприяти створенню відкритого, 
прозорого і підконтрольного державі фінансового ринку, а також сприятливих умов для 
діяльності фондових бірж, де будуть продавати, купувати різні види цінних паперів і 
інші фінансові інструменти, у які будуть інвестуватися пенсійні активи.

Висновки. Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що сучасний стан 
національної пенсійної системи вимагає її подальшого реформування для побудови 
цілісної трьохрівневої пенсійної моделі, яка передбачена чинним вітчизняним 
пенсійним законодавством. Новий етап пенсійної реформи необхідно реалізовувати 
найближчим часом. На це наголошують експерти групи “Пенсійна реформа 
реанімаційного пакету реформ” [13]. Вони відмічають, що із трьох задекларованих 
пенсійних систем в країні повноцінно працює тільки одна. На їхню думку суттєво 
прискорити реформування дозволить прийняття Верховною Радою України 
відповідних законопроектів у пенсійній сфері.

Основними пріоритетами сучасного етапу пенсійної реформи вважаються: 
реорганізація солідарної пенсійної системи, запровадження загальнообов’язкової 
накопичувальної пенсійної системи і створення сприятливих умов для розвитку 
недержавного пенсійного забезпечення. Реформування планується провести у три 
етапи. На першому з них буде проведена ревізія солідарної системи пенсійних 
нарахувань, що існує в країні на поточний момент. Другий етап передбачає скасування 
спец пенсій для відповідних категорій працюючих. Після реалізації перших двох етапів 
можна буде запроваджувати обов’язкову накопичувальну пенсійну систему і більш 
якісно реалізовувати практику приватного страхування пенсій.

Незважаючи на критику накопичувальної пенсійної системи деякими фахівцями і 
політками і ймовірність прояву різних фінансових ризиків при її функціонуванні її все- 
таки необхідно запроваджувати. Враховуючи значне фінансове навантаження на 
солідарну пенсійну систему, значний дефіцит Пенсійного фонду України вона дасть 
змогу пенсіонерам диверсифікувати свої пенсійні доходи і мати можливість їх
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збільшувати. Крім того пенсійні активи накопичувальних пенсійних програм 
розглядаються важливим фінансовим джерелом довгострокових інвестицій у нашу 
національну економіку. Одним із шляхів їхнього збереження і примноження є їх 
активна участь у ефективному функціонуванні як національного, так і світового 
фінансового ринку.
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Анотація. У статті досліджено особливості податкового контролю у системі 
адміністрування податків та зборів. Визначено основні підходи до визначення 
податкового контролю. Визначено принципи податкового контролю дотримання, яких 
забезпечуватиме його ефективність та результативність. Охарактеризовано основні 
форми проведення податкового контролю. Наведено переваги горизонтального 
моніторингу, як однієї з форм податкового контролю, над іншими формами.

Ключові слова: податковий контроль, форми податкового контролю,
горизонтальний моніторинг, документальні, камеральні та фактичні перевірки.
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2Ник 0.1.
ТНЕ ТАХ ССШТКОЬ А8 А СОМРСЖЕ1ЧТ ОР ТАХ АОМ ІМ 8ТКАТІСЖ

Уазуі 5іеґапук РгесаграіЬіап N3110031 Цпіуегзіїу, 
Міпізігу оГ Есіисаііоп апсі Всіепсе оґ Цкгаіпе, 
Оерагітепі оґ Мапа§етепІ апсі Визіпезз 
Асітіпізігаїіоп,
8ЬеусЬепко 8Іг., 57, Іуапо-Ргапкіукк,
76000, Цкгаіпе,
Іеі.: 596003, 
е-таіі: оі82@і.иа

АЬзІгасІ. Іп їЬе агіісіе їЬе ґеаіигез оґ Іах сопігої іп їЬе зузіет оґ Іахез асітіпізігаїіоп \уєгє 
іпуезіі§а1ес1. ТЬе Ьазіс арргоаеЬе8 Іо їЬе сіеіегтіпаїіоп оґ Іах сопігої \уєгє сіеїїпесі. Ргіпсіріез оґ Іах 
сопігої іЬаІ тизі Ье кері \усгє сісГіпесІ апсі іі \уі11 епзиге ейісіепсу апсі еґґесііуепезз оґ Іах сопігої. 
Вазіс ґогт з  оґ Іах сопігої \уєгє сЬагасІегігесі. Ап айуап1а§е8 оґ Ьогіхопіаі топіІогіп§ іЬаІ із опе оґ 
їЬе ґогт оґ Іах сопігоіз \уеге сіігесіесі.

Кеу у у о г с із : Іах сопігої, Іах сопігої ґогтз, Ьогігопіаі топіІогіп§, сіоситепіагіез, сіезк апсі 
асіиаі сЬескз.

Вступ. Контроль є важливим елементом будь-якої галузі управління. Податковий 
контроль є самостійним видом державного контролю, спрямований на забезпечення 
дотримання податкового законодавства платниками податків, виявлення, попередження 
та ліквідацію податкових правопорушень.

Як складова системи адміністрування податків і зборів податковий контроль, 
повинен вирішувати завдання щодо зменшення податкового боргу платників податків 
перед бюджетом та забезпечення повного і своєчасного їх надходження до бюджетів та 
державних цільових фондів.

П остановка завдання. Питання пов’язані з сутністю податкового контролю його 
організацією та проведенням розглядаються у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених, таких як: О.Д. Василика, Л.К. Воронова, М.М. Весельського, Л.О. Зазвонової, 
Г.В. Пухальської, Т.В. Литвинчук, Л.М. Касьяненко, М.П. Кучерявенко, А.Н. Козиріна,
A.І. Крисоватого, А.Я. Кізими, В.В. Карпової, О.П. Чернявського, В.П. Хомутенка,
B.В. Немченка та інших. Однак постійні зміни податкового законодавства потребують 
подальших досліджень щодо ефективності здійснення податкового контролю.

Результати. Податковий контроль, який є складовою системи адміністрування 
податків і зборів, покликаний забезпечувати зв’язок платників податку з органами 
державного управління, що наділені правами з усіх питань оподаткування. У системі 
адміністрування податків, зборів і платежів, податковий контроль здійснюється в 
процесі [1]:

-  ведення обліку платників податків;
-  ведення оперативного обліку надходжень податків, зборів та митних платежів;
-  адміністрування системи приймання та комп’ютерної обробки податкової 

звітності;
-  визначення податкового та/або грошового зобов’язання платників податків, 

зборів та платежів;
-  проведення перевірок і звірок відповідно до вимог ПКУ, а також перевірок щодо 

дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи (органи державної фіскальної служби та митні органи, у порядку, 
установленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин);
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-  адміністрування податкового боргу платника податку.
Податковий контроль як елемент системи адміністрування податків і зборів 

забезпечує не тільки повноту податкових надходжень до бюджету та державних 
цільових фондів, але й відповідальність усіх учасників правовідносин за дотримання 
вимог податкового законодавства. В економічній науці є досить багато визначень 
поняття “податковий контроль” (табл. 1).

Таблиця 1
Визначення поняття “податковий контроль” у нормативних та економічних

джерелах
ТаЬІе 1

ТЬе ДейпШоп оґ 'Чах сопігої" іп ЇЬе ге^иїзіогу апД есопотіс 8оигсе8

Джерело Визначення “податковий контроль”

П.К. Бечко [1] Податковий контроль -  процес, що забезпечує досягнення 
намічених цілей, завдань та планових параметрів, у тому числі 
шляхом застосування фінансових санкцій, який передбачає 
виявлення відхилень між фактично досягнутими результатами за 
певний період від запланованих, а також вживання заходів, 
спрямованих на їх усунення

Ю.Б. Іванов,
А.І. Крисоватий,
A.Я. Кізима,
B.В. Карпова [2]

Податковий контроль -  елемент фінансового контролю і 
механізму, який є необхідною умовою ефективного податкового 
менеджменту

0  .П.Чернявський, 
В.П.Хомутенко, 
В.В.Немченко [3]

Податковий контроль — це окрема складова системи управління 
податкової системи, що забезпечує додержання чинного 
податкового законодавства з метою забезпечення грошовими 
ресурсами бюджету і державних цільових фондів

В. А. Онищенко [4] Податковий контроль -  це багатоаспектна міжгалузева система 
спостереження державних контролюючих органів за фінансово- 
господарською діяльністю платників податків з метою 
об’єктивного забезпечення заданого рівня формування бюджету й 
установлення її відповідно до вимог чинного законодавства

Н. П. Кучерявенко
[5]

Податковий контроль є спеціальним державним контролем, який 
являє собою діяльність податкових органів та їх посадових осіб 
щодо перевірки виконання вимог податкового законодавства 
особами, які реалізують податкові зобов’язання або забезпечують 
їх виконання

А.П. Чередниченко 
[6]

Податковий контроль -  це система дій та заходів в управлінні 
фінансами країни, які спрямовані на забезпечення додержання 
суб’єктами господарювання чинного законодавства з 
оподаткування з метою наповнення фінансовими ресурсами 
бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів

Податковий кодекс 
України [7]

Податковий контроль визначається “як система заходів, що 
вживаються контролюючими органами з метою контролю 
правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати 
податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань 
регулювання обігу готівки проведення розрахункових та касових 
операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи”.
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Різні наукові підходи до визначення податкового контролю зумовлені тим, що 
одні вчені розглядають податковий контроль як правову категорію, а інші як функцію у 
сфері управління податковою системою. Однак, податковий контроль є самостійним 
напрямком державного фінансового контролю у сфері оподаткування.

Податковий контроль здійснюється контролюючими органами в межах їх 
повноважень, що визначені податковим законодавством.

Контролюючими органами є державні фіскальні органи -  центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної 
митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та 
реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та 
реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує 
формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями 
при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з 
питань сплати єдиного внеску, та його територіальні органи [7].

В основу організації податкового контролю в Україні закладено як загальні, так і 
специфічні принципи контрольної діяльності, а саме загальні принципи: безплатність 
здійснення, правомочність, професіоналізм, визначеність предмета контролю, 
координація і взаємодія органів контролю, повнота, превентивність.

До специфічних принципів організації податкового контролю належать: дотри
мання процесуальної форми, презумпція невинності платника податків, презумпція 
правоти платника податків, дотримання податкової таємниці, забезпечення оптималь
ного поєднання фіскальної та регулюючої спрямованості податкового контролю 
(принцип недопущення завдання шкоди платнику податків). Додержання цих принци
пів податкового контролю забезпечує його як ефективність так і результативність.

Крім того податковий контроль виконує наступні функції (рис. 1):

Рис. 1. Функції податкового контролю 
Рі§, 1. ТЬе йдпсііопк оґ Іах сопігої 
Джерело: сформовано автором на основі [7].

-  облікову функцію -  забезпечення обліку платників податків, предметів 
оподаткування, належних платежів бюджетам і цільовим державним фондам;

-  профілактичну функцію -  припинення та попередження правопорушень у 
податковій сфері;
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-  інформаційну функцію податковий контроль слугує джерелом інформації для 
прийняття управлінських рішень;

-  контролюючу функцію за результатами податкового контролю може 
збільшуватись обсяг надходжень до бюджетів та цільових державних фондів.

Податковий контроль здійснюється в конкретних формах, які мають обов’язкове 
законодавче закріплення.

Під формами податкового контролю необхідно розуміти врегульоване нормами 
права зовнішнє практичне вираження й організацію контрольних дій, здійснюваних 
контролюючими суб’єктами на постійній основі щодо всіх суб’єктів, які підлягають 
такому контролю. До форм податкового контролю слід відносити податковий облік та 
податкову перевірку та горизонтальний моніторинг.

Податковий облік становить визначену податковим законодавством послідовність 
дій податкових органів щодо здійснення реєстрації, перереєстрації та зняття з 
реєстрації осіб, що підлягають податковому обліку, а також діяльність податкових 
органів з ведення Єдиного державного реєстру платників податків.

Під податковою перевіркою необхідно розуміти право податкових органів щодо 
перевірки дотримання податкового законодавства шляхом зіставлення звітних даних 
платника податків із фактичним станом його фінансової діяльності з метою 
встановлення правильності нарахування й своєчасності сплати податків і зборів, 
визначення податкового зобов’язання, виявлення фактів, що свідчать про скоєння 
правопорушень у сфері податкових правовідносин.

Контролюючі органи мають право проводити такі види податкових перевірок: 
камеральні; документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні); фактичні 
перевірки.

Горизонтальний моніторинг -  здійснення процедури відстеження та аналізу 
державною фіскальною службою. Горизонтальний моніторинг дає можливість 
здійснювати контроль через надання інформації (переважно в електронній формі), яка 
даватиме змогу контролюючому органу моніторити господарську діяльність платників 
податків. Контролюючий орган, у свою чергу, надаватиме відповіді на запити суб’єкта 
господарювання та консультації щодо податкового обліку господарських операцій, 
повідомлятиме про ризикові операції, щоб підприємство мало можливість уникнути 
контактів із сумнівними бізнес-партнерами.

Висновки. Податковий контроль є самостійним напрямком державного 
контролю, який має чітко визначену мету і реалізується шляхом ведення обліку 
платників податків, інформаційно-аналітичного забезпечення та перевірок.

На сьогоднішній день основною формою податкового контролю в Україні 
залишаються перевірки. Саме ця форма контролю є найбільш ефективною з точки зору 
виявлення та стягнення недоїмок, забезпечення податкових надходжень до бюджетів і 
державних цільових фондів.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України,
Міністерство освіти і науки України,
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вул. Героїв Оборони, 11, м. Київ,
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е-таіі: <іауіс!епк@икг.пеІ

Анотація. В статті проаналізовані підходи до визначення сутності поняття “інвестиційна 
привабливість підприємств” і надано власне узагальнення. На прикладі ТОВ “Агрофірма 
Брусилів” проведено поглиблений аналіз діяльності аграрного підприємства з метою оцінки 
прибутковості, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, термінів повернення 
інвестованих коштів та мінімізації інвестиційних ризиків.

В дослідженні застосовано методи рейтингової оцінки та системного аналізу. Для 
обґрунтування умов підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських 
підприємств застосовано метод бальної оцінки.

Встановлено, що в результаті використання інтегральної оцінки фінансового стану 
можливо побачити проблемні сторони фінансового стану підприємства та розробити заходи 
щодо підвищення ліквідності, платоспроможності, виявити резерви підвищення ефективності 
функціонування підприємства та попередити виникнення фінансової кризи.

Аналіз показників фінансового стану показав, що менеджмент підприємства не 
задумується над питанням фінансової стабільності та платоспроможності підприємства, не 
розуміє користі позиченого капіталу.

Використання результатів дослідження у практичній діяльності аграрних підприємств 
дозволяє дати реальну оцінку стану інвестиційної привабливості підприємства та обґрунтувати 
шляхи її підвищення.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, потенціал, підприємство, 
фінансовий стан.

ВаууЛепко К М . 
ШУЕ8ТМЕ1ЧТ А Т Т К А С Т ІУ Е ^88 ОР Е1ЧТЕКРШ8Е8

ТЬе Иаііопаї Шіуегзіїу оґЬіґе
апсі ЕпуігоптепСаІ 8сіепсез оґ Цкгаіпе,
Міпізігу оґ Есіисаііоп апсі 8сіепсе оґ Цкгаіпе, 
Оерагітепі оґРіпапсе,
Негоуіу ОЬогопу зіг., 11,Куіу,
03041, Цкгаіпе,
Іеі.: 0444268550, 
е-таіі: с1ауіс1епк@икг.пеІ

АЬкІгасі. Іп їЬе агіісіе їЬе арргоасНек Іо с1еГіпіп§ їЬе ензепсе оґ іНе сопсері оґ “іпуезітепі 
аіігасііуепезз оґ епіегргізез” \уеге апаїугесі. Оп їЬе ехатріе оґ "А§гойгт Вгизіїоу" сіеріН апаїузіз оґ
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іЬе адгісиїїигаї епіегргізез Іо еуаіиаіе оГ ргоГіІаЬШіу, Ііциісіііу, зоїуепсу, ГіпапсіаІ зІаЬіІііу, ІЬе 
іітіп§ оґ іЬе геїит оґ іпуезіесі ґипсіз апсі т іп іт І2Іп§ іпуезітепі гізкз \уаз сопсіисіссі.

То яіисіу теїЬосіз оґ гаІіп§ апсі зузіет апаїузіз \уеге изесі. То ] изІіГу іЬе сопсііііопз оґ 
іпсгеазіп§ іпуезітепі аИгасІіуепезз ґагтз теїЬос! оґ зсогіп§ \уаз изесі.

II \уаз езІаЬІізЬесі аз а гезиіі оґ ІЬе изе оґ Іп1е§га1ес1 еуаіиаііоп оґ іЬе ГіпапсіаІ розіїіоп опе сап 
зее ргоЬІет азресіз оґ ГіпапсіаІ розіїіоп оґ ІЬе сотрапу апсі сіеуеіор теазигез Іо епЬапсе Ііциісіііу, 
зоїуепсу, ісіепііґу роїепііаі ґог гаізіп§ ІЬе еШсіепсу оґ сотрапу апсі ргеуепііоп оґ ГіпапсіаІ сгізіз.

ТЬе апаїузіз оґ ГіпапсіаІ розіїіоп зЬо\уєс1 іЬаІ іЬе тапа§етепІ оґ ІЬе епіегргізе сіоезп’І іЬіпк 
аЬоиІ ГіпапсіаІ зІаЬіІіІу апсі зоїуепсу, сіоез поі ипсіегзіапсі ІЬе ЬепеГії оґЬоіто\¥ЄСІ саріїаі.

изїп§ гезеагсЬ гезиііз іп ргасіісе оґ а§гіси11ига1 епіефгізез а11о\¥3 из Іо § і у є  а геаі еуаіиаііоп 
оґ іпуезітепі аіігасііуепезз апсі ̂ зііґу шауз Іо ітргоуе іі.

Кеу ^огйз: іпуезітепіз, іпуезітепі аигасііуепезз, роїепііаі Ьизіпезз, ГіпапсіаІ розіїіоп.

Вступ. Успішна ринкова трансформація економіки і соціального життя 
українського суспільства не може здійснюватися на тлі повільних інвестиційних 
процесів [7]. Для суб’єктів господарювання зовнішні інвестиції є одним із основних 
джерел формування капіталу. Тому система формування капіталу має забезпечувати 
залучення інвестицій, необхідних для здійснення господарської діяльності підприємств.

Важливим чинником, що впливає на вибір об’єкта інвестування, є надання 
інвестору повної, достовірної, своєчасної інформації про результати й перспективи 
діяльності підприємства, що потребують інвестування. Одночасно зростає актуальність 
оцінки підприємствами власної інвестиційної привабливості з метою забезпечення 
реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення 
економічного потенціалу підприємства.

Постановка завдання. Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної 
привабливості підприємств набуває в сільському господарстві, яке значно відстало в 
технічному та технологічному розвитку, має низку специфічних особливостей, що 
зумовлюють необхідність прискорення інвестиційних процесів. Більшість аграрних 
підприємств залишається економічно відсталими через несформовану ринкову 
інфраструктуру, високі відсоткові ставки за кредити, недостатню державну підтримку 
аграрного сектору. Серйозною перешкодою для інвесторів, які бажають вкладати 
кошти в аграрний сектор, є недосконале вітчизняне законодавство.

В умовах сучасних викликів вирішення завдання підвищення інвестиційної 
привабливості набуває особливого значення, оскільки необхідно визначити, чи може 
конкретне сільськогосподарське підприємство розглядатися як об’єкт інвестиційних 
інтересів, які особливості обраного підприємства як об’єкта інвестування, яких обсягів 
інвестицій потребує конкретне підприємство і наскільки воно є привабливим для 
потенційного інвестора.

Результати. Детальний аналіз літературних джерел свідчить, що переважна 
більшість ключових теоретичних положень щодо оцінки інвестиційної привабливості 
розроблена досить ґрунтовно. Проте, традиційно інвестиційна привабливість 
підприємства розглядається як функція його фінансового стану. Не приділяється 
достатньої уваги таким факторам як інвестиційно-інноваційний потенціал, темпи 
економічного зростання, конкурентні позиції на ринку. Розрахунки переважно 
обмежується ретроспективним аналізом, який висвітлює той стан, що мав місце в 
попередньому періоді.

Згідно з Методикою [1], інвестиційна привабливість підприємства визначається 
як рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи 
інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи 
оцінюватися відповідними показниками, у тому числі інтегральної оцінки.
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Інвестиційна привабливість підприємства є визначальним чинником у процесі 
формування капіталу. На етапі створення підприємства інвестиційна привабливість 
впливає на модель майбутньої роботи підприємства, на підставі якої можна в 
перспективі передбачати переваги і можливості стратегічного управління інвестиціями 
в довгостроковому періоді, а також, застрахуватися від ризиків як на рівні прийняття 
рішень про вигідність чи невигідність інвестування, так і ризику неадекватної реакції 
суб’єктів інвестиційного проектування і їхніх очікувань [6].

О.М.Ястремська стверджує, що інвестиційна привабливість має визначатися із 
застосуванням методів багаторівневого факторного аналізу для виявлення явних і 
прихованих тенденцій у їхньому використанні, на першому етапі, і регресивного 
аналізу, що базується на генетичному алгоритмі, -  на другому [8].

Інвестиційна привабливість підприємства -  це сукупність характеристик його 
фінансово-господарської та управлінської діяльності, перспектив розвитку та 
можливості залучення інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційної привабливості 
підприємства є інтегральною характеристикою його внутрішнього середовища [2, 
с. 185-208].

На заході досить розповсюдженим є метод рейтингової оцінки. Найбільш 
популярнішими є: Рогіипе 500, ОІоЬаІ 1000, Ви5Іпез8\¥еек 1000. Вони оцінюють 
інвестиційну привабливість, виходячи з фінансово-господарських показників 
підприємств: об'єми доходів, прибутків, активів; ефективність інвестицій; збільшення 
прибутків, доходів, працівників; рівень ринкової вартості компанії.

На нашу думку, для повної оцінки інвестиційної привабливості підприємства слід 
враховувати кількісну та якісну оцінку характеристик підприємства: структура 
капіталу, рівень ліквідності та платоспроможності підприємства, прозорість діяльності 
вищого керівництва і відповідальність перед інвесторами, характер конфліктів 
корпоративних інтересів, ділову репутацію підприємства.

За даними ТОВ “Агрофірма Брусилів” Житомирська обл., смт Брусилів оцінимо 
інвестиційну привабливість аграрного підприємства. Для оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства застосуємо методику оцінку фінансового стану 
підприємств та розрахунок інтегральної оцінки [1]. Методика оцінки фінансового стану 
підприємства та розрахунок інтегральної оцінки передбачає реалізацію декількох 
етапів, а саме:

1) визначення основних напрямів оцінки;
2) вибір основних фінансових коефіцієнтів за кожним з аналітичних напрямів;
3) розрахунок для кожного з коефіцієнтів нормативного значення;
4) визначення вагомості окремих коефіцієнтів;
5) формування узагальнюючих показників;
6) розробку інтегральної оцінки фінансового стану підприємства.
Проведення діагностики за інтегральним показником фінансово-господарської

діяльності дозволяє отримати досить вичерпну інформацію про фінансовий стан 
підприємства на даному етапі його розвитку та можливу динаміку у майбутньому.

Загалом при виділенні основних показників фінансового стану підприємства з 
усієї сукупності коефіцієнтів необхідно керуватись принципом максимальної 
інформативності та допустимої мультиколінеарності, а групувати коефіцієнти 
відповідно до певного аспекту діяльності підприємства, який вони дозволяють описати.

Отже, оцінити фінансовий стан підприємства можливо шляхом розрахунку 
чотирьох груп показників, таких як: ліквідність та платоспроможність; ділова 
активність; фінансова стійкість; рентабельність. Кожна група характеризує окремий 
аспект діяльності підприємства. Завершати методику оцінки фінансового стану 
підприємства доцільно через розрахунок інтегрального показника. В економічній
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літературі узагальнено існуючі методи визначення інтегральних показників в наступні 
групи: індексний метод; бальний (рейтинговий) метод; графічний метод; статистичний 
метод [5, с. 57].

Виділимо бальний метод, суть якого полягає у визначені кожного показника 
певної кількості балів відповідно до його фактичного значення за спеціально 
розробленою шкалою оцінювання і результатом розрахунку є сума балів.

Даний метод побудований на такому принципі: у неточних науках думки 
експертів і суб’єктивних суджень через необхідність мають замінити точні закони 
причинності, що відбиваються природничими науками [8].

Для оцінки фінансового стану є показники нормативні, які мають оцінювальні 
параметри, та тенденційні показники, які їх не мають. Отже, під нормативними 
показниками розуміють такі показники, для яких встановлено оцінювальні 
(рекомендаційні) параметри. Під тенденційними показниками фінансового стану 
підприємства слід розуміти такі показники, для яких не встановлено 
загальноприйнятих значень та які оцінюються бажаним вектором направлення 
(збільшення або ж зменшення).

Для проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства доцільно 
сукупність показників фінансово-господарського стану підприємства поділити на дві 
групи: нормативні та тенденційні. Доцільність такого поділу показників пояснюється 
зменшення міри фінансового ризику при визначенні рейтингу підприємства. Оскільки 
відповідність встановленим нормативам діяльності має бути першочерговою вимогою 
для оцінки фінансового стану, а динаміка тенденційних показників має бути похідною 
від нормованих значень. Групування показників і визначення мінімально граничного 
значення за критеріями оцінки фінансового стану, визначеними експертним шляхом 
представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Групування показників за критеріями оцінки фінансового стану

(бальний метод)
ТаЬІе 1

Сгоиріп§ оґ іпсіісаіогз Ьу еуаіиаїіоп сгііегіа оґ Лпапсіаі розкіоп 
_____ _______________ (Ваіі теШой)___________________________

Показник
Границі класів згідно з критеріями (бал)

1-й
клас 2-й клас 3-й клас 4-й клас 5-й

клас
6-й

клас
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

Більше
0,25-156

0,2-126 0,15-106 0,1-86 0,05-46 0,04-06

Коефіцієнт поточної 
ліквідності

Більше
1,0-136

0,9-116 0,8-106 0,7-96 0,6-66 0,5-06

Коефіцієнт поточної 
ліквідності

Більше
2,0-136

(1,9-1,7) 
- (1 2 -  
11)6

(1,6-1,4) 
-(10 ,5 - 

7,5)6

(1,3-1,1) 
-  (6-3)6 1,0-26 Менше

1-06

Коефіцієнт власної 
платоспроможності

Більше
1 -1 5 6

(0,9-0,8) 
- (1 4 -  
12)6

(0,7-0,5) 
- (1 1 -  
8,5)6

(0,4-0,3) 
-(7 -4 )6

0,2-
1,56

Менше
1-06

Коефіцієнт
фінансової
незалежності

Більше
0,6-126

(0,59- 
0 ,5 4 )- 

(11-10)6

(0,53- 
0 ,4 3 )- 
(9-7,4)6

(0,42-
0 ,4 1 )-

(6,8-
2,8)6

0,4-
1,56

Менше
0,3-06
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Коефіцієнт
фінансової
залежності

Більше
0,5-126 0,4-106 0,3-96 0,2-66 0,15-36 Менше

0,1-06

Коефіцієнт 
співвідношення 
мобільних та 
іммобільних активів 
(Кма/іма)

Більше
1,0-106 0,9-96 0,8-76 0,7-66 0,6-36 Менше

0,5-06

Коефіцієнт 
постійного активу 
(Кпа)

Більше
0,5-106 0,4-96 0,3-7 0,4-6 0,3-3 Менше

0,2-06

Мінімальне значення 
границі 1006 88-846 73,5-

66,46
54,8-
44,86 246 Об

Отже, інтегральну оцінку фінансового стану підприємства можна провести на 
основі зіставлення граничних (критичних і нормальних) та фактичних значень 
індикаторів. Експрес-оцінка фінансового стану є досить ефективною і може 
здійснюватися із застосуванням графічного підходу. При його використанні нормальні 
значення індикаторів обмежують зону нормального рівня фінансового стану 
підприємства, критичні -  зону критичного рівня, критичні плюс дельта -  передкризову 
зону.

Таким чином, у якості індикаторів рівня фінансового стану компанії можуть 
виступати нормовані значення показників, розраховані на базі нормальних (граничних) 
значень вихідних показників. На підставі даних форми 1 Баланс (Звіт про фінансовий 
стан) та форми 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) розраховано 
показники ліквідності та платоспроможності (табл. 2).

Таблиця 2
Показники ліквідності та платоспроможності ТОВ “Агрофірма Брусилів”

ТаЬІе 2
ІікНсаіога оґ Іідикіку апД аоіуепсу оГ “Айгойгш Вічшіоу”_____________

Показники
Роки Відхилення 2015- 

2013 рр.2013 2014 2015
Запаси, тис. грн. 20146 21751 18104 -2042
Дебіторська заборгованість за звітний 
період, тис. грн.

2619 2632 1420 -1199

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. 
грн.

778 497 1727 949

Оборотні активи, тис. грн. 24358 25450 22123 -2235
Поточні зобов’язання, тис. грн. 17689 16273 12500 -5189
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(Кабл)

0,04 0,03 0,14 0,09

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) 0,24 0,23 0,32 0,08
Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 1,38 1,56 1,77 0,39
Коефіцієнт власної платоспроможності 
(К впл) 0,38 0,56 0,77 0,39

Джерело: розраховано автором за даними звітності ТОВ “Агрофірма Брусилів”

Можна побачити в табл. 2, що найбільші значення показники ліквідності були у
2015 році, у 2014 році вони значно нижчими. У 2015 році порівняно з 2013 роком 
рівень показників підвищився на: абсолютна ліквідність -  0,09; поточна ліквідність -
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0,08; загальна ліквідність -  0,39; власна платоспроможність -  0,39, такі результати 
свідчать про те, що ліквідність та фінансова платоспроможність підприємства 
покращується. Також проаналізовано показники фінансової стійкості підприємства 
(табл. 3).

Таблиця З
Показники фінансової стійкості ТОВ “Агрофірма Брусилів”

ТаЬІе З
ГіпапсіаІ зІаЬПіІу Іпсіісаіогз оґ “А^гоЯгта Вгизіїоу”

Показники
Роки Відхилення 2015- 

2013 рр.2013 2014 2015
Необоротні активи, тис. грн. 16765 16684 17097 332

Оборотні активи, тис. грн. 24358 25450 22123 -2235
Власний капітал, тис. грн 23364 25791 26661 3297

Залучений капітал, тис. грн 70 70 59 -11

Сума балансу, тис. грн 41123 42134 39220 -1903
Коефіцієнт фінансової незалежності 
(Кфнз)

0,57 0,61 0,68 0,11

Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 1,76 1,63 1,47 -0,29
Коефіцієнт співвідношення мобільних 
та іммобільних активів (Кма/іма)

0,69 0,66 0,77 0,08

Коефіцієнт постійного активу (Кпа) 0,72 0,65 0,64 -0,08
Джерело: розраховано автором за даними звітності ТОВ “Агрофірма Брусилів”

Аналіз фінансової стійкості за 2013-2015 рр. в таблиці 3 показав, що протягом 
аналізованого періоду підприємство було фінансово стійким, оскільки показники 
фінансової незалежності були вище 0,5, що свідчить про достатність власних коштів; 
показники фінансової залежності -  більше 1, що свідчить про можливість покриття 
залучених кошти за рахунок власних ресурсів; показники співвідношення мобільних до 
іммобільних активів -  менше 1, свідчить про недостатність оборотних активів; 
показники постійного активу більше 0,5, що свідчить про фінансування власних 
ресурсів у розвиток підприємства. Для побудови діаграми індикаторів рівня оцінки 
фінансового стану визначено нормовані значення відповідних показників (табл. 4).

Таблиця 4
Вихідні дані для побудови діаграми індикаторів оцінки фінансового стану ТОВ

“Агрофірма Брусилів”
ТаЬІе 4

Іпіііаі сіаіа ґог сгеаІіп§ оґ сЬагІ оґ еуаіиаііоп оґ ґіпапсіаі розіїіоп іпсіісаіогз оґ

Показники

Граничне
значення

показника

Г раничне 
значення 

індикатора

Фактичне 
значення 

показника Рф

Роки
кри
тич

не
Ркр

нор
маль 
не Рн

кри
тич

не
Х кр

нор
маль

не
Хн 2013 2014 2015

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності (Кабл)

0,04 0,25 0,16 1 0,04 0,03 0,14

Коефіцієнт поточної ліквідності 
(Кпл)

0,5 1 0,50 1 0,24 0,23 0,32
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Коефіцієнт загальної ліквідності 
(Кзл) 0,9 2 0,45 1 1,38 1,56 1,77

Коефіцієнт власної 
платоспроможності 
(К впл)

0,9 1 0,90 1 0,38 0,56 0,77

Коефіцієнт фінансової 
незалежності (Кфнз) 0,2 0,6 0,33 1 0,57 0,61 0,68

Коефіцієнт фінансової 
залежності (Кфз) 0,1 0,5 0,20 1 1,76 1,63 1,47

Коефіцієнт співвідношення 
мобільних та іммобільних 
активів (Кма/іма)

0,5 1 0,50 1 0,69 0,66 0,77

Коефіцієнт постійного активу 
(Кпа) 0,15 0,5 0,30 1 0,72 0,65 0,64

Джерело: розраховано автором за даними звітності ТОВ “Агрофірма Брусилів”

Результати аналізу табл. 4 показали, що фактичні (2015 року) показники 
абсолютної, поточної та загальної ліквідності мають значення 0,14; 0,32; 1,17, а 
нормальні їх значення 0,25; 1; 2 це означає, що підприємство не є ліквідним, оскільки 
фактичні результати значно нижче їх нормальних значень. Показники фінансової 
незалежності та залежності, коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобільних 
активів у 2015 році мали такі значення: 0,68; 1,47; 0,77, а нормальні їх значення 0,6; 0,5; 
1 це означає, що підприємство забезпечене власним капіталом і є фінансово 
незалежним, оскільки фактичні результати перевищують їх нормальні значення. 
Графічно критичні, нормальні і фактичні значення наведено на діаграмі індикаторів 
оцінки фінансового стану за 2015 рік (рис. 1).

*— * Граничне значення
показника критичне Ркр І

—  Граничне значення
показника нормальне Рн

Граничне значення 
індикатора критичне Хкр

«— •Граничне значення
індикатора нормальне Хн

|
Фактичне значення 
показника Рф

Рис. 1. Індикатори оцінки фінансового стану за 2015 рік 
Рщ. 1. Еуаіиаііоп оґ ГіпапсіаІ розіїіоп іпсіісаіогз ґог 2015. 

Джерело: складено автором на основі даних таблиці 4

Коефіцієнт 
постійного 

активу (Кпа)

Коефіцієнт 
співвідношення 

мобільних та 
іммобільних...

Коефіцієнт 
фінансової 

залежності (Кфз)

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

(Кабл)
2

1,8
1 6
14
ч

/Я-6
; N \

Коефіцієнт
фінансової

незалежності
(Кфнз)

Коефіцієнт 
поточної 

ліквідності (Кпл)

Коефіцієнт 
>  загальної 

ліквідності (Кзл)

Коефіцієнт 
власної 

платоспроможн 
ості (К впл)
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Як видно із рис. 1, підприємство має непоганий фінансовий стан у 2015 рік. Отже, 
для інтерпретації інтегральної оцінки розмежуємо значення з використанням методом 
рейтингової оцінки. В основі визначення класу (рівня) фінансового стану лежать 
граничні значення показників (табл. 4) та їхній рейтинг. Якщо оцінка має значення 
вище нормального, то їй присвоюють І клас, нижче нормального, але вище критичного
-  присвоюють II клас, нижче критичного -  III клас. Модель шкали, що включає 
показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, подана у табл. 5.

Таблиця 5
Шкала для оцінки фінансового стану підприємства

ТаЬІе 5
ТЬе 8са1е оґ еуаіиаііоп оґ ГіпапсіаІ ровіііоп оГ і іе сотрапу

Найменування показника І клас II клас III клас
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабл) Більше 0,25 0,1 0,04
Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) Більше 1,0 0,7 0,5
Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) Більше 2,0 1,3-1,1 Менше 1
Коефіцієнт власної платоспроможності (К впл) Більше 1,0 0,4-0,3 Менше 1
Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфнз) Більше 0,6 0,42-0,41 Менше 0,3
Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) Більше 0,5 0,2 Менше 0,1
Коефіцієнт співвідношення мобільних та 
іммобільних активів (Кма/іма)

Більше 1,0 0,7 Менше 0,5

Коефіцієнт постійного активу (Кпа) Більше 0,5 0,4 Менше 0,2
Джерело: складено автором за даними [3]

Загальна оцінка дається у балах, які визначаються як добутки рейтингу кожного 
показника на клас, а рейтинг кожного показника встановлюється в залежності від цілей 
дослідження і важливості показника для обраного напрямку дослідження. Практичне 
відображення оцінки фінансового стану за 2013-2015 роки згідно розробленої шкали 
наведена (табл. 6).

Таблиця 6
Інтегральна оцінка фінансового стану ТОВ “Агрофірма Брусилів”

ТаЬІе 6
ТЬе іпіе%га(е<і езіітаїіоп о!~ іЬе ГіпапсіаІ розкіоп о<~“А%гойгт Впіаііоу”

Показники

Рей
тинг

показ
ників,

%

Фактичне значення  
показника Клас Бали

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності (Кабл)

15 0,04 0,03 0,14 3 3 2 45 45 зо

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності (Кпл)

13 0,24 0,23 0,32 3 3 3 39 39 39

Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності (Кзл)

13 1,38 1,56 1,77 1 1 1 13 13 13

Коефіцієнт власної 
платоспроможност 
і(К  впл)

15 0,38 0,56 0,77 2 1 1 30 15 15

Коефіцієнт
фінансової
незалежності
(Кфнз)

12 0,57 0,61 0,68 1 1 1 12 12 12
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Коефіцієнт 
фінансової 
залежності (Кфз)

12 1,76 1,63 1,47 1 1 1 12 12 12

Коефіцієнт 
співвідношення 
мобільних та 
іммобільних 
активів (Кма/іма)

10 0,69 0,66 0,77 2 2 2 20 20 20

Коефіцієнт 
постійного активу 
(Кпа)

10 0,72 0,65 0,64 1 1 1 10 10 10

Інтегральна оцінка 
фінансового стану

100 X X X X X X 181 166 151

Джерело: розраховано автором на основі даних [3]

В результаті аналітичних розрахунків видно, що інтегральна оцінка фінансового 
стану за 2015 рік склала 151 балів, що відповідає II класу і дозволяє оцінити фінансовий 
стан компанії нормальним, що свідчить про не високий рівень показників ліквідності, 
платоспроможності і фінансової стійкості.

Висновки. В результаті використання інтегральної оцінки фінансового стану 
можливо побачити проблемні сторони фінансового стану підприємства та розробити 
заходи щодо підвищення ліквідності, платоспроможності, виявити резерви підвищення 
ефективності функціонування підприємства та попередити виникнення фінансової 
кризи.

Аналіз показників фінансового стану показав, що менеджмент підприємства не 
задумуються над питанням фінансової стабільності та платоспроможності
підприємства, а навпаки, не розуміють користі позиченого капіталу та бояться його 
залучати.

Якщо проаналізувати теперішній стан сільськогосподарського підприємства
і порівняти з майбутніми перспективами, то можемо стверджувати про значний 
виробничий потенціал підприємства, які його можливі потужності в майбутньому і 
що необхідно зробити задля їх покращання. Досить важливою умовою тут є 
дослідження всіх показників підприємства для того, щоб краще побачити 
недовикористані можливості самого підприємства.

Перспективою подальших наукових розвідок є аналіз взаємозв’язку між 
інвестиційною привабливістю підприємства та регіоном, де воно розташоване. Він 
базується на визначенні інвестиційної привабливості за фінансовими показниками, 
розмірами землекористування та обсягом зовнішніх і внутрішніх інвестицій у 
сільськогосподарські підприємства області.
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Анотація. У статті досліджено категоріальний апарат ресурсного, енергетичного та 
потенціалу енергозбереження, що обумовило розроблення тріадо-модусної моделі реалізації 
потенціалу енергоресурсозбереження підприємств на засадах концепції “епуігоптепіаі 
есопотісз”. Для оцінювання рівня ефективності споживання енергоресурсів на підприємстві 
запропоновано використовувати дефініцію “потенціал енергоресурсозбереження”, яку
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інтерпретовано як синергетичний підхід щодо підвищення резервів енергозбереження через 
інтенсифікацію виробництва на базі раціоналізації використання всіх видів ресурсів.

Ключові слова: потенціал енергозбереження, відновлювальні джерела енергії,
енергоефективність, інвайроментальна економіка, енергоресурси.
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Куіу №ііопаІ Ипіуегзіїу
Еп§іпеегіп§ апсі АгсЬіІесІиге
Міпізігу оґЕсІисаІіоп апсі 8сіепсе оґЦкгаіпе,
Оерагітепі оГ ог§апіхаІіоп апсі сопзігисііоп
тапа§етепІ,
Роуіігоґіоізку ауе, 31, Куіу,
03680, Цкгаіпе,
ІеІ.: 0663398973,
е-таіі: к1ітагіпсЬик@§таі1.сот

АЬзІгасІ. ТЬе агіісіе зіисііесі саІе§огіез оГ ІЬе гезоигсе, епег§у апсі роїепііаі епегцу зауіп§з 
іЬаІ гезиііесі іп ІЬе сіеуеіортепі оГ Ігіасі апсі тосіиз тосіеі оГ роїепііаі епег§у апсі гезоигсе зауіп§з 
епіегргізез Ьазесі оп ІЬе сопсері оГ “епуігоптепіаі есопотісз”. То аззезз ІЬе і є у є і  оГ епег§у 
еШсіепсу іп ІНе сотрапу іі із ргорозесі Іо изе а сіейпіііоп оГ “роїепііаі оГ епег§у апсі гезоигсе 
зауіп£з” \ у Ь іс Ь  із іпіегргеїесі аз а зупег^ізііс арргоасЬ Іо ітргоуе епегцу сопзегуаііоп г є з є г у є з  

іЬгои^Ь іпІепзіГісаІіоп оГ ргосіисііоп Ьазесі оп ІЬе гаїіопаїігаїіоп оґ ІЬе изе оґ аіі гезоигсез.
Кеу\¥огйз: роїепііаі оґ епег§у зауіп§з, гепе\уаЬ1е епег§у, епег§у еґґісіепсу, епуігоптепіаі 

есопотісз, епег§у гезоигсе.

Вступ. Загострення паливно-енергетичної, екологічної, соціально-економічної 
криз актуалізує та потребує розроблення теоретичних засад управління потенціалом 
енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економіки, що надасть 
можливість вирішити екологічні та ресурсні проблеми, підвищити рівень 
енергоефективності, енергонезалежності, енергобезпеки держави. Пріоритетним є 
вирішення проблематики реалізації потенціалу енергоресурсозбереження на 
підприємствах будівельного комплексу, де за оцінками експертів він становить 55 %
[7].

Дослідженням проблематики реалізації потенціалу енергозбереження на 
підприємствах займалися низка провідних учених: Д.В. Зеркалов, А.Н. Ковальов,
В.О. Козловський, В.І. Литвин, І.В. Причепа, В.П. Розен, І.В. Сизонова, Т.А. Талах,
А.В. Чернявський та інші.

П остановка завдання. Метою статті є розробити пропозиції щодо побудови 
тріадо-модусної моделі реалізації потенціалу енергоресурсозбереження на 
підприємствах.

Результати. В контексті реалізації національної парадигми сталого розвитку, що 
передбачає визначення стратегічних орієнтирів на основі оцінювання новітніх 
концепцій реалізації виробничо-комерційної діяльності враховуючі базисні компоненти 
(соціальну, економічну, екологічну) існує потреба в розробці науково-методичних 
засад реалізації потенціалу енергоресурсозбереження підприємства на основі новітньої 
концепції “епуігопшепіаі есопотісз”, що передбачає ефективний розподіл ресурсів 
навколишнього середовища та обумовлює взаємозалежність довкілля й економіки.
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Одним з основних стратегічних пріоритетів є комплексний підхід щодо 
удосконалення та ефективного використання ресурсної бази підприємств в контексті 
розвитку їх потенціалу енергоресурсозбереження.

Наприклад, у промисловості будівельних матеріалів -  перехід з мокрого способу 
виробництва цементу на напівсухий та сухий способи виробництва. Це надасть 
можливість зменшити енерговитрати близько 0,5 млн т.у.п. на рік, що становитиме 
25 % від річного обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво 
цементу [5].

За результатами проведеного дослідження категоріально-поняттєвого апарату 
енергозбереження виявлено відсутність чіткого розуміння дефініції енергозбереження. 
Квінтесенція енергозбереження розглядається в ракурсі різних структурних компонент: 
економічної, соціальної, технічної, екологічної, але доцільно врахувати інноваційну та 
інституційну [2].

Існують деякі розбіжності у визначенні таких понять, як “ресурсний потенціал”, 
“енергетичний потенціал” і “потенціал енергозбереження” підприємства. Так, на думку 
вчених [3; 9], ресурсний потенціал -  це не лише система ресурсів, які є в наявності, але 
й альтернативні ресурси і їх джерела, тобто нове представлення ресурсів, що раніше не 
існувало або не використовувалося.

Категорія “енергетичний потенціал” теж має низку інтерпретацій в науковій 
літературі. Так, І.В. Сизонова визначає “енергетичний потенціал” як “узагальнюючий 
показник сумарної кількості потенційної енергії, що притаманна певній економічній 
системі, носіями якої виступають природні, людські та матеріальні ресурси” [8]. 
Д.В. Зеркалов вважає, що “енергетичний потенціал” знаходиться у прямий залежності 
від нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії [1].

Більшість науковців вважають, що потенціал енергозбереження обумовлений 
технічними, економічними, фінансовими можливостями промислового підприємства, а 
також рівнем розвитку науково-технічного прогресу [6]. Автори у своїй роботі [4], 
розглядають потенціал енергозбереження, як систему взаємопов’язаних поточних та 
перспективних, внутрішніх та зовнішніх можливостей, мобілізаційних здатностей 
керівників та персоналу підприємства до перетворення доступних вхідних ресурсів для 
реалізації стратегічних цілей підприємства.

Ефективність споживання паливно-енергетичних ресурсів оцінюють на основі 
таких показників як: коефіцієнт корисної дії, величина питомого енергоспоживання, 
енергомісткість продукції, питомими витратами умовного палива, електроенергії та 
теплоенергії на натуральну одиницю продукції. При цьому беруться до уваги лише 
прямі витрати палива, проте такий метод оцінювання зміни енерговитрат має недолік, 
адже прямі питомі витрати не відображають всі витрати виробничого процесу 
виготовлення кінцевої продукції, то й розрахунок динаміки використання паливно- 
енергетичних ресурсів на основі цього показника характеризує не повний, а в низці 
випадків невідповідний дійсності результат роботи підприємства щодо економного 
використання енергоресурсів.

З метою оцінювання рівня ефективності споживання енергоресурсів, електричної 
та теплової енергії пропонуємо використовувати дефініцію “потенціал енерго
ресурсозбереження” інтерпретуємо його, як синергетичний підхід щодо підвищення 
резервів енергозбереження через інтенсифікацію виробництва на базі раціоналізації 
використання всіх видів ресурсів (енергоресурсів, електричної та теплової енергії) та 
побудови ефективної системи управління енергоресурсозбереженням виробничо- 
економічної системи.

Пропонуємо розробити тріадо-модусну модель реалізації потенціалу 
енергоресурсозбереження виокремивши модуси (від лат. Мосіиз -  вияв, різновид), на
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які орієнтуються керівники при прийнятті управлінських рішень в процесі розроблення 
та реалізації енергозберігаючих заходів.

На тому чи іншому етапі упровадження зазначених заходів значущість окремого 
модусу може зростати або робота може відбуватись в кількох модусах одночасно. Для 
схематичного зображення використаємо кола, що перетинаються: коло “РП” 
(ресурсний потенціал) -  система ресурсів, перспективне впровадження альтернативних 
джерел енергії;

“ПЕ” (потенціал енергозбереження) -  використання переваг підприємством при 
економії паливно-енергетичних ресурсів від упровадження засобів технічно- 
технологічного, організаційно-економічного характеру, з врахуванням соціально - 
екологічних обмежень;

“ЕП” (енергетичний потенціал) -  сумарна кількість зекономленої потенційно 
можливої енергії природних, людських та матеріальних ресурсів;

“ПЕРЗ” (потенціал енергоресурсозбереження) -  модус, є фактично виміром, у 
якому перебувають усі інші запропоновані модуси (рис.1), тобто зміст реалізації 
енергозберігаючих заходів, які стосуються як самої виробничо-економічної системи, 
так і клієнта, та тих обставин, що породжують їх дефіцит енергоресурсів.

Рис. 1. Тріадо-модусна модель реалізації потенціалу енергоресурсозбереження на
підприємствах

Рщ. 1. Тгіасі апсі тосіш тосіеі о/роіепііаі епег§у апсі геяоигсе .чауіп&ч епіегргізез

Позначені колами модуси в результаті перетину утворюють сектори: сектор І -  
перетин модусів: “ресурсний потенціал”, “потенціал енергозбереження”, “енергетичний 
потенціал”; сектор II -  перетин модусів “ресурсний потенціал” та “потенціал 
енергозбереження”; сектор III -  перетин модусів “ресурсний потенціал” й 
“енергетичний потенціал”; сектор IV -  перетин модусів “потенціал енергозбереження” 
й “енергетичний потенціал”. Відповідно до нашого підходу тріадо-модусна модель 
реалізації потенціалу енергоресурсозбереження містить такі сектори:
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сектор І: “Еколого-соціально-економічний потенціал” -  це симбіоз економічних, 
соціальних, екологічних домінант реалізації заходів енергоресурсозбереження в 
контексті захисту навколишнього середовища, інтересів суб’єктів виробничо- 
комерційної діяльності, спрямованих на максимізацію прибутку, а для споживача 
забезпечення комфортних умов та якісною інноваційною будівельною продукцією в 
умовах високих темпів урбанізації;

сектор II: “Економічний потенціал енергоресурсозбереження” -  це сукупність 
заходів, що при мінімальних питомих витратах енергії на виробництво одиниці 
продукції забезпечують максимально ефективне використання енергетичного 
потенціалу;

сектор III: “Соціальний потенціал енергоресурсозбереження” -  забезпечення
споживача якісною інноваційною продукцією та послугами;

сектор IV: “Екологічний потенціал енергоресурсозбереження” -  зменшення 
техногенного навантаження на навколишнє середовище, також через упровадження 
енергозберігаючих заходів визначається максимально можливим зниженням 
екологічного збитку викидами забруднюючих, шкідливих речовин.

Висновки. Отже, розроблена нами тріадо-модусна модель реалізації потенціалу 
енергоресурсозбереження надає можливість комплексно підійти до вирішення 
проблематики ідентифікації сутності, завдань енергоресурсозбереження на 
підприємствах з урахуванням домінантних компонент концепції “егтгоптепіаі 
есопотісз”: економічної, соціальної, екологічної. На наш погляд, це створює надійний 
базис для прийняття ефективних управлінських рішень щодо реалізації заходів 
підвищення рівня енергозбереження та структурувати їх з урахуванням специфіки 
діяльності вирбничо-економічної системи.

Перспективами подальшого дослідження потенціалу енергоресурсозбереження є 
розробка інструментарію його оцінювання з врахуванням специфіки виробничо- 
комерційної діяльності будівельних підприємств, а також секторів та модусів 
запропонованої моделі.
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ББК 65.5+65.26я 73 Вербицька ГЛ.
ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ УКРАЇНОЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Національний університет “Львівська політехніка”, 
Міністерство освіти і науки України, 
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів,
79013, Україна,
тел.: 0977410671,
е-таіі: §а1іпауегЬіска@икг.пеІ

Анотація. Стаття спрямована на дослідження тенденцій експорту товарів Україною в 
умовах євроінтеграції. Метою статі є дослідити тенденції експорту товарів Україною в умовах 
євроінтеграції; визначити перспективи покращення експортної політики України. В процесі 
дослідження використовувалися такі методи: економіко-статистичний (при дослідженні 
тенденцій експорту товарів Україною в умовах євроінтеграції); аналітичний і структурно- 
логічний (при визначенні напрямків експортної політики українського уряду). Отримано такі 
результати: досліджено структуру та тенденції експорту товарів Україною; проаналізовано 
сучасні процеси європейської інтеграції України та зміни, які відбулися у зв’язку з цим у сфері 
міжнародної торгівлі; визначено негативні чинники, що впливають на стан зовнішньої торгівлі 
України. Наукова новизна дослідження полягає у використанні комплексного підходу до 
обґрунтування напрямів покращення експортної політики України, втілення яких дасть змогу
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підвищити ефективність інтеграції нашої держави до системи світового господарства. Отримані 
результати дослідження направлені на вирішення проблеми пасивного торгівельного балансу 
вітчизняної економіки. Вони можуть бути використані в процесі формування урядової 
експортної політики.

Ключові слова: експорт, зовнішня торгівля, статті експорту, товар, квота.

УегЬуІкка Н.Ь.
ТЕгаЕІЧСІЕ8 ОР ЕХРОКТ ОЕ СООБ8 ОГ ІЛШАШЕ Ш СОШ ГГКЖ 8 ОЕ

Е^К О РЕА N  INТЕСКАТIОN

№ііопаІ Шіуегзіїу “Ьуіу РоїуІесЬпіс”,
Міпізігу оґ Есіисаііоп апсі §сіепсе оґ ІІкгаіпе,
Оерагітепі оґМапа§етепІ апсі іпіетаїіопаї 
епІгергепеигзЬір,
8 .  Вапсіегу зіг., 1 2 ,  Ь у і у ,

79013, ІІкгаіпе,
ІеІ.: 0977410671,
е-таіі: §а1іпауегЬіска@икг.пеІ

АЬзІгасІ. ТЬе агіісіе аітз Іо зійду ІЬе Ігепсіз оґ ехроП оґ д о о с і з  оґ ІІкгаіпе іп сопсііііопз оґ 
Еигореап іпіе^гаїіоп. ТЬе ригрозе із Іо ехашіпе ІЬе ехроП Ігепсіз оґ §оойз оґ ІІкгаіпе іп сопсііііопз 
оґ Еигореап іпіе^гаїіоп; Іо сіеіегтіпе ІЬе ргозресіз оґ ітргоуіп§ ІЬе ехрогі роїісу оґ ІІкгаіпе. Іп ІЬе 
ргосезз оґ гезеагсЬ ІЬе ґо11ошіп§ теїЬосіз \уеге изесі: Есопотісз апсі зіаіізіісз (іп ІЬе зіисіу оґ Ігепсіз 
оґ ехрогі оґ д о о с і з  оґ ІІкгаіпе іп сопсііііопз оґ Еигореап іпіе^гаїіоп); апаїуіісаі апсі І0£Іса1 (іп 
сіеіегтіпіп^ ІЬе (іігесііопз оґ ІЬе ехрогі роїісу оґ ІЬе Цкгаіпіап §оуегптепІ). ТЬе ґо11о\уіп§ гезиііз 
аге оЬіаіпесІ: ІЬе зігисіиге апсі Ігепсіз оґ ехрогіз оґ §оосіз ІІкгаіпе; апаїугез ІЬе сиггепі ргосеззез оґ 
Еигореап іпіедгаїіоп апсі ІЬе сЬап§ез іЬаІ Ьауе оссиггесі іп іЬіз гедагсі іп ІЬе Гіеісі оґ іпіетаїіопаї 
Ігасіе; іЬе ісіепііґіесі пе§а1іуе ґасіогз аґґес1іп§ ІЬе сопсііііоп оґ ґогеі§п Ігасіе оґ ІІкгаіпе. Бсіепііґіс 
поуеііу оґ ІЬе гезеагсЬ із Іо изе ап Іп1е§га1есі арргоасЬ Іо ІЬе іизііґісаііоп оґ сіігесііопз оґ 
ітргоуетепі оґ ІЬе ехрогі роїісу оґ ІІкгаіпе, ІЬе ітріетепіаііоп оґ луЬісЬ \уі11 ітргоуе ІЬе еШсіепсу 
оґ іпІе§гаІіоп іпіо ІЬе шогШ есопоту. ТЬе гезиііз оґ гезеагсЬ аітесі аі з о 1у і п §  ІЬе ргоЬІетз оґ ІЬе 
раззіуе Ігасіе Ьаіапсе оґ ІЬе сіотезііс есопоту. ТЬеу сап Ье изесі іп ІЬе ґогтаїіоп оґ §оуегптепІ 
ехрогі роїісу.

Кеу м'огйз: ехрогі, ґогеі§п Ігасіе, ехрогі, соттодіїу, циоіа.

Вступ. Товарна експортна діяльність є вихідною формою міжнародного 
економічного співробітництва. Ще жодній країні не вдалося створити ефективну і 
незалежну від будь-яких інших держав економіку, ізолювавши її від світової 
економічної системи та процесів глобалізації. Від тенденцій розвитку експортної 
діяльності залежить економічне становище держави.

Дослідженням питань розширення експортної діяльності підприємствами України 
присвячені праці багатьох вітчизняних вчених, зокрема слід виділити Т.Л. Вишинську, 
О.В. Генералова, Т.А. Дейнеку, О.В. Єлісєєнко, А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник,
О.О. Носирєва, тощо. Однак, незважаючи на численні дослідження цієї проблеми, 
питання низької конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках є 
досить складними і потребують постійного моніторингу.

Постановка завдання. Метою статі є дослідження тенденцій експорту товарів 
Україною в умовах євроінтеграції; визначення перспектив покращення експортної 
політики України. Теоретичною і методологічною основою дослідження є 
фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, 
статистичні дані, нормативні та законодавчі акти України з питань регулювання 
міжнародної торгівлі. В процесі дослідження використовувалися такі методи: 
економіко-статистичний (при дослідженні тенденцій експорту товарів Україною в
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умовах євроінтеграції); аналітичний і структурно-логічний (при визначенні напрямків 
експортної політики українського уряду).

Результати. Інтеграція України у світову економіку виявилася досить болісною. 
У міжнародну торговельну гонку економіка України включилася з позицій аутсайдера. 
Напівсировинна спеціалізація української економіки робить її досить чутливою до 
зовнішніх загроз та зміни цінової кон’юктури. В топ-10 експортованих товарів 
найбільш високотехнологічною продукцією є кабель. Основними статтями 
вітчизняного експорту в 2015 р. були: продовольчі товари і сільськогосподарська 
продукція (38,2%); метали і вироби з них (24,8%); машини, обладнання і транспорт 
(12,5%), мінеральні продукти (6,8%); продукція хімічної промисловості, каучук (6,7%); 
деревина і целюлозно-паперові вироби (4,5%); текстиль, текстильні вироби, взуття 
(2,1%); паливно-енергетичні товари (1,3%); вироби з каменю скла кераміки (0,9%); 
шкіра, хутро і вироби з них (0,3%). Питома вага експорту продовольчих товарів і 
сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році склала рекордний 
показник -  38,2%. Всього експорт товарів за 2015 рік в грошовому еквіваленті склав 
38,17 млрд. дол. США, та зменшився на 29,3% проти обсягу 2014 р. та на 38,8% проти 
обсягу 2013 р. [4].

Український експорт, що ґрунтується на зернових і рослинних оліях, тільки 
частково збігається зі структурою світового товарного попиту [2]. Проведене на 
прохання Мінекономрозвитку дослідження Інституту економічних досліджень і 
політичних консультацій свідчить: якщо у світовому експорті домінують механічне 
обладнання (23,7%), мінеральні продукти (18,8%), транспортні засоби (9,9%), хімічна 
продукція (8,8%) і недорогоцінні метали, то в українському частка механічного 
обладнання вдвічі менша (10,5%), ніж у середньому по світу. При цьому частка 
зовнішніх поставок недорогоцінних металів і виробів з них істотно перевищує 
загальносвітовий показник (29,8%). Та й частка експорту мінеральних продуктів у 
нашій країни (12,5%) також менша за середньосвітову (18,8%). Водночас питома вага 
продукції рослинного походження в українському експорті (11,9%) майже вчетверо 
перевищує світові показники. При цьому на українські жири й олії припадає 3,5% 
світового ринку, на продукти рослинного походження -  1,6% [5].

Сировинна спрямованість українського експорту свідчить про низьку 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку. Основною 
причиною погіршення стану торгівлі товарами України є падіння експорту металургії, 
питома вага якої в структурі експорту в 2006 р. складала 39,03 %, в 2014 р. -  25,9 %, в
2015 р. -  24,8 % [3]. Зважаючи на те, що ця група становить високу питому вагу в 
структурі українського експорту, вплив зазначеного негативного фактора є досить 
вагомим. У першу чергу, це обумовлено продовженням бойових дій на Сході України, 
зупиненням або ж значним скороченням роботи багатьох металургійних підприємств.

Наша країна в 2015 році здійснювала експорт в 191 країну, а головним партнером 
України виступив Європейський Союз, на який довелося 34,1% від всього вітчизняного 
експорту. Найсуттєвіші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Італії 
(чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження) 
та Польщі (чорні метали, електричні машини, руди, шлак і зола) -  по 5,2% від 
загального обсягу експорту, Німеччини — 3,5% (електричні машини, одяг та додаткові 
речі до одягу, текстильні, механічні машини) та Іспанії -  2,7% (зернові культури, жири 
та олії тваринного або рослинного походження, залишки і відходи харчової 
промисловості) [ 1 ].

Вагомою подією у реалізації зовнішньоторговельної політики стало підписання 
Угоди про Асоціацію між країнами Європейського Союзу та Україною у 2014 р. В 
рамках вільної торгівлі Україна може імпортувати 36 видів сільськогосподарських
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товарів із 0% митною ставкою у межах встановленої квоти. Всі інші види товарів, а 
також обсяги, які перевищують встановлені квоти Україна експортує по загальній 
системі зі сплатою митних платежів [7].

За період п’ять місяців 2016 р. вже повністю використано 9 тарифних квот: на 
виноградний та яблучний соки, мед, ячмінну крупу та борошно, цукор, оброблені 
томати, кукурудзу, овес, пшеницю, а також солод та пшеничну клейковину. При цьому 
експорт продовжується і поза межами тарифних квот. Основна квота на м’ясо птиці на 
перший та другий квартал вже традиційно використана на 100% (4 000 тонн 
щокварталу). У поточному році розпочалося активне використання додаткової квоти на 
курячі каркаси (23% від загального обсягу квоти). Також розпочалося використання 
тарифних квоти на цукрову кукурудзу, цукрові продукти (фруктоза, лактоза, ін.), 
етанол, крохмаль, висівки, відходи та залишки, ячмінь, оброблені продукти з цукру, 
оброблену продукцію з зернових тощо. Виробникам курятини реалізувати свою 
продукцію в Європі поза квотою невигідно -  мито занадто високе і товари стають 
неконкурентоспроможними. У той же час, наприклад, виробники меду в минулому році 
за квотою (з нульовим митом) продали 5 тисяч тонн меду, а з митом в 17,3% -  21,1 тис. 
тон [6].

З 36 категорій продуктів, які підпадають під дію квот, наразі всі квоти ще не 
покриті тому, що українська продукція поки не відповідає багатьом санітарним і 
фітосанітарним стандартам, і українські компанії не можуть наразі експортувати цю 
продукцію до ЄС. Взагалі не здійснювались поставки такої продукції, на які 
передбачені квоти: яловичина, м'ясо баранини (1 500 тонн), часник (500 тонн), цукрові 
сиропи (2 000 тонн), оброблений крохмаль (1 000 тонн), гриби (500 тонн), продукція з 
обробленого молока (2 000 тонн), оброблена продукція з зернових (2 000 тонн), 
оброблена продукція з молочних вершків (300 тонн), сигари та цигарки (2 500 тонн), 
манітол сорбіту (100 тонн), продукти переробки солоду та крохмалю (2 000 тонн) [8].

Реалізація мети експортної орієнтації економіки неможлива без реалізації 
ефективної експортної політики держави, яка повинна бути спрямовану переважно на: 
забезпечення сприятливих умов для виходу країни на світовий ринок; реалізацію на 
світовому ринку товарів, у виробництві яких країна має порівняльні переваги. 
Особливо важливим є створення технологічно пов’язаних, конкурентоспроможних 
виробництв, здатних нарощувати товарний експорт. Йдеться про реалізацію таких 
пріоритетів: орієнтація на експорт високоякісного прокату; розвиток експортної 
спеціалізації за окремими видами сільськогосподарської продукції, переробної і 
харчової промисловості, сільськогосподарських машин та обладнання для харчової 
промисловості; розвиток спеціалізованого, зорієнтованого на міжнародні ринки 
комплексу виробництва ракетної та авіаційної техніки, підтримка оборонно- 
промислового комплексу, передусім за напрямами, що вже сьогодні мають перспективи 
виходу на зовнішні ринки; розвиток мікроелектроніки; формування нового 
наукомісткого комплексу на базі виробництв, що безпосередньо пов’язані з реалізацією 
перспективних науково-технічних досягнень.

Висновки. Отже, за останні два десятиліття ринкових реформ національної 
економіки Україні так і не вдалося суттєво змінити свій статус у міжнародній системі 
поділу праці. Зберігається сировинне спрямування українського експорту, практично 
втрачені конкурентні переваги у техніці та технологічному обладнанні. Тому експортна 
політика держави повинна бути спрямованою на: забезпечення сприятливих умов для 
виходу країни на світовий ринок; реалізацію на світовому ринку товарів, у виробництві 
яких країна має порівняльні переваги; підтримку вітчизняних експортерів 
конкурентоспроможної продукції. Перспективою подальших досліджень в цьому 
напрямі є аналізування структури експорту послуг в Україні.
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Анотація. Стаття спрямована на дослідження розвитку моделей електронної комерції та 
її проблем на сучасному етапі. Метою даної статті є дослідження особливостей використання 
моделей, форм та інструментів електронної комерції та визначення її основних проблем на 
сучасному етапі розвитку світової економіки. Проаналізовано сучасний стан розвитку ринку 
електронної комерції в світі та Україні, що дозволило визначити як його основні тенденції 
зростання мобільної комерції та транскордонної торгівлі онлайн. Проаналізовано діяльність 
провідних світових маркетплейсів та здійснено їх порівняльну характеристику. Визначено 
основні модифікації моделей електронної комерції та основні проблеми даної сфери, що 
дозволить підвищити ефективність діяльності вітчизняних підприємств в Інтернет.

Ключові слова: електронна комерція, Інтернет, маркетплейс, мобільна комерція

Вагап К. Та.
БЕУЕЬОРМ ЕІЧТ ОР Е-СОМ М ЕКСЕ М О БЕ Ь8 АМ ) ІТ8 СШШЕІЧТ

СНАІХЕ1ЧСЕ8

Іуапо-Ргапкіузк 8сіепІІГіс апсі Тгаіпіп§ Іпзіііиіе оґ 
Мапа§етепІ Тегпорії №ііопа1 Есопотіс Шіуегзіїу,
Міпізігу оґЕсіисаІіоп апсі 8сіепсе оґ ІІкгаіпе,
Оерагітепі оґЬитапіІіез апсі Ьазіс зсіепсез,
Оаіуізка зіг., 7, Іуапо-Ргапкіузк,
76018, ІІкгаіпе,
ІеІ.: (0342) 773090, 
е-таіі: Ьагапг32@§таі1.сот

АЬзІгасІ. ТЬе агіісіе іпуезіі^аіез ІЬе сіеуеіортепі оґ Е-соттегсе Ьизіпезз тосіеіз апсі 
Ьі§Ь1і§Ьіз ііз сиггепі ргоЬІетз. ТЬе а іт  оґ ІЬе агіісіе із Іо гезеагсЬ ІЬе арріісаііоп ґеаіигез оґ Е- 
соттегсе тосіеіз, ґогтз апсі іпзігитепіз, аз \ує1і аз Іо сіеґіпе ііз Ьазіс сЬа11еп§ез аі ІЬе ргезепі з1а§е 
оґ \¥ог1сі есопотіс сіеуеіортепі. ТЬе агіісіе ехріогез ІЬе сиггепі зіаіе оґ Е-соттегсе тагкеї 
сіеуеіортепі ЬоіЬ шогМ\уісіе апсі іп ІІкгаіпе. ТЬіз аііошз сіе1егтіпіп§ ІЬе таіпзігеат оґ Е-соттегсе 
тагкеї - цгошіЬ оґ М -соттегсе апсі Ігапзпаїіопаї опііпе Ігасіе. ТЬе агіісіе апаїугез ІЬе асііуіііез оґ 
1еасііп§ §1оЬа1 тагкеїріасез апсі оґґегз іЬеіг регґогтапсе сотрагізоп. И сіеґіпез ІЬе Ьазіс 
тосііїїсаііопз іп Е-соттегсе тосіеіз апсі зіп§1ез оиі ІЬе кеу ргоЬІетз іп іЬіз Гіеісі іЬиз епаЬ1іп§ 
сіотезііс епіегргізез Іо ітргоуе ІЬе еШсіепсу оґ іЬеіг Іпіегпеї Ьизіпезз асііуіііез.

Кеу ^оггїз: Е-соттегсе, Іпіетеї, тагкеїріасе, М-соттегсе

Вступ. На сучасному етапі розвитку світової економіки одним з найбільш 
помітних чинників впливу є активне формування інформаційного ринку, яке 
відбувається вже майже півстоліття. Це зумовило інтенсифікацію використання 
інформаційних потоків в різних сферах життєдіяльності, і, зокрема, в економіці, що 
проявилося в модифікації інструментів та форм ведення бізнесу, управління ним. 
Активний розвиток інструментів глобальної інформаційної мережі Інтернет зумовив 
перехід значної кількості комерційних, а особливо фінансових трансакцій, в 
електронний формат. Тому ведення бізнесу в Інтернет стає обов’язковим чинником 
успіху для сучасних компаній в більшості сегментів ринку.

В усьому світі спостерігається підтримання високих темпів зростання електронної 
комерції протягом останнього десятиріччя. Постійна позитивна динаміка даної сфери
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економіки привертає увагу та залучає нових гравців на ринку, які орієнтується на 
застосування інноваційних продуктів, а також нових методів, форм та інструментів 
ведення електронного бізнесу. Додатковим підтвердженням інтересу до даної сфери є 
запуск в січні 2016 року в Нідерландах Е соттегсе\¥ ік і — Вікіпедії з питань систем 
електронної комерції, де провідні фахівці з даної тематики матимуть можливість 
ділитися знаннями щодо електронної комерції та особливостей її розвитку в різних 
сегментах бізнесу та різних регіонах світу. Цікавими виглядають напрямки транс
кордонної торгівлі, електронних платежів, мерчендайзингу, ефективності реклами та 
роботи в соціальних мережах.

Питанням формування систем електронної комерції присвячено дослідження 
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед них: І. Балабанов, Д. Белл, 
М. Кастельс, К. Келлі, Ф. Махлуп, М. Макарова, М. Маклюен, Н. Меджибовська,
В. Плескач, Р. Райх, І. Свидрук, Е. Тоффлер, Ф. Уебстер. Однак, сфера електронної 
комерції є настільки динамічною частиною вітчизняної та світової економіки, що 
потребує постійного дослідження та впровадження нових форм, моделей ведення 
бізнесу в електронному форматі.

Постановка завдання. В даний час, який характеризується постійними інно
ваціями в сфері інформаційних технологій, необхідними є дослідження як існуючого 
стану розвитку систем електронної комерції, проблем, які виникають в різних сферах її 
обслуговування, так і перспективних напрямків її функціонування.

Слід відзначити високий рівень проникнення електронної комерції в усі сфери 
економічної діяльності, а це зумовлює необхідність застосування найширшого спектру 
інноваційних форм і методів організації бізнесу з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій.

Метою даної статті є дослідження особливостей використання моделей, форм та 
інструментів електронної комерції та її проблеми на сучасному етапі розвитку світової 
економіки.

Результати. Світова економіка, на даному етапі свого розвитку, характеризується 
суттєвими якісними та структурними змінами, які дозволяють говорити про 
формування новітньої економіки, яка базується на максимальному застуванні 
інформаційно-комунікаційних технологій, що перетворюються на базис нового 
соціально-економічного устрою та джерело економічного розвитку. І навіть, коли 
процеси, які відбуваються називають "четвертою промисловою революцією" [1], то 
мають на увазі поєднання класичної промисловості з цифровими технологіями.

Одним з найбільш помітних проявів нової інформаційної економіки є формування 
та поступальний розвиток систем ведення бізнесу з допомогою інструментів 
інформаційних та електронних комунікацій. Використання систем електронного 
бізнесу перестало бути просто модним трендом, а є обов’язковим атрибутом сучасної 
економіки, що підтверджується дослідженнями та статистичними даними як загалом у 
різних регіонах світу, так і в Україні зокрема.

Динаміка обсягів вітчизняного ринку електронної комерції (Е -соттегсе) у 2015—
2016 (табл. 1) роках продовжувала залишалася позитивною, після зростання 
попередніх років, причому як за даними Державного комітету статистики, так і 
незалежних дослідницьких агенцій та маркетплейсів.

Варто відзначити, що Державний комітет ввів у форму статистичної звітності в 
розділі “Роздрібний товарооборот підприємств” графу “продажі через Інтернет, яка 
починаючи з 2015 року відображається у статистичному бюлетені “Продаж і запаси 
товарів у торговій мережі”.

7 9



Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 13, Т.1

Таблиця 1
Динаміка обсягів роздрібного товарообороту та продажів через Інтернет в

Україні, млн. грн
ТаЬІе 1

Оупатісз оїК еіаі! Тигпоуег апгі Опііпе 8а1ев іп ІІкгаіпе, т іп  IIАН

Показник
І квартал І півріччя

2015 2016
2016/ 

2015 (%) 2015 2016 2016/ 
2015 (%)

Роздрібний 
товарооборот - 
усього

106 266,4 120 273,8 13 221 542,2 252 269,9 14

В тому числі 
через мережу 
Інтернет

516,2 833,7 61 888,3 1 668,1 88

Складено автором на основі [2]

Аналіз даних таблиці 1 показує постійну позитивну динаміку офіційних обсягів 
продажів через мережу Інтернет як відносно роздрібного товарообороту, так і в 
поквартальних вимірах. Так, у зростання роздрібного товарообороту за І квартал 2016 у 
порівнянні з 2015 склало 13%, а в перших півріччях даних аналізованих років 14%, а 
продажі через мережу Інтернет зросли на 61% та 88 % відповідно. Таким чином, 
помітним є також зростання в часових межах квартал-півріччя у 2016 році в порівнянні 
з 2015 роком на 27%. Ще більшим є зростання у II кварталі 2016 року в порівнянні з І 
кварталом 2015 року -  понад 100% -  з 833,7 млн. грн. до 1 668,1 млн. грн. Однак, якщо 
брати абсолютні цифри, то за офіційними статистичними даними складає менше 1%.

Схожі дані за відносними показниками зростання українського ринку електронної 
комерції дає і один з провідних вітчизняних маркетплейсів Ргот.иа, я к и й  визначив, що 
кількість замовлень на вітчизняному ринку зросла орієнтовно на 20-30%, а обсяг 
товарообігу у гривнях -  на 40 -  60%, що дає частку продажів через Інтернет 2,1% (у 
2014 році), 2,6% (у 2015 році) від загального товарообігу (рис. 1).

Вітчизняний ринок електронної комерції відповідає загальносвітовим тенденціям 
розвитку даної сфери, адже, обсяги торгівельних онлайн-угод продовжують зростати і в 
світовому масштабі.

З даними дослідницької агенції еМагкеїег [4] роздрібні продажі світового ринку 
електронної комерції (за винятком туристичних та ресторанних послуг, а також 
різноманітних квитків) складуть в 2016 році 1,915 трлн. дол. СІЛА, що становить 8,7% 
від загального обсягу роздрібних витрат по всьому світу (рис. 2).

І хоча темпи зростання роздрібного сегменту світового ринку електронної 
комерції хоча й незначно, однак, постійно знижуються, вони суттєво перевищують 
темпи зростання загальних роздрібних продажів і за прогнозами 2020 році складуть 
14,6% від загальних обсягів роздрібних витрат.

Найбільшим регіональним ринком електронної комерції є і залишатиметься 
протягом прогнозованого періоду Азіатсько-Тихоокеанський, що зумовлено 
зростанням не тільки найбільшого ринку електронної комерції в світі — китайського (на 
нього припадає 47 % світового обсягу Е -соттегсе) [4], а й ринків Е -соттегсе Індії, 
Індонезії, Японії та Південної Кореї.
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Рис. 1. Частка електронної комерції в роздрібній торгівлі країн світу 
¥щ. 1. 8Ьаге оГ Е -соттегсе іп ОІоЬаІ Кеіаіі Тгасіе

Джерело [3]

Найшвидше, за даними проведеного А880СНАМ і Роггезіег дослідження зростає 
ринок Е -соттегсе  Індії, темп зростання якого у 2016 році склав 51 % [5]. Серед 
характерних рис даного ринку варто відзначити його переважно молодіжну аудиторію 
та, відповідно, переважання споживання товарів, націлених на неї, а саме, брендового 
одягу, аксесуарів, взуття, ювелірних та подарункових виробів. Іншою помітною рисою 
є переважання частки покупок здійснених з допомогою мобільних пристроїв -  
телефонів і планшетів.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

шшшя Обпяги продажів, трлн. дол. США —♦— Зміна, % Частка в загальних роздрібних продажах, %

Рис. 2. Роздрібні продажі Е -соттегсе у світі в 2015-2020 рр. 
Гі%. 2. ОІоЬаІ Е -соттегсе Яеіаіі 8а1ез іп 2015-2020

Дж ерело [4]
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Водночас, варто відзначити, що в більшості країн Південно-Східній Азії, ринок 
електронної комерції знаходиться в зародковому стані, що пояснюється слабкістю 
логістичної інфраструктури та проведення цифрових платежів і відповідно не 
спроможністю реалізовувати значні обсяги замовлень електронної комерції.

Також зростаючим і другим за обсягом в світі залишається регіональний ринок 
електронної комерції Північної Америки з річними темпами зростання у 2016 році 
15,6% та обсягом 423 млрд. дол. США [4]. Лідером на даному ринку протягом усього 
періоду досліджень залишаються США. Характерними рисами розвитку електронної 
комерції в даному регіоні, який за відносними показниками обсягів ринку на особу є 
світовим лідером, є зростання обсягів в нових товарних категоріях, особливо у 
продовольчій сфері та зростання продажів в сфері мобільної комерції.

Третім за обсягом є ринок Е-соштегсе Європи, де дві третини Інтернет- 
користувачів робили покупки онлайн в 2016 році, причому за останні п’ять років -  з
2012 -  даний показник зріс майже на 8%. Серед найбільш популярних товарних 
категорій -  одяг і спортивні товари, поїздки і відпочинок, побутові вироби, квитки на 
різноманітні події, книги, журнали та газети. Найбільшим ринком за абсолютними 
показниками є ринок Німеччини -  понад 100 млрд. євро у 2016 році, а за відносними -  
Великобританії, де покупки здійснює понад 83% користувачів Інтернет [6]. Для даного 
ринку також характерною є загальносвітова тенденція вищих темпів зростання 
мобільної комерції, аніж загалом електронної. Так, у Великобританії Е-сошшегсе вже 
майже наполовину мобільний -  48,9 % угод укладається з допомогою мобільних 
пристроїв [7].

Серед інших помітних загальносвітових тенденцій розвитку електронної комерції 
варто відзначити зростання обсягів транскордонної торгівлі он-лайн, оскільки, 
більшість користувачів намагаються здійснити максимально ефективну покупку і тому 
виходять за межі традиційних для себе внутрішніх чи регіональних ринків. 
Дослідження, проведене компанією Кіеїзеп [8], показало, що майже 57% онлайн- 
покупців проводили торгові операції на торгових майданчиках, які розташовані в інших 
країнах. Особливо це характерно для Китаю, який є лідером таких продажів, а 
основними покупцями є громадяни США, Австралії, Франції та Великобританії. Не 
оминула дана тенденція і Україну, де представники китайського Е-соштегсе також 
проводять активне просування власних ресурсів, причому не тільки відомих 
маркетплейсів АІіЬаЬа чи його підрозділу Аііехргезз, а й менш відомих, наприклад, 
ГО.сот.

За даними статистики МазїегСагсІ, найпопулярнішим за кількістю здійснених 
покупок став маркетплейс аііехргезз.сот, на якому здійснили покупки 47% вітчизняних 
онлайн-покупців [9]. Найважливішим аргументом на користь укладання транс
кордонних угод стала суттєво нижча ціна, яка стала більш важливою, порівнюючи із 
невпевненістю у якості товару чи тривалістю його доставки.

Загалом, можемо відзначити зростання довіри українців до електронної комерції, 
що зумовлює посилення тенденцій перетворення традиційних супермаркетів на шоу- 
руми [10]. Крім того це змусило традиційні крамниці знижувати ціни до рівня інтернет- 
крамниць, а часто і нижче даного рівня, а також інтенсифікувати застосування 
маркетингових зусиль (дій, інструментів) для завоювання клієнтів.

Загально світовою тенденцією є розширення каналів продажів для роздрібних 
продавців за рахунок вже згаданого нами зростання потужностей маркетплейсів, і, 
відповідно, підвищення рівня конкуренції між ними. Це зумовлює необхідність 
інтенсифікації зусиль щодо їх розвитку та використання ними нових інструментів, 
засобів продажів та напрямків охоплення та просування. Найвідоміший світовий
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маркетплейс А тагоп за даними 2016 року втратив лідерство за кількістю клієнтів [11], 
однак, залишається провідним світовим маркетплейсом за кількістю брендів, що 
співпрацюють з ним.

Ця суттєва відмінність між А тагоп та АІіЬаЬа/ Аііехргезз зумовлює і різні підходи 
до маркетингової політики маркетплейсів. А тагоп переважно розрахований на клієнта, 
що слабо розбирається в товарі, потребує невелику кількість товару (переважно 1-2 
одиниці), який був би якісно упакований та мав зрозумілу інструкцію до користування. 
Суттєвою особливістю для клієнтів А тагоп є високі вимоги до швидкості та зручності 
доставки. Відповідно цінова політика, ціни - високі.

АІіЬаЬа/ Аііехргезз націлені на оптову торгівлю в більшості випадків (Аііехргезз -  
часто дрібний опт), тому розраховані, відповідно, на гуртових покупців, які не 
виставляють високих вимог до упакування, інструкцій тощо, оскільки, або 
постачатимуть в дрібні магазини чи майстерні, або самі власне здійснюватимуть 
упакування і заробляти на цьому, або даватимуть як додаток при придбанні телефону у 
вигляді бонусу. В такій ситуації термін доставки не відіграє значної ролі. Товари на 
АІіЬаЬа/ Аііехргезз переважно не брендові, або мало відомих брендів, водночас, велика 
кількість клієнтів, нехай і орієнтованих більше на ціновий параметр, робить дані 
маркетплейси зручним майданчиком для просування нових брендів.

Порівняльна характеристика провідних світових маркетплейсів за ширшим 
переліком параметрів наведена в таблиці 2.

Аналізуючи можливість прямого спілкування з продавцем варто відзначити, що 
на А тагоп вона відсутня у більшості випадків, однак, існує можливість задавати 
запитання перед покупкою на сайті, а відповідають, зазвичай, споживачі, які 
попередньо купували даний товар, або, в окремих випадках, відповідає сам виробник 
товару.

За способами оплати найширший перелік пропонує Атагоп, які наведено у 
порядку популярності. Окремо варто відзначити банківські перекази, які не є аналогом 
грошових переказів, наприклад, через ^езІегпШ іоп на АІіЬаЬа/АІіехргезз, а 
реалізуються через прив’язку власного банківського рахунку напряму до екаунта 
клієнта в А тагоп.

ЕЬау пропонує єдиний спосіб оплати -  через систему електронних грошей РауРаї, 
однак, він, забезпечує найвищий, у порівнянні з існуючими на інших маркетплейсах 
способами оплати, рівень безпеки проведення платежів. Переказані кошти не йдуть 
напряму продавцеві, а блокуються на його екаунті в ЕЬау, і тільки після підтвердження 
покупцем отримання товару та його відповідності заявленим параметрам, 
переказуються продавцю на його рахунок РауРаї.

Схожий спосіб пропонується і на АІіЬаЬа/АІіехргезз через систему АІірау, однак, 
рівень безпеки РауРаї є вищим. У ЕЬау існує теоретична можливість настроїти рахунок 
Раураї у “тегсЬапІ ассоипі” і приймати банківські карточки, однак, Раураї зі своїм 
власним захистом від шахрайства показує себе краще, оскільки, не доводить ситуацію 
до проходження процедур заміни карток банком/кредитором у випадку шахрайств, з 
огляду на розкриття конфіденційної інформації клієнта шахраям.

Високий рівень конкуренції змушує маркетплейси здійснювати спроби виходу на 
ринки, яким раніше не надавалося достатньої уваги. Так, Ашагоп, який раніше надавав 
послуги хмарних сервісів невеликим приватним компаніям, вирішив надавати послуги 
аутсорсингу державним установам та банкам. Іншим напрямком стає розвиток систем 
доставки в різні країни світу, в тому числі і в Україну, що дозволить скоротити її 
тривалість. АІіЬаЬа планує розвивати логістичну інфраструктуру для Е-соштегсе 
більш в сільських районах, які раніше залишалися поза увагою крупних гравців ринку.
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика провідних світових маркетплейсів

ТаЬІе 2

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 13, Т.1

С о т р а г а ї і у е  А п а ї у з і з  о  і - Ь е а с 1 і п £  С І о Ь а І  М а г к е і р а с е з

Параметр Апіагоп ЕЬау АІіЬаЬа/ АІіехргехз
Доставка
1 ) час;
2) обмеження.

1 ) 1  день ( о у є г п щ Ь і ) -  висока 
вартість і тільки по США, не 
всі магазини;
3-5 днів - стандарт;
2) є обмеження по країнах 
доставки

1 ) 1  день ( о у є г п і§ Ь ї )  -  

висока вартість і тільки 
по США, не всі магазини; 
3-5 днів -  стандарт 
(зазвичай безплатно);
2) є обмеження по 
країнах доставки на 
окремі товари

1) 20-35 днів;
2) немає обмежень по 
країнах доставки

Ціни Високі Середні Низькі
Орієнтація на 
гурт/роздріб

Роздріб Переважно роздріб Переважно гурт

Вимоги до 
товару та 
упаковки

Високі Невисокі Відсутні

Орієнтація на 
бренд Переважно бренди Мікс

Переважно ноунейм 
товари

Можливість 
прямого 
спілкування з 
продавцем

Відсутня Можливо Можливо

Способи оплати 1 . Банківські карти (кредитні 
та дебетові)
2. Банківські перекази
3. Подарункові передплачені 
карти(Оій сапі)
4. Арріе рау, Атагоп рау та 
інші № 0  способи оплати
5. СОБ (СазЬ оп сіеііуегу)

РауРаї

1. АІІрау,
2. Карти Уіза, 
МаяІегСагсІ,
3. Переказом 
\Уе5іетипіоп
4. Оіші

Особистий
кабінет

+ + +

Пошук по сайту Зручний Зручний Незручний
Товарна
номенклатура Широка Широка Вузька

Г рупування 
товарів при 
покупках

+ + Відсутнє

Розробка автора

В даний час загальна тенденція розвитку електронної комерції свідчить про 
завершення процесу витіснення фірмових Інтернет-ресурсів з лідируючих позицій на 
ринку. Проведення 8ЕО-оптимізації контенту вже не здатні підняти рівень 
конкурентоспроможності Інтернет-ресурсу, якщо його асортимент обмежений власною 
продукцією та послугами продавця, а інтернет-торгівля є різновидом рекламної 
кампанії. Таким чином, більшість Інтернет-ресурсів провідних світових брендів 
працюють в режимі моделі ЕК “Візитна картка”.

Слід відзначити, що класичні моделі ведення ЕК часто не витримують 
конкуренції з існуючими в даний час чи з модернізованими класичними моделями. 
Таким чином, це є демонстрацією різної популярності моделей ЕК на даному етапі 
розвитку. Так, в Україні в останні два роки відбувається активний розвиток 
адміністративних моделей електронної комерції, і, зокрема, моделей А2А і В2А. Це
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проявляється і у впровадженні системи електронного уряду, і спрощенні реєстрації 
бізнесу через канали Інтернет, і в зростанні електронних закупівель урядовими 
структурами (система Ргогогго), в тому числі і військовими. Все це зумовлює ситуацію, 
коли більшість економічних процесів не тільки на мікро-, а й на макрорівні 
реалізуватимуться онлайн.

Ще однією модифікованою моделлю ЕК, яка перейшла з оффлайн бізнесу, є 
надання послуг прокату. Найбільшою популярністю така модель користується на ринку 
прокату дитячих товарів. Але варто відзначити інтенсифікацію розвитку Інтернет- 
проектів такого типу і загалом. Це зумовлено намаганням покупців зекономити, 
особливо на речах, які можливо будуть використані протягом короткого періоду часу 
або і взагалі одноразово. Варто відзначити, що Інтернет-проекти такого типу можуть 
мати також і підвиди. Це можуть бути як власне бізнес-проекти, так і Інтернет-ресурси, 
які сприятимуть приватним особам в намірі поділитися власними речами, а сам ресурс 
зароблятиме на комісії (переважно стягується тільки з професійних прокатних 
компаній) або рекламі.

Серед особливостей даної моделі електронної комерції є її переважно регіональна 
“прив’язка”, що викликана двома проблемами:

1) високою вартістю доставки в порівнянні з самою вартістю оренди;
2) потребою повернення товару після користування.
Це зумовлює необхідність інтеграції діяльності такого виду Інтернет-проектів з 

логістичними службами доставки чи кур’єрськими службами. Загалом розвиток даної 
моделі йде в контексті розвитку загальносвітової тенденції формування економіки 
спільної участі - зЬагіп§ есопоту.

Зростання конкуренції в електронній комерції, яке вже відзначалося раніше, 
знаходить свій прояв і в її розвитку на регіональних ринках. Регіональні особливості та 
можливості відзначаються в різних моделях електронної комерції. Яскравим прикладом 
є новації, запропоновані найпопулярнішим світовим Інтернет-аукціоном еВау, який 
започаткував, наразі лише у Великобританії, новий локальний сервіс - еВау Ьосаі. Він 
усуває згадані вище проблеми пов’язані з регіональною “прив’язкою” і передбачає 
можливість пошуку товару та організацію операцій купівлі-продажу у локального 
продавця.

В даній моделі змінюється і механізм оплати. Замість традиційного інструменту, 
системи електронних грошей РауРаї, пропонується можливість оплати готівкою при 
доставці, враховуючи територіальну близькість продавця та покупця. Серед переваг 
даної модифікації традиційної моделі Е -соттегсе є прискорене отримання замовлення. 
Дана модель стосується продажу як нових, так і бувших у вжитку речей. Клієнту 
необхідно визначити назву чи тип товару та поштовий код району, у якому бажано 
отримати даний товар. У підсумку буде висвітлено карту Ооо§1е, з відзначеними 
торговими точками чи іншими координатами продавця та відстані до них від 
поштового відділення клієнта.

Однією з ключових практик успішної електронної компанії є персоналізація. Коли 
клієнти купують товари в Інтернет, вони часто отримують короткий список інших 
предметів, в яких вони можуть бути зацікавлені. Це відомо, як рекомендації, а через 
легкість реалізації в онлайн-бізнесі, її порівняно легко включити в електронну 
комерцію. Компанія має набагато більше шансів на замовлення від клієнтів, коли 
клієнти отримують персоналізований список продуктів.

Індивідуальні веб-сторінки є ще однією важливою частиною персоналізації. 
Багато компаній розробляють свої сайти так, щоб використовувати дані постійних 
клієнтів, щоб створити конкретні веб-сторінки з рекламою нових продуктів для клієнта, 
який може бути зацікавлений в цих пропозиціях. Серед інструментів персоналізації

8 5



Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 13, Т.1

з широкими функціональними можливостями, в яких формується список потрібних 
товарів, з вказанням бажаних цін, очікуваних знижок тощо.

Визначаючи напрямки та перспективи різних моделей електронної комерції, варто 
відзначити і проблеми, які стримують їх розвиток. За даними досліджень [6] у майже 
70 % користувачів жодних проблем не виникало, у решти вони також переважно не 
були критичними. Однак, дане дослідження проводиться серед покупців, які купили 
або замовили товари, а не серед усіх клієнтів Інтернет-крамниць і, очевидно, що 
відзначені ними проблеми знизили відсоток покупців, які завершили торгові операції 
купівлею товарів чи послуг.

Загалом усі проблеми можна поділити на дві основні групи: бізнес-проблеми та 
технологічні. Серед бізнес-проблем найбільш помітними є проблеми доставки товарів. 
Це підтверджується даними ще одного дослідження статистики електронної комерції 
компанії КіЬо [12], відповідно до яких Інтернет-крамниці США та Великобританії 
втрачають 50% потенційних клієнтів через відсутність вказання конкретної служби 
доставки. Іншою проблемою є терміни доставки, про які ми вже згадували аналізуючи 
маркетплейси -  для третини користувачів бажаним є не більше, ніж дводенний термін 
після оформлення замовлення. Загалом, варто відзначити, що термін доставки досить 
часто є довшим, ніж вказано при замовленні, або він заздалегідь вказується досить 
тривалим, як на АІіЬаЬа/АІіехргезз чи вітчизняному маркетплейсі Когеїка.

Окремі бізнес проблеми мають під собою технологічне підґрунтя. Так, 
можливість блокування реклами користувачами зумовила відключення показу 
рекламних оголошень на 20 млрд. дол. США тільки за перше півріччя 2015 року [13]. У 
підсумку один з провідних блокувальників АсІВІоск було продано і його понад 40 млн. 
користувачів бачитимуть рекламу, однак, не нав’язливу за твердженням розробника 
[14]. Іншою бізнес-проблемою, яка має і технологічне підґрунтя є покинуті кошики 
покупців. З одного боку вони займають місце на сервері та час на їх періодичну 
обробку, а з іншого зумовлюють необхідність інвестицій в ІТ- технології, щоб 
пропонований сервіс не викликав бажання у клієнта відмовитися від покупки через 
труднощі з її оформленням, надмірністю кроків чи їх нечіткістю.

Серед інших бізнес-проблем електронної комерції варто відзначити стан товарів, 
які доставляються (не завжди це пов’язано з доставкою), труднощі в пошуку інформації 
про гарантії чи інші права покупця, вищі за очікувані підсумкові витрати, не 
оперативне реагування чи відсутність реагування на скарги тощо.

Поряд з бізнес-проблемами в даний час стрімко зростають масштаби 
технологічних проблеми. І якщо на початкових етапах розвитку це переважно були 
технічні збої систем, які виникали при оформленні замовлення чи проведенні оплати, 
то зараз це переважно проблеми з шахрайствами на кіберрівні. Варто відзначити, що 
дані проблеми зачіпають як дрібні компанії, так і потужних гравців на ринку, причому і 
продавців, і представників фінансового сектора, які обслуговують транзакції. Зокрема, 
через існуючі проблеми з картковим шахрайством зростає кількість і помилково 
відхилених транзакцій і МазїегСагсІ вимушений боротися з даною проблемою, яка 
знижує репутацію і продавців також [15]. Кіберзлочинці також здійснюють розсилки, 
які маскують під повідомлення відомих кур’єрських компаній, зокрема, БН Ь та РесіЕх,
і, отримують конфіденційні дані клієнтів під виглядом уточнення інформації щодо 
доставки. Таким чином, існуючі технологічні проблеми мають безпосередній вплив і на 
бізнес-процеси компаній в сфері електронної комерції.

Висновки. Визначені тенденції розвитку систем електронної комерції дозволять 
врахувати основні зміни в їх моделях, а врахування вищезазначених проблем та 
визначення основних причин відмов від покупки, дозволить підвищити частку 
відвідувачів Інтернет-крамниць, які здійснюють покупки. Серед важливих напрямків
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розвитку систем електронної комерції, які варто досліджувати в подальшому, є технічні 
та продуктові інновації в них, а саме, використання нових мобільних пристроїв, 
урізноманітнення форм оплати, монетизація моделей електронної комерції, що раніше 
не були бізнесовими, взаємопроникнення бізнесу, нові сфери застосування тощо.
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Анотація. Стаття досліджує використання адміністративних важелів в реалізації 
функціональних стратегій управління конкурентоспроможністю. У зв’язку з необхідністю 
фінансового забезпечення стратегічного управління конкурентоспроможністю досліджується 
застосування адміністративних важелів управління при формуванні та реалізації фінансової 
стратегії. Як один із важелів адміністративного впливу на реалізацію стратегій, запропоновано 
систему формування фінансової політики за окремими політиками генеральної фінансової 
стратегії підприємства. На підставі методу декомпозиції та дерева рішень сформовано 
структуру стратегічних альтернатив реалізації фінансово-інвестиційної стратегії. Для вибору 
стратегічних альтернатив, визначення стратегічних розривів та оцінки відхилень від заданих 
цільових маркерів в процесі реалізації фінансової політики запропоновано застосовувати ОАР- 
анапіз, як інструмент управлінського аналізу.
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АЬяІгасі. ТЬе агіісіе ехріогез ІЬе изе оґ асітігшігаїіуе іпзігитепіз іп ітр1етеп1іп§ ґипсііопаї 
зІгаіе§іе5 сотреііііуепезз тапацетепі. Оие Іо ргоуісііпц з1га1е§іс ГіпапсіаІ тапа§етепІ 
сотреііііуепезз ІЬе изе оґ асітіпізігаїіуе ієуєгз оґ сопігої іп ІЬе ґогтиіаііоп апсі ітріетепіаііоп оґ 
ГіпапсіаІ з1га1е§іез \уеге Іпуез1і§а1ес1. 8узІет оґ ГіпапсіаІ роїісіез ґогтіп§ Ьу іпсііуісіиаі роїісіез оґ 
§епега1 ГіпапсіаІ з1га1е§у, \уЬісЬ із ап асітіпізігаїіуе ієуєгз оґ іпґіиепсе оп ітріетепіаііоп з1га1е§іез, 
\уаз ргорозесі. 8ігис1иге з1га1е§іс аііегпаїіуез оґ ГіпапсіаІ апсі іпуезітепі з1га1е§у ітріетепіаііоп 
Ьазесі оп ІЬе сіесотрозіїіоп апсі сіесізіоп Ігее \уаз ґогтесі. То зеїесі зігаїе^іс аііегпаїіуез, Іо ісіепііґу 
зІгаІе§іс §арз апсі еуаіиаіе сіеуіаііопз ґгот зресіГіесІ Іаг§еІ тагкегз іп ІЬе ітріетепіаііоп оґ ГіпапсіаІ 
роїісіез изіп§ ОАР-апаїузіз іНаї із а Іооі оґ тапа§етепІ апаїузіз \уаз ргорозесі.

Кеу \Уоггіз: ґипсііопаї з1га1е§у, ГіпапсіаІ з1га1е§у, сотреііііуепезз тапацетепі, ГіпапсіаІ 
роїісу, асітіпізігаїіуе іпзігитепіз, ОАР-апаїузіз.

Вступ. Здатність сучасних підприємств успішно функціонувати і забезпечувати 
належний рівень прибутковості в значній мірі залежить від ефективності управління 
підприємством, вибору шляхів забезпечення його конкурентоспроможності та якісної 
роботи системи управління конкурентоспроможністю. А це, в свою чергу, вимагає 
ефективного стратегічного планування конкурентоспроможності та напрямків її 
реалізації через функціональні стратегії, у відповідності до поставлених цілей та 
наявних стратегічних ресурсів підприємства, зокрема фінансових.

Основною базою дослідження є роботи відомих зарубіжних вчених в сфері 
загально корпоративного та фінансового стратегічного управління, управління 
конкурентоспроможністю І. Ансоффа, П. Друкера, Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбена, 
М. Портера, А.А. Томпсона, А. Дж. Стрікленда, Дж. Еванса, Б. Бермана [1, 2]. Знайшли 
своє відображення розробки в галузі менеджменту та фінансової стратегії в працях 
вітчизняних вчених; О. Є. Кузьміна, Н. А. Тарнавської, І. С. Бланка, А.М. Поддєрьогіна,
В. П. Савчука та ін. [З, 4, 5, 6, 7].

Постановка завдання. За результатами опрацьованих джерел встановлено, що 
стратегічні підходи до управління конкурентоспроможністю розглядаються 
науковцями через маркетингову стратегію, стратегію розвитку персоналу, інноваційну 
стратегію. Однак, залишаються до кінця не розкритими питання формування, реалізації 
та гармонізації із стратегіями підприємства фінансової стратегії як однієї з 
функціональних стратегій. Правильне формування та реалізація фінансової стратегії є 
особливо актуальним завданням для менеджменту підприємства, адже виконання будь- 
якої конкурентної та функціональної стратегії вимагає фінансового забезпечення. З 
цією метою необхідно розглянути реалізацію фінансового забезпечення стратегічних
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цілей управління конкурентоспроможністю, встановлення взаємозв’язків стратегічних 
корпоративних, фінансових цілей та застосування адміністративних важелів управління 
при формуванні та реалізації стратегії.

Для вирішення поставлених завдань необхідно застосувати методи теоретичного 
узагальнення -  для формування визначень понять, підходів та принципів; аналізу та 
синтезу, системного та комплексного аналізу; формалізації та структурування.

Результати. Відповідно до класифікації стратегій за рівнями управління, 
запропонованої А. А. Томпсоном та Дж. Стріклендом розрізняють: корпоративну, 
ділову, функціональну та операційну стратегії [1]. Залежно від розмірів та 
диверсифікації діяльності підприємства корпоративна та ділові стратегії можуть 
співпадати, якщо підприємство не диверсифіковане, та формуватися як загально- 
корпоративна стратегія управління конкурентоспроможністю. При розробці стратегії 
підприємство прогнозує свої дії спрямовані на:

-  визначення напрямів диверсифікації загальної та фінансової діяльності 
підприємства;

-  покращення загальних показників діяльності підприємства;
-  визначення напрямів управління конкурентоспроможністю з метою отримання 

синергічного ефекту;
-  визначення інвестиційних пріоритетів, що забезпечать конкурентоспроможність 

та підтримання їх фінансовими ресурсами.
Для реалізації цілей пов’язаних із забезпеченням конкурентоспроможності 

Портер пропонує сконцентрувати увагу на трьох основних базових підходах, що дають 
можливість забезпечити конкурентоспроможність: мінімізації витрат; диференціації та 
фокусування [2].

Виконання поставлених стратегічних завдань здійснюється через окремі дії на 
рівні функціональних стратегій. До функціональних стратегій відносять плани 
управлінських перспективних дій за окремими напрями функціональної діяльності із 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Функціональні стратегії 
приймють участь у реалізації окремих функціональних цілей та загальної стратегії 
підприємства із забезпечення його конкурентоспроможності через управлінські дії. До 
ключових функціональних стратегій відносять: маркетингову, виробничу, фінансову, 
соціальну, інноваційну, персоналу.

За результатами аналізу наукових визначень понять загальної та фінансової 
стратегій підприємства, запропонованих науковцями в галузі фінансів та менеджменту, 
встановлено, що в основі їх взаємозв’язку (як цілого і часткового) є системний підхід, 
на підставі якого загальна стратегія підприємства впливає на формування фінансової 
стратегії, а та в свою чергу визначає фінансові можливості реалізації цілей і завдань 
підприємства.

Основною метою конкурентної стратегії підприємства є забезпечення високих 
темпів економічного розвитку та підвищення конкурентної позиції підприємства на 
ринку, а фінансової — можливість реалізації поставлених завдань через фінансові 
ресурси (власні, залучені та запозичені).

Запорукою успішного функціонування системи управління конкуренто
спроможністю підприємства є фінансова складова як предмет дослідження та засіб 
функціонування системи. Аналіз системи показників, зміна яких впливає на фінансову 
складову забезпечення конкурентоспроможності підприємства та розроблення системи 
управлінських дій, що спрямовані на реалізацію конкретних фінансових цілей та 
завдань, корегування впливу внутрішніх та зовнішніх факторів середовища 
функціонування підприємства на фінансові та ринкові показники діяльності 
підприємства, дасть можливість контролювати та вчасно реагувати на їх зміну,
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забезпечуючи цим самим ринкову вартість та відносно стійкий рівень 
конкурентоспроможності підприємства.

Для реалізації фінансової стратегії управління конкурентоспроможністю 
необхідно правильно вибрати та застосувати економічні (формування бюджету, 
формування системи економічних параметрів та показників) та адміністративні 
(тактики, політики, процедур та правил) важелі управління [3]. Тактика -  це 
короткотермінова стратегія, що формує механізм реалізації обраної загальної стратегії, 
через їх подальшу конкретизацію. Тактика реалізації стратегії розробляється на короткі 
часові періоди, характеризується відносно швидкими результатами, формується 
менеджментом середньої ланки управління. Політика -  це загальне керівництво для дій
і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей визначених стратегією. 
Процедури -  це дії, які слід здійснювати в конкретній ситуації. Правила -  це дії, що 
повинні бути виконані в специфічній одноразовій ситуації, розраховані на конкретне, 
обмежене питання.

Для забезпечення управління конкурентоспроможністю важливим є формування 
фінансової політики, як одного із важелів адміністративного впливу на реалізацію 
стратегій. При цьому важливо визначити на якому з управлінських рівнів буде 
забезпечуватися реалізація фінансової стратегії та її корегування у випадку 
невідповідностей між загальною та функціональними стратегіями. Важливим є 
встановлення лінійних та функціональних взаємозв’язків між рівнями управління 
відповідальними за стратегічне планування та формування корпоративної фінансової 
політики (вищий рівень управління) та реалізацію фінансової стратегічної політики 
(керівництво середньої ланки управління).

Відповідно до корпоративної стратегії конкурентоспроможності та генеральної 
фінансової стратегії формується політика відносно основних напрямків фінансової 
діяльності підприємства, а далі розробляються окремі фінансові стратегії та політики їх 
реалізації.

Фінансова політика підприємства -  це сукупність методів фінансового 
менеджменту, яка здійснюється в короткостроковому періоді і враховує фактори, які 
діють у цей час [5, 6].

При формуванні фінансової політики підприємства необхідно враховувати вплив 
факторів макроекономічного середовища (трудове та податкове законодавство 
держави; регуляторна політика; кредитно-грошова політика; кон’юнктура ринків 
ресурсів та капіталів); мікроекономічного середовища (споживчий попит на товари та 
послуги підприємства, наявність товарів-замінників; рівень конкуренції на ринку; 
рівень цін на товари; вплив постачальників; ринкова частка підприємства та його 
конкурентоспроможність) та специфічних фінансових факторів (часу, інфляції, 
ризиків). Врахування факторів часу та ризику має важливе значення для формування 
фінансової стратегії, оскільки її реалізація, переважно, супроводжується ризиками 
неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи та інших непередбачуваних 
обставин.

Фінансова політика формує ідеологію реалізації фінансової стратегії. На відміну 
від фінансової стратегії, фінансова політика вказує конкретні напрями фінансової 
діяльності підприємства, які потребують забезпечення найбільш ефективного 
фінансового управління для досягнення головної стратегічної мети. Систему 
формування фінансової політики в рамках загальної (генеральної) фінансової стратегії 
підприємства сформовано в таблиці 1 на підставі джерел 5, 6.
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Таблиця 1
Система формування фінансової політики за окремими політиками 

генеральної фінансової стратегії підприємства
ТаЬІе 1

ТЬе яувіет оГ іїпапсіаі роїісу їогтіп§ Ьу воте роїісіев оГ §епега1 ГіпапсіаІ 
__________ __________ зігаіеку оГ (Ье сотрапу__________________________

Види політик 
генеральної 

політики 
фінансової 

стратегічної 
підприємства

Види оперативної 
фінансової політики 

підприємства

Політика реалізації окремих 
фінансових стратегічних завдань в 

межах оперативної фінансової 
стратегічної політики

1 2 3
1 Політика 
управління 
активами

Політика формування 
активів

- політика залучення активів;
- політика використання активів

Політика управління 
оборотними активами

- політика управління запасами;
- політика управління дебіторською 
заборгованістю;
- політика управління грошовими 
активами;
- політика фінансування оборотних 
активів

Політика управління 
необоротними активами

- політика управління основними 
засобами;
- політика управління 
нематеріальними активами;
- політика фінансування 
необоротних активів.

2 Політика 
управління 
капіталом

Політика формування 
структури капіталу.

- політика залучення активів 
політика використання активів

Політика управління 
власним капіталом.

- політика управління статутним 
капіталом
- політика управління отриманим 
прибутком
- політика управління спеціальними 
фондами: резервним, розвитку, 
матеріального стимулювання та ін.

Політика управління 
позиковим капіталом.

- політика управління погашенням 
позикових ресурсів;
- політика управління джерелами 
формування позикового капіталу

3 Політика 
управління 
інвестиціями

Політика управління 
реальними інвестиціями

- управління капітальними 
інвестиціями;
- управління інноваційними 
інвестиціями;

Політика управління 
фінансовими інвестиціями

- формування портфеля грошових 
інструментів інвестування;
- формування портфеля фондових 
інструментів інвестування
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4 Політика 
управління 
грошовими 
потоками

Політика управління 
операційними грошовими 
потоками

- політика управління грошовими 
потоками від основної діяльності;
- політика управління грошовими 
потоками від додаткової діяльності

Політика управління 
інвестиційними 
грошовими потоками

- політика управління проектами

Політика управління 
фінансовими грошовими 
потоками

- політика управління цінними 
папери за видами(облігаціями, 
акціями та ін.)

5 Політика 
управління 
фінансовими 
ризиками

Політика уникнення 
фінансових ризиків

- політика управління фінансами 
залежно від виду ризику

Політика диверсифікації 
фінансових ризиків

- політика управління фінансами за 
термінами погашення
- політика управління фінансами за 
джерелами кредитування

Політика хеджування 
фінансових ризиків

- політика валютного хеджування;
- політика хеджування цінних 
паперів;
- політика товарного хеджування;

6 Політика 
антикризового 
фінансового 
управління

Політика фінансової 
стабілізації підприємства

- політика мінімізації витрат

Політика санації 
підприємства

- політика управління погашенням 
заборгованості через: бюджет, 
цільові кредити, передачу боргу, 
випуск цінних паперів)

Джерело: розроблено автором на основі джерел [5, 6]

Важливим завданням при виборі фінансової стратегії та фінансової політики, а 
також напрямів їх реалізації є формування набору та відповідного вибору стратегічних 
альтернатив реалізації кожної із можливих послідовних дій для ефективного 
досягнення конкретної цілі.

Для прикладу, представимо формування стратегічних альтернатив одного з 
напрямів фінансової складової реалізації конкурентної стратегії, а саме фінансових 
стратегічних альтернатив реалізації фінансово-інвестиційної стратегії. Застосуємо 
метод декомпозиції фінансової стратегії підприємства за підходом виділення провідної 
ключової стратегії за допомогою використання структури дерева рішень стратегічних 
альтернатив, результат представимо в таблиці 2 (спрощений варіант).

У процесі реалізації генеральної стратегії необхідно прийняти правильне 
управлінське рішення, щодо вибору стратегічних альтернатив, оцінивши та 
проаналізувавши, запропоновані варіанти.

Для цього доцільно скористатися інструментом управлінського аналізу для 
визначення стратегічних розривів -  ОАР-аналізом, який дає можливість оцінити 
відхилення від заданих цільових маркерів в процесі реалізації фінансової політики 
через заходи із забезпечення поставлених стратегічних цілей. Ідентифікація фінансових 
стратегічних розривів, здатність підтримувати фінансові ресурси та відповідний рівень 
конкурентоспроможності у стратегічних часових межах є одним із важливих напрямів 
управління конкурентоспроможністю підприємства [8].
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Таблиця 2
Структура стратегічних альтернатив реалізації фінансово-інвестиційної

стратегії
ТаЬІе 2

ТЬе зігисіиге оі- 8іга1е§іс аііегпаїіуез оГ Ппапсіаі апсі іпуе8Ітепі зігаіе^у 
_________________________ітрІетепШ іоп_____ ________________________

Стратегічне рішення, 
щодо фінансування 

проекту

Групи стратегічних 
альтернативних рішень

Стратегічні альтернативи

1 2 3
1 Рішення (стратегія) щодо 
залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів

1.1 Рішення (стратегія) 
щодо вибору структури 
джерел фінансування

- зменшення зовнішніх 
джерел фінансування;

- диверсифікація джерел 
зовнішніх фінансових 
засобів
- відмова від залучень 
зовнішніх фінансових 
засобів.

1.2 Рішення (стратегія) 
щодо вибору термінів 
отримання кредитів.

- фокусування в часі 
отримання фінансових 
засобів
- поступове отримання 
фінансових засобів

2 Рішення (стратегія) щодо 
повернення залучених 
засобів

2.1 Концентрація 
(фокусування) в часі 
повернення залучених 
фінансових засобів;

- реалізація частини капіталу 
до одного року;

- застосування інших джерел 
фінансування

2.2 Поступове повернення 
фінансових засобів.

- контроль за джерелами 
надходжень (дебіторською 
заборгованістю);

- контроль за витратами

3 Рішення (стратегія) щодо 
інвестування наявними 
засобами.

3.1 Стратегія участі в 
фінансових спекуляціях

- вибір портфеля цінних 
паперів;

3. 2 Мінімальна участь у 
фінансових спекуляціях

- тримання залишків коштів 
на депозиті

3.3 Фінансування розвитку 
власного бізнесу

- самостійна реалізація 
інвестиційних проектів

- створення об’єднання для 
реалізації інвестиційних 
проектів

Джерело: розроблено автором на основі джерела [7]
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Висновки. Для реалізації фінансової політики в системі управління 
конкурентоспроможністю необхідно забезпечити реалізацію функцій менеджменту 
(планування, організування, мотивування, контролю та регулювання) та методів 
менеджменту (сукупністі способів впливу керівної системи на керовану); сформувати 
методи менеджменту та надати їм форми адміністративних важелів, які в свою чергу 
потрібно представити у формалізованому вигляді. Формалізовані методи менеджменту 
(управлінські рішення представлені у формі наказів, розпоряджень) повинні 
здійснювати відповідний управлінський вплив на реалізацію конкретних фінансових 
рішень вибраних із запропонованих стратегічних альтернатив. Для забезпечення 
управлінського впливу на реалізацію фінансової стратегії на засадах керівництва 
доцільно визначити відповідні критерії та параметри реалізації фінансової стратегії 
управління конкурентоспроможністю, провести їх оцінку та подальший аналіз із 
застосуванням методу структурування та формалізації, що дає можливість глибше 
проникнути в розуміння суті проблеми та виміряти її кількісно. Відповідні числові 
значення дадуть можливість зіставляти величини формалізованих зв’язків та перевіряти 
коректність формалізації [9]. У результаті виявлення невідповідностей здійснити 
зворотній зв'язок між керованою та керуючою підсистемами та провести відповідні 
корегувальні дії.
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Анотація. Стаття спрямована на обґрунтування теоретичних засад забезпечення 
інноваційної праці в сучасних умовах на основі систематизації категорійного інструментарію. 
За результатами проведненого дослідження: виявлено особливості інноваційної праці та 
виокремлено її серед інших споріднених категорій: “творча праця”, “інтелектуальна праця”, 
“управлінська праця”; узагальнено теоретичні положення щодо сутності інноваційної праці та 
уточнено її визначення; обгрунтовано класифікацію видів інноваційної праці; визначено 
особливості інноваційної праці та виокремлено її місце серед інших споріднених видів праці.
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АЬзІгасІ. ТЬе агіісіе а ітз  Іо зіисіу ІНеогеїісаІ Гоипсіаііопз оґ ргоуіс1іп£ іппоуаііуе шогк іп 
тодегп сопсііііопз Ьазесі оп зузІетаІі:гіп§ саіедогісаі Іооіз. Аз а гезиіі оґ іЬе зіисіу \уе Гоипсі оиі іЬе 
іппоуаііуе \уогк їеаіигез апсі $іп§Іе(і іі оиі атоп§ оіНег геїаіесі Іо іі са!е§огіез зисЬ аз “сгеаііуе 
\уогк”, “їпСеїІесіиаі \уогк”, “ІаЬог тапа§етепГ; зиттагігесі іНеогеїісаІ ргорозіїіопз аЬоиІ іЬе паїиге 
оґ іппоуаііоп \уогк апсі сіагіїїесі і Із сіеіїпіііоп. Сіаззіїїсаііоп о І' іппоуаііуе ууогк \уаз §гоип<іесі. ТЬе 
ґеаіигез оґ іЬе іппоуаііуе \уогк \уеге сіейпесі. Іппоуаііуе \уогк \уаз зіп§1есі оиі атоп§ оіНег геїаіесі Іо
іі Іурез оГ \уогк.

Кеу\уогйз: іппоуаііуе \уогк, іЬе Іурез оґ іппоуаііуе \уогк, сгеаііуе \уогк.

Вступ. Трансформаційні зміни в сучасному суспільстві потребують активізації 
інноваційної діяльності підприємств, удосконалення інноваційної праці та визначення 
її нової сутності в сучасних умовах. Багатоаспектність інноваційної праці вимагає 
врахування сутності споріднених категорій, також її особливостей та відмінностей 
між різними її та видами.
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Різні аспекти трактування поняття інноваційної праці, її особливостей та 
характеристики висвітлені в працях таких зарубіжних та українських вчених: 
Завлин П.Н., Беклешов В.К, Щербак В.Г., Василенко В.М., Мороз О.С., 
Бунтовський С.Ю., Друкер П. (досить ґрунтовано -  Зеленов А., Коваль Л А ., Стремо- 
усова О.Г.) та ін. Наприклад, узагальнення теоретичних підходів до визначення 
сутності категорії “інноваційна праця” здійснив Бунтовський С. Ю. Але цей автор 
дослідив співвідношення “інноваційної праці” тільки з такими спорідненими 
категоріями, як “людський капітал”, “трудовий капітал”, “інтелектуальний капітал” , 
залишаючи поза увагою розгляд таких категорій як “інтелектуальна праця” та 
“управлінська праця”. У роботах Беклешова В.К., Завлина П.Н. визначено сутність та 
особливості дефініції “інноваційна праця” та виділено іі види. Такі автори як: 
Звягин О.О., Звягина Н.І., Дороніна М.С., Литовченко І.В. також розглядають види 
“інноваційної праці”. Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П. досліджують новий зміст та 
особливості інноваційної праці. Однак у всіх цих роботах не визначено єдиного підхо
ду до категорійного інструментарія забезпечення інноваційної праці в сучасних умовах.

Разом з цим, недостатньо розробленими залишаються теоретичні та практичні 
питання щодо визначення сутності інноваційної праці та урахування її особливостей, 
що сприятиме активізації інноваційної праці та підвищенню ефективності інноваційної 
діяльності.

Постановка завдання. Тому метою дослідження є узагальнення теоретичних 
засад щодо побудови забезпечення інноваційної праці в сучасних умовах на основі 
систематизації категорійного інструментарію.

Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі наукові завдання:
1) виявити особливості інноваційної праці та виокремити її серед інших 

споріднених видів праці.
2) узагальнити теоретичні положення щодо сутності інноваційної праці та 

уточнити її визначення;
3) систематизувати види інноваційної праці.
Методи дослідження -  метод наукового аналізу і синтезу -  при уточнені 

предметної галузі дослідження: “інтелектуальна праця”, “управлінська праця”, 
“інноваційна праця” ; порівняльного співставлення -  для виявлення особливостей 
інноваційної праці та відмінностей “інноваційної праці” серед інших споріднених видів 
праці; логічного узагальнення -  для розкриття сутності інноваційної праці; аналізу та 
синтезу — для систематизації та удосконалення класифікації видів інноваційної праці.

Результати. Оскільки в економічній літературі [1-6; 9-11; 14-21; 22-23] відсутня 
чіткість у формулюванні поняття “інноваційна праця”, її особливостей і відмінностей 
від інших видів праці, то було узагальнено діючі підходи до визначення сутності 
категорії “інтелектуальна праця”, “управлінська праця” та “інноваційна праця”, 
визначено місце інноваційної праці в ряду інших категорій з урахуванням її 
особливостей, відокремлено споріднені категорії. Це дозволило зробити такі висновки:

По-перше, кожен вид праці має свої особливості. Необхідно дослідити відмінності 
“інноваційної праці” серед інших споріднених видів праці, таких як “творча праця”, 
“інтелектуальна праця” та “управлінська праця”.

Характеризуючи творчу працю, Зеленов А. відзначає, що творча праця -  це “постійний 
пошук нових рішень, нових постановок завдань”. Але автор підкреслює, що дана категорія 
не завжди направлена на створення чогось нового. Москвичєва Л. трактує творчу працю, як 
“концентрацію і напруження всіх духовних сил людини” [ 13, с. 3 1 ].

На основі дослідження поглядів зарубіжних та вітчизняних вчених щодо визначення 
понять “інтелектуальна праця”, “управлінська праця” та “інноваційна праця” було отримано 
наступні результати, які представлено в табл. 1-3.
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Таблиця 1
Морфологічний аналіз поняття “іителектульна праця” у працях сучасних

вчених*
ТаЬІе 1

МогрЬо1о£Іса1 апаїувіз оГ їЬе поПоп оГ “іпіеііесіиаі ІаЬог” іп іЬе \у г іііп § я  оГ тосіегп
8СІЄПІІ8І8 *

№ п/п
Автор Ключові слова

1 2 3

1-3
Щербак В.Г. 
[ 21, с. 254]

1. Внутрішня діяльність людини, 
головною характеристикою якою виступає 
інтелект.
2. Система функцій.
3. Доцільна інтелектуальна праця.

4-5

Белл Д., Гальчинський А. 
Глазьєв С., Каленюк І.,

Прощак В., Шумпетер Й.
та ін. [21, с. 254 ]

1. Через інтелектуальну працю реалізується 
загальна праця й ефективність 
функціонування суспільної праці.
2. Конкретна праця, що створює споживчу 
діяльність.

6
Герасименко О.О. 

[6 , с. 105]
1. Сукупність якісно визначених трудових 
функцій.

7
Стремоусова О.Г. 

[18, с. 5 ]

Інтелектуальну працю не треба 
ототожнювати з інтелектуальною роботою. 
Інтелектуальна праця може бути присутня і 
присутня в процесі будь-якої роботи і 
розумової і фізичної.

8
9
10 
11 
12

Зеленов А. 
[14, с.2 ]

1. Праця, при здійсненні якого робочим 
органом, що створює продукт, є мозок
2. Принципово новий синтез природних і 
соціальних можливостей людини.
3. Максимальна класифікація природних 
розумових даних людини.
4. Діяльність, де превалюють розумові 
зусилля.
5. Матеріальна діяльність.

13
Кирсанов К. А.,. Буянов В. П, 

Михайлов Л.М. [ 14, с.2 ]
Склад розумової праці.

14
15

Друкер П. 
[20, с. 10]

1.Область діяльності -  мислення.
2. Праця, у якої основною рушійною силою 
є знання. її не можна виміряти по 
виробничим витратам. Вона визначається 
по її результату.

*Складено автором на основі [6; 14; 18; 20; 21]

Отже, більшість вчених пов’язують “інтелектуальну працю” з розумовою 
працею або діяльністю. Зеленов А., вважає, що для здійснення інтелектуальної праці 
необхідно розумові зусилля, енергія. Багато авторів використовують сполучення 
“інтелектуальна робота”. Отже, можна погодитись з Щербак В. Г., яка визначає, що 
інтелектуальна праця — це сукупність або система функцій.
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Таблиця 2
Морфологічний аналіз поняття “управлінська праця” у працях сучасних

вчених*
ТаЬІе 2

МогрЬо1о§іса1 апаїузіз оґ Діє поііоп оГ "тапа§етепі \уогк" іп іЬе \угігіп§8 оГ
т о й е т  8СІепІІ8І8 *

№ Автор Ключові слова

1
2

Томпсон А. А., 
Стрикленд А.Дж. 

[20, с. 10]

1. Це практичне виконання функцій управління в 
організації.
2. Комплекс організації праці та праці з людьми у процесі 
постановки та реалізації цілей.

3
4
5
6 
7

Череп А.В., 
Олейнікова Л.Г.,. 

Череп О.Г., 
Ткаченко О.В. 

[20, с. 10]

1. Складається з вироблення, прийняття та організації 
виконання управлінських рішень.
2. Це продукт мислення суб’єкта управлінської праці.
3. Перш за все, розумовою.
4. Це взагалі робота інтелектуальна.
5. Координація спільної діяльності працівників організації.

8
9
10

Балабанова Л.В., 
Сардак О.В. 
[1, с. 9-10]

1. Переважно розумова праця.
2. Є невід’ємною частиною праці сукупного працівника.
3. Це вид суспільної праці, основним завданням якої є 
забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності.

11 Румянцева 3. П.
[ 1 , С . 1 1 ]

Розумова праця; робота з людьми, має творчий характер.

12
13
14

Куліпанов К.О. 
[10, с. 6 ]

1. Творча діяльність людини, спрямована на здійснення 
процесу управління як єдиного цілого.
2. В цілому, розумова, хоча і пов’язана з витратами 
фізичних сил.
3. Це творча праця, що обумовлює неможливість привести 
її до будь-яких норм часу.

15
16 
17

Лисенко Ю.В. 
[11, С. 5 ]

1. Один з найскладніших видів розумової діяльності людей.
2. Відрізняється надзвичайною складністю і різноманіттям, 
наявністю великої кількості форм і видів, численними 
зв’язками з різними явищами і процесами матеріального 
виробництва.
3. Це переважно розумова, інтелектуальна праця, основою 

якої є творчість.
18
19

Сумін В.О 
[19, с. 227,70]

1. Є конкретною розумовою працею в системі комунікацій.
2.Продукт -  інформація.

20

Дороніна М.С., 
Литовченко І.В., 

Михайленко Д.Г., 
Полубєдова А.О. 

[ 5, с. 26]

Унікальна діяльність, яку необхідно заохочувати, постійно 
удосконалювати з урахуванням змін зовнішнього 
середовища.

21
Василенко В. Н., 
Мороз О .С. [ 4, 

с. 9]
Вид трудової діяльності по виконанню функцій.

22
Друкер П. [20,с. 10 
]

“Виробляє” знання, ідеї, інформацію.

* Складено автором на основі [1; 4; 5; 10; 11; 19; 20]
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Таким чином, існують різні підходи до трактування дефініції “управлінська 
праця”, але більшість авторів розглядають управлінську працю як розумову. Деякі 
автори пов’язують управлінську працю з творчою працею або творчою діяльністю 
(наприклад, Череп А.В., Олейнікова О.Г., Череп А.Г., Ткаченко О.В., Куліпанов К.О., 
Балабанова Л.В., Сардак О.В. , Куліпанов К.О.), а інші -  визначають управлінську 
працю, яка інтелектуальну. Слід погодитися з Лисенко Ю.В., яка виділяє таку складову 
управлінської праці, як креативність. Отже вважаємо, що надавати визначення 
поняття “інноваційна праця” з ключовим словом “креативність” слід коригуючи.

Дослідження дефініції “управлінська праця” деякі автори пов’язують з виконан
ням функцій управління. Наприклад, Василенко В.Н., Мороз О.С. використовують 
поняття “управлінська праця” у розумінні: вид трудової діяльності з виконання
функцій, а Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. як “виконання функцій управління в 
організаціях”. Деякі автори трактують досліджувану категорію, як комплекс організації 
праці та праці з людьми, що являє собою зовсім іншу управлінську площину в дослідженні.

Лисенко Ю.В. управлінську працю розглядає з трьох позицій: як розумову 
діяльність; як розумову, інтелектуальну роботу, основою якої творчість; як різновид 
розумової праці: Заслугою автора є виділення таких властивостей управлінської праці, як 
евристичність і креативність.

Таблиця З
Морфологічний аналіз поняття “інноваційна праця” у працях сучасних вчених*

ТаЬІе З
МогрЬо1о§іса1 апаїузіз оГ іЬе поііоп оі* "іппоуайуе теогк" іп Йіе \¥і*Шп§8 оГ тогіегп

8СІЄПІІ8І8 *
№ п/п Автор Поняття

1
2
3

Міжгалузеві 
методичні 

рекомендації 
[15, с. 5]

1 .Це доцільна діяльність по створенню науково- 
технічної продукції та послуг.
2.0дин з видів розумової праці й пов'язаний з пошуком 
і переробкою різноманітної інформації.
3. Творчий вид розумової праці.

4
5
6

Беклешов В. К, 
Завлин П. Н. 

[2, с. 20]

1. Творча праця не тільки з проведених 
дослідженнях, але й за одержуваними результатами.
2. Розумова робота, але не виключає необхідність 
застосування фізичної енергії.
3. Органічна єдність творчої та експериментальної 
енергії.

7 Юделевич М.А. 
[2, с. 20]

Творча діяльність, спрямована на отримання, 
систематизацію та переробку нових, оригінальних, 
доказових відомостей.

8 Коваль Л.А. 
[9, с. 6]

Трудова діяльність творчого змісту, яка спрямується 
на використання результатів наукових досліджень і 
проведення розробок нових ідей.

9
Друкер П., Богиня Д., 

Колот А., Коваль Л 
[3, с. 6]

Трудова діяльність, для якої характерна висока частка 
знаннєвої, інтелектуальної, творчої компоненти.

10
11
12

Панчеко А. Ю., 
Сарабский А. А. 

[16, с.5 ]

1. Психоемоційна енергія.
2. Процес интелектуальної праці.
3. Можливість реалізації завдань на основі 
розширення сфери експериментальної ситуації.
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13
14

Стемоусова О. Г. 
[18, с.5 ]

1 .Створення нових продуктів, рішень, підходів 3 
присутністю таких елементів, як творчість і 
креативність.
2. Вищий рівень интелектуальної активності.

15
Бунтовський С. Ю. 

[3, с. 6]
Трудова діяльність.

16 Сенічкіна О.Е. 
[17, с. 6]

1. Специфічна форма трудової діяльності творчого 
змісту.

17

18 
19

Захарчин Г.М., 
Н.П.Любомудрова

[6, с. 105]

1 .Переважна частка інтелектуальних функцій. 
2.Творча робота.
3.Інтелектуалізація праці, як прояв її нового змісту.

20
21

Зеленов А. 
[14 с. 4]

1. Містить у собі компоненту інтелектуальної праці.
2. Творчий характер створення будь-якого блага, що 
володіє корисністю.

22 Мазина А. О. 
[ 12, с. 317]

Праця продуктивна, здатна взаємодіяти з новими 
технологіями.

23
Пузиня К. Ф. 

[ 2, с. 20]
Творча, управлінська праця.

* Складено автором на основі [2; 3; 6; 12; 14—18]

Згідно з проведеним дослідженням та наведеними вище визначеннями сутності 
інноваційної праці можна стверджувати, що вчені пропонують різні підходи до трактування 
дефініції. Більшість вчених асоціюють інноваційну працю з трудовою діяльністю. Інші 
автори лише зазначають, що інноваційна праця -  це діяльність. Багато авторов 
використовують сполучення “творча діяльність, творча праця”, до таких належать: 
Беклешов В.К., Завлин П.П., Юделевич М.А., Куліпанов К.О., Пузиня К. Ф. Погоджуємося 
з думкою Беклешова В.К., Завлина П.П. що “інноваційна праця” -  це творча, розумова 
діяльність та уточненням Юделевича М.А., що “якщо результатом роботи є вже відоме, 
перевірене, то ця праця не може бути визнана науковою”.

Бунтовський С.Ю. лише підтримав позицію вчених Друкера П., Богині Д., Колота А., 
Коваль Л., які вважають, що інноваційна праця -  “це трудова діяльність, для якої характерна 
висока частка знаннєвої, інтелектуальної, творчої компоненти і яка здатна задовольнити 
суспільні потреби з більш корисним ефектом”. Слід погодитися з авторами, щодо виділених 
компонентів, але варто зазначити, що інноваційна праця не завжди передбачає наявність 
корисного ефекту.

Окрім наведених вище тлумачень, у різних контекстах можна зустріти і достатньо 
загальні визначення аналізованого поняття. Наприклад, Панченко А.Ю., 
Сарабский А.А. використовують поняття “інноваційна праця” у розумінні: можливість 
реалізації завдань, тобто автори на вказують, що саме відрізняють інноваційну працю від 
інших видів праці.

На основі проведеного морфологічного аналізу (табл. 3) можна зробити наступні 
узагальнення: при визначенні поняття “інноваційна праця” найчастіше дослідники 
використовують ключове слово -  творча праця або діяльність (22% з аналізованих 
понять). Друге місце по частоті використання (17%) належить ключовому слову — 
трудова діяльність. На третьому місці (14%) автори пов’язують інноваційну працю з 
інтелектуальною працею, а також з розумовою працею. На четвертому місці ключове 
слово — енергія. Усі інші ключові слова (табл. 3) використовуються приблизно 
однаково в процентному співвідношенні.
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На основі дослідження поглядів зарубіжних та вітчизняних вчених щодо 
визначення дефініції “ інноваційна праця” встановлено, що немає спільної точки зору 
щодо змістової сутності цієї категорії.

Для обґрунтування визначення інноваційної праці проведено аналіз робіт 
[2; 6; 11; 14; 17; 18; 21], який дозволив виділити наступні особливості інноваційної праці:

1) для інноваційної праці характерний пізнавальний елемент;
2) основа інноваційної праці -  це наукові знання;
3) інноваційна праця має творчий характер, вона здійснюється з інтуїції;
4) відсутній “строго регламентований технологічний процес” [2];
5) креативність;
6) евристичність;
7) результатом інноваційної праці є наукова інформація;
8) ризик і невизначеність;
9) імовірність;
10) здійснення пов’язане з особистими якостіми виконавця;
11) складність у процесі її виконання;
12) базується на нестандартних підходах;
13) процес постійного пошуку нових рішень і підходів;
14) висока частка інтелектуальної та творчої компоненти;
15) вищий рівень інтелектуальної активності;
16) завдання є більш складними ніж у інших смежних праць;
17) поєднання творчої та експериментальної діяльності;
18) найскладніший вид розумової праці;
19) наявність новизни та унікальності, оригінальності;
20) є меньш регламентованим та шаблонним ніж інші види праці;
21) результат інноваційної праці є матеріальний продукт, інноваційна праця 

повинна бути завершена.
По-друге, проведений аналіз споріднених категорій та особливостей інноваційної 

праці дозволяє відокремити інноваційну працю та уточнити її визначення.
Таблиця 4

Порівняння ключових слів у дефініції “інноваційна праця” та споріднених видів
праці*

ТаЬІе 4
Сотрагіаоп оГ кеу \уоічІ8 іп іНе (Іейпігіоп о( "іппоуаііуе іуогк" апД геїаіесі іуреа о( \уогк *

Ключові слова Інтел.
праця

Управ.
праця

Іннов.
праця Автори

1. Система 
функцій, 
виконання 
функцій

+ + +

1.Щербак В.Г., 2. Томпсон А.А., 
Стрикленд А.Дж, 3. Герасименко О.О., 
4.3ахарчин Г.М., Любомудрова Н.П.
6. Василенко В.Н, Мороз О.С.

2.Діяльність
людини

+ 1.Щербак В.Г.

3 .Інтелектуальна 
робота, праця

+ + +

1.Щербак В.Г., 2. Череп А.В., Череп Л.Г., 
Олейнікова Л.Г., Ткаченко О.В., 
З.Лисенко Ю.В., 4. Зеленов А., 5. 
Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.
6. Панченко А.Ю.

4.3агальна праця + І.Белл Д., Гальчинський А. та ін..
5. Суспільна 
праця

+ +
1. Белл Д., Гальчинський А. та ін.
2. Балабанова Л.В., Сардак. О. В.
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6. Розумова 
праця,діяльність

+ + +

1 .Стремоусова О.Г., 2. Румянцева З.П,
3. Зеленов А., 4. Череп А.В., Череп Л.Г., 
Олейнікова Л.Г., Ткаченко О.В.
5. Куліпанов К.О. 6. Лисенко Ю.В.,
7. Сумин В.А. 8. Беклешов В.К.,
Завлин П.Н. 9. Міжгалузеві рекомендації
10. Балабанова Л.В., Сардак. О.В.
11. Кирсанов К.А., Буянов В.П., 
Михайлов Л.М. 12. Румянцева З.П.

7. Головним є 
мозок

+ Зеленов А.

8. Розумові 
зусилля

+ Зеленов А.

9. Мислення + + 1. Друкер П. 2. Череп А.В., Череп Л.Г., 
Олейнікова Л.Г., Ткаченко О.В.

10. Знання + 1. Друкер П.
11. Інформація + 1. Друкер П., 2. Сумин В.А.
12. Праця з 
людьми, праця 
працівника

+
1. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж,
3. Герасименко О.О., 2. Балабанова Л.В., 
Сардак. О.В.

13. Виконання 
управлінських 
рішень

+ 1. Череп А.В., Череп Л.Г., Олейнікова Л.Г., 
Ткаченко О.В.

14.Координація 
діяльності

+
1. Череп А.В., Череп Л.Г., Олейнікова Л.Г., 
Ткаченко О.В. 2. Балабанова Л.В.,
Сардак В.О.

15. Творча 
діяльність, праця

+ +

1. Захарчин М., Любомудрова Н.П.
2. Беклешов В.К., Завлин П.Н.
3. Міжгалузеві рекомендації
4. Куліпанов К.О. 5. Юделевич М.А. 
6. Румянцева З.П. 7. Пузиня К.Ф.

16. Унікальна 
діяльність

+ І.Дороніна М. С. та ін.

17. Доцільна 
діяльність

+ 1 .Міжгалузеві рекомендації

18. Трудова 
діяльність

+ +

1.Коваль Л.А., 2. Беклешов В.К., 
Завлин П.Н. 3. Бунтовський С.Ю.
4. Сенічкіна О.Е. 5. Василенко В.Н., 
Мороз О.С. 6. Друкер П., Богиня Д., 
Колот А., Коваль Л.

19. Енергія + 1. Беклешов В.К., Завлин П.Н.
2. Панченко А.Ю., Сарабский А.А.

20. Креативність + + +
1. Стремоусова О.Г. 2. Лисенко Ю.В.
3. Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.
4. Щербак В.Г.

21 .Евристичність + 1. Лисенко Ю.В.
2 2 .Інтелектуаль
на активність

+ 1. Стремоусова О. Г

23. Створення 
продукту

+ + 1. Міжгалузеві рекомендації
2. Стремоусова О. Г. 3. Зеленов А.
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24. Творчість, + + + 1. Румянцева З.П. 2. Лисенко Ю.В.
творчий характер, 3. Друкер П., Богиня Д., Колот А.,
компонента Коваль Л. 4. Щербак В. Г.

*Складено автором на основі [1—6; 9—11; 14-21]

На основі проведеного аналізу ключових слів категорій “інтелектуальна праця”, 
“управлінська праця”, “інноваційна праця” (табл. 4) отримані наступні результати:

1) для усіх трьох споріднених видів праці найчастіше дослідники використовують 
ключове слово -  розумова праця, діяльність (20 % з аналізованих авторів). Друге місце 
за частотою використання (10%) для дефініцій “інтелектуальна праця”, “управлінська 
праця”, “інноваційна праця” належить сполученням -  “система функцій, виконання 
функцій” та “інтелектуальна робота, праця”. Третє місце для всіх трьої категорій по 
частоті використання належить ключовим словам -  “творчість” (6,7%) та 
“креативність” (6,7%).

2) для дефініцій “управлінська праця” та “інноваційна праця” найчастіше 
використовуються сполучення “творча діяльність, творча праця” (11,7% з аналізованих 
авторів). На другому місці автори пов’язують дані категорії з ключовим словом 
“трудова діяльність”(10%).

3) для категорій “інтелектуальна праця” та “управлінська праця” можна виділити 
такі спільні сполучення “суспільна праця” та “мислення” (3,3%).

4) для понять “інтелектуальна праця” та “інноваційна праця” спільними є тільки 
ключове слово “створення продукту” (3,3%).

Усі інші ключові слова (табл. 4) використовуються тільки для однієї категорії 
праці однаково в процентному співвідношенні (частіше вчені “інноваційну працю” 
пов’язують з “енергією” (3,3%), а “управлінську працю” -  з ключовими словами 
“інформація” (3,3%) та “координація спільної діяльності” (3,3%).

Спочатку доцільно визначити відмінності інноваційної праці від творчої праці, 
однак слід зазначити, що творча праця завжди є інноваційною. Незважаючи на це 
творча праця відрізняється від категорії “інноваційна праця”:

1) поняття “творча праця” значно ширше ніж “інноваційна праця”;
2) результат творчої праці відрізняється від результату інноваційної праці. 

Результат творчої та інноваційної праці є продукт. Однака у творчої праці продукт 
може бути не купленим. Для інноваційної праці це є неможливим;

3) відмінність творчої праці від інноваційної є також то, що творчою працею 
може бути творчість артиста або балерини, таким чином, творча праця може бути в 
будь-якій сфері діяльності;

4) не завжди спрямована на створення чогось нового, унікального;
5) результатом творчої праці на виробництві може бути визнане вдосконалення 

процесу праці, зміна організації виробництва та менеджменту, а також інновації, що 
мають всілякий ступінь новизни..

6) на відміну від інших видів праці творчістю працівник здатний займатися в 
неробочий час і поза межами робочого місця.

Можна погодитися з думкою Зеленова А.
7) Москвичєва Л.М. також вважає, що творча праця має свої особливості: 

відмінність творчої праці від інноваційної: творчість ученого починається та 
розвивається в міру оволодіння їм розумовим матеріалом і методами науки. У будь-якій 
області діяльності -  всюди потрібен необхідний рівень умінь і навичок [13]. Ми також 
погоджуємося з думкою автора.
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Сумін В. О. підкреслює, що основною відмінністю творчої праці є з'єднання деякого 
внутрішнього змісту з формою її втілення. Все це стосується, з нашої точки зори й 
інноваційної праці.

Сумін В. О. також акцентує увагу, що творча праця відбувається безперервно, як 
протягом дня дня так й у вільний від роботи час, це також є властивістю інноваційної праці.

Розглянемо більш детально відмінності інтелектуальної та інноваційної праці. Так, 
Зеленов А. виділяє такі відмінності:

1) інтелектуальна праця може бути шаблонною і регламентованою, а інноваційна 
не є регламентованою і шаблонною. Це не означає, що до даної категорії праці не 
можуть бать застосовані які-небудь регламенти, інструкції та інше;

2) на думку Зеленова А. “інноваційна праця” стосовно категорії “інтелектуальна 
праця” полягає у творчому характері створення якого-небудь блага, що володіє новою 
споживчою вартістю й корисністю;

3) на думку А. Зеленова, інтелектуальна праця може бути виконана за певними 
показниками, інструкціям, нормативам, де творчий компонент не задіяний, а також і 
новаторською, де зазначений компонент безпосередньо задіюється при створенні 
продукту. Наявність даного компонента як в інтелектуальній, так й в інноваційній 
праці створює можливість ототожнення й труднощі у виокремленні кожного з видів 
праці.

Не можна однозначно погодитися з цим автором. Слід зазначити, що 
інтелектуальна праця є не тільки менш регламентована та шаблона, має менше 
новизни та унікальності ніж інноваційна праця. Основна відмінність інтелектуальної і 
інноваційної праці є в їх результатах. Результати інтелектуальної праці звичайно 
представляються у вигляді нематеріальних активів (об‘єктів интелектуальної 
власності), а результатом інноваційної праці завжди є матеріальний продукт.

Розкриємо також відмінності управлінської праці від інноваційної:
1) категорія “управлінська праця” є більш ширше ніж категорія “інноваційна 

праця”;
2) управлінська праця не вимагає високого рівня новизни, пов’язана з виконанням 

часто повторювальних, аналогічних операцій;
3) для управлінської праці більш характерна певна група людей;
4) управлінська праця як правило потребує більш управлінські здатності ніж 

наукові знання;
5) управлінська праці менш складна, потребує менш інтелектуальних 

можливостей людини ніж інноваційна.
В.О. Сумін відокремлює такі особливості управлінської праці:
1) предмет та продукт праці це інформація (вихідні дані, знання, компетенції);
2) праця спрямована не на безпосереднє виробництво матеріальних благ, а на 

управління виробництвом цих благ;
3) управлінська праця є в основному розумовою, при природному мінімумі 

фізичної праці, пов'язаної з підтримкою нормального фізіологічного стану організму;
По-третє, враховуючи особливості інноваційної праці та її суттєві відмінності 

серед інших споріднених видів праці обґрунтовано місце та значущість інноваційної 
праці в ряду інших категорій. Це сприятиме забезпеченню інноваційної праці на 
сучасних промислових підприємствах та її активізації. У зв’язку з цим узагальнено 
теоретичні положення щодо сутності інноваційної праці та з ’ясовано, що її плинність 
залежить від складності інноваційної праці та її виду. Тому необхідно 
систематизирувати види інноваційної праці. На основі проведеного аналізу економічної 
літератури [2; 5; 7; 8; 11; 15; 18; 211 з питань видів інноваційної праці запропоновано 
класифікація видів інноваційної праці за такими ознаками (рис. 1).
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В працях зарубіжних та українських вчених існують достатньо різні точки зору 
щодо класифікації видів інноваційної праці. Так, наприклад, Беклешов В.К., 
Завлин П.Н. [2], класифікують види інноваційної праці за такими ознаками: за стадіями 
та видами робіт інноваційної праці. Щербак В.Г. [21] поділяє інноваційну працю тільки 
за напрямками і формами використання. Звягин О.О., Звягина Н.І., Дороніна М.С., 
Литовченко І.В. [5; 7] також розглядають тільки деякі види “інноваційної праці”. 
Лисенко Ю.В. [11] виділяє три різновиди інноваційної праці тільки за однією ознакою. 
Однак у цих роботах відсутня обґрунтована класифікація усіх видів інноваційної праці.

Далі необхідно проаналізувати діючи види інноваційної праці за ознаками та 
побудувати класифікацію сучасних видів інноваційної праці за існуючими та новими, 
запропонованими нами ознаками.

Щербак В. Г. [21] поділяє інноваційну працю за напрямками і формами 
використання на: наукові дослідження, технологічні розробки, організаційно-
економічні розробки та персональну інноваційну. Ми вважаємо, що ці напрямки можна 
представити у класифікації видів інноваційної праці за ознакою: за змістом роботи 
інноваційної праці. Але ми пропонуємо змінити критерії наукові дослідження на 
дослідницькі, персонально інноваційну на новаторські. Окрім наведених вище видів 
інноваційної праці за даної ознакою, слід добавити такі важливі види, як інформаційні 
та конструкторські.

Завлин П.Н., Беклешов В.К. [2] виділяють роботи інноваційної праці, які 
виконуються на такі три критерія: 1) суттєво творчі; 2) менш творчі; 3) рутинні.

Аногічний розподіл пропонують Дороніна М.С., Литовченко І.В., Михайлен- 
ко Д.Г., Полубєдова А.О. [5], вони також відзначають такі різновиди інноваційної 
праці в залежності від видів робіт: 1 ) творча; 2) адаптивна; 3) рутинна.

Термін суттєво творча (у Завлина П.Н. та творча (у Дороніної М.С.) ідентичні 
терміну мозковий штурм у класифікації, поняття адаптивні — менш творчі. За даною 
ознакою ми поділяємо інноваційну працю за видами трудових операцій (робіт). За цією 
ознакою ми визначаємо такі види інноваційної праці як: мозковий штурм, менш творчі 
та рутинні.

Роботи суттєво творчі (мозковий штурм), потребують високого ступеня новизни. 
До них відносяться: фундаментальні, пошукові й прикладні НДР, ДКР (винаходу й 
відкриття), завдання прогнозування, планування й евристичного характеру.

Менш творчі роботи мають індивідуальний характер, що не вимагає високого 
рівня новизни, пов'язані з виконанням часто повторюваних операцій.

Рутинні — часто повторювані операції, однотипні, з невеликою частиною творчої 
праці, що не вимагають новизни, які виконуються за зразком, що мають конкретний 
характер.

Ознака за формою організації інноваційної діяльності та її види запозичена з 
електронного ресурсу [8]. Але ми вважаємо, що краще назвати ознаку -  за формою 
організації праці.

Розподіл інноваційної праці на ефективні та неефективні за ознакою: наявність 
корисного ефекту запропоновано нами. Не завжди праця здійснюється с метою 
отримання прибутку або іншого виду ефекту.

Критерії праці: функціональна та професійна також взято з електронного ресурсу 
за ознакою: в залежності від розподілу праці, яка було перейменовано на ознаку: за 
сутністю робіт.

Стемоусова О.Г. [18] підкреслює, що інноваційна праця може бути 
індивідуальною та колективною. В електронних ресурсах також в залежності від 
характеру праці поділяють інноваційну працю на: індивідуальну та колективну. Ми 
взяли дану ознаку у СтремоусовоїО.Г. та з електронного ресурсу.
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Лисенко Ю.В. [11] виділяє три різновиди інноваційної праці: 1) евристична;
2) адміністративна; 3) операційна.

Слід погодитись з Лисенко Ю.В та включити до класифікації одну різновидність 
інноваційної праці: адміністративну. Пропонуємо використовувати ознаку: за
технологіями праці та поділити за даною ознакою інноваційну працю за такими 
критеріями: 1) дослідницька; 2) адміністративна; 3) виконавська.

У електронному ресурсі [8] інноваційну працю поділяють також на стандартну та 
нестандартну. Пропонується удосконалити даний розподіл через поділ даних видів 
праці за ознакою: за ступенем стандартизації робіт. Вважаємо, що до даної ознаки 
необхідно включити також евристичну працю, яка відрізняється від стандартної та 
нестандартної наявністю високого рівня новизни та унікальності.

Ознака за тривалістю життєвого циклу робіт запозичена у Дороніної М.С, 
Литовченко І.В., Михайленко Д.Г., Полубєдової А.О. [5]. Автори розглядають види 
інноваційної праці в залежності від тривалості життєвого циклу розвитку та поділяють 
в залежності від даної ознаки на: нетривалий період; середня тривалість періоду 
існування; тривалий період існування.

Але ми змінили словосполучення “цикл розвитку” на “цикл робіт”.
Ознака за стадіями запозичена у Беклешова В.К, Завлина П.Н. [2]. Автори 

пропонують за даною ознакою поділяти роботи на: теоретичні, експериментальні, 
конструкторські та технологічні. Слід погодитися з ними, але більш доцільно змінити 
теоретичні на наукові. Проте автори не визначили за даною ознакою такі види робіт, як 
виробничі та впроваджувані, що, на нашу думку, є необхідним.

Розподіл інноваційної праці за ознаками: за перспективністю робіт та за джерелом 
фінансування робіт було взято з міжгалузевих рекомендацій з нормування праці 
спеціалістів НДІ та КБ [15]. Критерії розподілу за даними ознаками ми також 
запозичили з рекомендацій [15].

Погоджуємося з думкою Звягина О.О., ЗвягіноїН.І. [7] щодо розподілу іннова
ційної праці за ознакою: за методом проведення робіт на творчі, експериментальні та 
змішані. Дану ознаку краще назвати: за характером праці.

Висновки. Наукова новизна одержаних результатів:
1) виявлено особливості інноваційної праці та виокремлено її серед інших 

споріднених категорій: “творча праця”, “інтелектуальна праця”, “управлінська праця”;
2) узагальнено теоретичні положення щодо сутності інноваційної праці та 

уточнено її визначення;
3) визначено особливості інноваційної праці та виокремлено її серед інших 

споріднених видів праці;
4) набула подальшого розвитку класифікація видів інноваційної праці за рахунок 

введення нових ознак.
Проведені дослідження особливостей інноваційної праці та виокремлення її серед 

інших споріднених видів праці дозволили встановити основні відмінності інноваційної 
праці від таких категорій як “творча праця”, “інтелектуальна праця” та “управлінська 
праця”.

Запропоновані науково-практичні розробки можуть бути використані у 
промисловості, її машинобудівній галузі у процесі здійснення інноваційної праці, а 
також розробці й впровадження конкретних заходів щодо підвищення ефективності 
інноваційної діяльності та управлінської праці.

Майбутнім напрямком дослідження у цій предметній галузі може стати 
обгрунтування теоретичного підходу до управління інноваційною працею в сучасних 
умовах.
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Актуальні проблеми розвитку економіки регіону Випуск 13, Т.1

76018, Україна,
тел.: (0342) 59-61-76, 75-23-91,
е-таіі: кГіп@ри.іТ.иа

Анотація. Проведено 8\^ОТ-аналіз загроз та переваг стратегії інноваційного розвитку 
Івано-Франківської області в контексті фінансового забезпечення. Визначено методичний 
підхід до визначення потенціалу публічно-приватного партнерства як інструменту 
фінансування інноваційного розвитку економіки. Проведено кластерний аналіз щодо 
можливостей формування державно-приватного партнерства в тому чи іншому регіоні. На 
основі кластерного підходу визначається оптимальний набір проблемних сфер, які потребують 
першочергового вирішення та фінансового забезпечення. Це дозволить випрацювати практичні 
рекомендації до формування дієвого фінансового механізму в регіонах України.

Ключові слова: механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку,
інноваційний розвиток, державно-приватне партнерство, кластерний аналіз, стратегія 
інноваційного розвитку.

БИсНиг К.І., Ріеіа І.І., Мукуііик О. V. 
С Ш 8ТЕК  А \А І,У 8І8 ІЖКАШІА1Ч КЕСІСЖАЬ Ш 8ТКІВІТКЖ  В ¥  ЬЕУЕЬ ОГ

Ш]ЧОУАТІ(Ж

Уазуі 8іеГапук РгесаграіЬіап ИагіопаІ Шіуегзіїу,
Міпізігу оґЕсІисаІіоп апсі 8сіепсе оґіікгаіпе,
Берагітепі оГ Гіпапсе,
8ЬеусЬепко зіг., 82, Іуапо-Ргапкіузк
76018, Цкгаіпе, 
іеі: (0342) 59-61-76, 75-23-91, 
е-таіі: кГіп@ри.іГиа

АЬзІгасІ. 8Ж)Т-апа1узіз оґ ІЇіе іЬгеаїз апсі ЬепеГіїз оґ іппоуаііоп (іеуеіортепі 5ІгаІе§у оГ 
Іуапо-Ргапкіузк ге§іоп іп іНе сопіехґ оГ Гіпапсіаі зиррогі \уа5 сопсіисіесі. МеіЬосІісаІ арргоасЬ Іо 
йеіегтіпе оґ риЬІіс-ргіуаІе раПпегзНірз роїепііаі ІІіаІ із Іооі оГ іппоуаііуе есопотіс сіеуеіортепі 
Гіпапсіп§ \уаз ісіепііґіесі. Сіизіег апаїузіз оГ роззіЬіІіІіез оґ їогтіп§ риЬІіс-ргіуаІе рагІпегзЬір іп а 
рагіісиїаг ге§іоп \уаз сап-іесі оиі. Оріітаї зеІ оґ ргоЬІет агеаз іНаї геяиіге иг§епІ зоїиііопз апсі 
ГіпапсіаІ зесигіїу із сІеГіпесІ оп іЬе Ьазіз оґ сіизіег арргоасЬ. И у/і II Ьеір іо ґогт ргасіісаі 
гесоттепсіаііош Гог іНе ґогтаїіоп оґ ап є й є с їіу є  ЛпапсіаІ тесЬапізт іп Йіе ге§іопз оґ ІІкгаіпе.

Кеу \ у о г Й 8: Ше тесЬапізт оґ іппоуаііоп «іеуеіортепі; ГіпапсіаІ ргоуізіоп, іппоуаііоп 
(Іеуеіортепі;, риЬІіс-ргіуаІе рагїпегзЬірз, сіизіег апаїузіз, іппоуаііуе (іеуеіортепі з!га1е§у.

Вступ. На сьогоднішній день в регіонах України набули актуальності питання 
пошук сучасних нетрадиційних джерел фінансування інноваційних процесів, 
особливого значення серед джерел фінансування інноваційної сфери на місцевому рівні 
набуває інститут державно-приватного партнерства, який зарекомендував себе як 
дієвий каталізатор інноваційної діяльності в зарубіжних країнах. Для комплексного 
дослідження та оцінки інноваційного потенціалу та фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку у регіональному розрізі доцільним є використання методів 
кластерного аналізу.

Постановка завдання. Проаналізувати дієвість фінансового механізму 
регіональної інноваційної політики за допомогою 8 \\ЮТ-аналізу. Оцінити перспективи 
запровадження державно-приватного партнерства в регіонах України, як дієвого 
механізму фінансування інноваційної сфери. Сформувати рекомендації щодо розробка 
ефективної стратегії інноваційного розвитку окремих регіонів України в рамках 
державно-приватного партнерства на основі кластерного аналізу.
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Результати. Для оцінки можливості фінансового механізму області забезпечити 
ефективність реалізації стратегії інноваційного розвитку, використаємо ЗХЮТ-аналіз 
сильних та слабких сторін інноваційного розвитку регіону, з-поміж яких значну увагу 
приділимо фінансовим чинникам. Проведемо оцінку відповідності чинників впливу 
стратегії розвитку або, в нашому випадку, Програмі розвитку науково-технічної та 
інноваційної діяльності Івано-Франківської області до 2020 року (далі -  Програма) [7].

Оцінка кожного з чинників впливу була проведена методом експертних оцінок, 
середнє значення виставлених балів відображено в табл. 1 .

Таблиця 1
Оцінка переваг і загроз стратегії інноваційного розвитку регіону в 

контексті фінансового забезпечення*
ТаЬІе 1

Еуаіиаііоп о І" (Ье ЬепеШ$ апсі (Ьгеаіз оГ іппоуаііуе ге§іопа1 (іеуеіортепі 
_________ зігаіецу іп іНе сопіехі оГ ГіпапсіаІ ргоуіаіоп *______________

С и л ьн і сторони 
інноваційного розвитку регіону

Оцін
ка

Слабкі сторони інноваційного 
розвитку регіону

Оці
нка

Займає 15 місце серед регіонів 
України за обсягом фінансування 
інновацій за 20 1 5  рік

2 ,7
Низька частка коштів місцевих 
бюджетів в структурі фінансування 
інновацій 3,3

19,6%  підприємств від загальної 
кількості отримало збиток (2015)

3,3
Брак власних коштів малого бізнесу 
для фінансування інновацій 3

Позитивний розвиток регіональної 
інноваційної інфраструктури 3,7

Відсутність венчурних фондів в 
регіоні 3,7

Планове збільшення обсягів 
фінансування з обласного бюджету 3,7

Відсутність інституцій трансферту 
технологій 4,7

Інвестиційно-інноваційна 
привабливість регіону 4,3

Складна фінансова ситуація у ака
демічних, дослідницьких закладах 4

Наявний значний науковий 
потенціал 4 ,7

Неадаптованість більшості іннова
ційних розробок до впровадження 1,7

Розроблена Програма 
інноваційного розвитку регіону до 
2020  року

4,3
Недостатність коштів бюджету роз
витку, неефективність використання

2,3

Зовнішні можливості Оцін
ка

Зовнішні загрози Оцін
ка

Гранти, програми та проекти 
міжнародних організацій 5

Відсутність державного 
фінансування 4

Значна частка інвестиції іноземних 
інвесторів у загальній структурі 3,3

Відсутність дієвої системи 
правового регулювання 3,7

Децентралізація влади та пер
спектива збільшення концентрації 
фінансових ресурсів на місцях

2,3
Дороговизна банківських кредитів, 
небажання банків довгостроково 
кредитувати інноваційні проекти 2,7

Існує програма державних грантів 
і стипендій 3,7

Відсутність податкового стимулю
вання інноваційної діяльності 3,3

Програмно-цільовий метод плану
вання бюджетного фінансування 
зареєстрованих інноваційних 
проектів

4

Нерозвиненість іннов.-ї інфраст.-ри 3
Низька оплата праці науковців 4
Обмежений доступ до інформації 
про джерела фінансування інновацій 3,3

* Розраховано авторами
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Вважаємо за доцільне трансформувати бальні оцінки у відносні. Це надасть змогу 
порівнювати розрахункові оцінки за єдиною оцінною шкалою.

Результати аналізу чинників впливу (сумарні відносні оцінки) для Івано- 
Франківської області наведені в табл. 2.

Таблиця 2
Сумарна оцінка можливостей і загроз фінансування стратегії інноваційного

розвитку регіону*
ТаЬІе 2

ТЬе Іоіаі всоге оГ оррогїішіїіез апсі іЬгеаІз оГ іппоуаііуе ге§іопа! {Іеуеіортепі;
8<га<:е%у Аіпсііпц *

Оцінка Стратегія інноваційного розвитку 
регіону

Відносна оцінка привабливості факторів, що 
сприяють фінансуванню інноваційного 
розвитку

0,75

Відносна оцінка загрози факторів, що пере
шкоджають фінансуванню інноваційного 
розвитку

0,67

Підсумкова відносна оцінка впливу факторів 0,08

*Розраховано авторами 
Пропонуємо за результатами розрахунків відносних оцінок обрати сценарій 

інноваційного розвитку регіону та механізму його фінансування відповідно до шкали, 
наведеної на рис. 1 .

„  КомбінованийСценарій загроз
сценарій

— ►н--------------------------------------------------------------►и-н
Сценарій шансів

— ►

10,5
Рис. 1. Шкала вибору сценарію стратегії розвитку за результатами 

відносних оцінок
Рі%. 1. 8са1е оГсНоісе оГсіеуеіортепі 8ІгаІе§у зсепагіо Ьазесі оп іНе гезиііз оґ

геїаііуе езіітаїез 
*Складено авторами за даними [2, с. 336]

Як видно з розрахунків, результуюча відносна оцінка відповідності існуючих 
умов розвитку Івано-Франківської області щодо можливостей фінансування інно
ваційної сфери та Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності 
області до 2020 року знаходиться в межах дії комбінованого сценарію за шкалою 
оцінювання. За даною стратегією розвитку загрози у фінансуванні Програми 
дорівнюють перспективам. Підсумкова відносна оцінка доволі низька, майже досягає 
границі з сценарієм загроз, що створює певні проблеми для реалізації обраного вектору 
інноваційного розвитку області. Це свідчить про те, що потрібно зменшити 
максимальний вплив слабких сторін, вжити оперативних заходів за для покращення 
фінансового забезпечення інноваційної діяльності області, тобто необхідно здійснити 
пошук додаткових зовнішніх джерел фінансових ресурсів чи виявити та максимально 
використати потенційні можливості фінансового забезпечення в межах регіону. Зміни 
повинні відбуватися як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні. Програма 
інноваційного розвитку регіону не являється стратегічним планом переходу області на 
інноваційний тип розвитку.
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Для України в теперішній час дуже актуальним є розробка ефективної стратегії 
інноваційного розвитку окремих регіонів України (областей та їх сукупностей), зокрема 
в рамках державно-приватного партнерства.

Запровадження ДПП в Україні є одним із важливих напрямів нової регіональної 
політики в програмах інноваційного розвитку регіонів країни. Важливим нормативно- 
правовим актом для розвитку державно-приватного партнерства в Україні став 
прийнятий Закон України “Про державно-приватне партнерство” від 1 липня 2010 
року. У Законі ДПП визначають як співробітництво між державою Україна, 
Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних 
державних органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та 
юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними 
особами-підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору 
в порядку, встановленому законодавством [8, с. 38].

В Україні вже зроблено окремі кроки щодо впровадження державно-приватного 
партнерства в окремих сферах господарської діяльності (Національний проект “Енергія 
природи” в Одеській області, згідно з якими будуються вітрові та сонячні 
електростанції загальною потужністю 220 МВт, проекти “Водовугільне паливо”, 
“Теплий дім”; інвестиційні проекти за напрямом “Біржа проектів” тощо). У 
м. Кіровограді започатковано проект “Будівництво сучасного комплексу з переробки 
твердих побутових відходів”. Волинська облдержадміністрація опрацьована питання 
організації промислової зони “ТехноПаркКовель” та будівництва Луцького регіональ
ного сміттєпереробного комплексу [8, с. 39].

В аналітичній записці, на сайті Національного інституту стратегічних досліджень 
при Президентові України, викладено основні проблеми використання механізму 
державно-приватного партнерства на місцевому і регіональному рівні:

1 ) відсутність привабливості для приватних інвесторів більшості об'єктів, на яких 
передбачається реалізація проектів ДПП;

2) недосконалість вітчизняної нормативно-правової бази (зокрема, труднощі з 
отриманням приватним інвестором дозвільних документів та погоджень, необхідних 
для виконання умов договору), у якій не передбачено норм, що існують у розвинених 
країнах світу;

3) недостатня фахова підготовка державних службовців, які займаються 
питаннями ДПП, низький рівень їх мотивації щодо пошуку та роботи з приватними 
інвесторами;

4) відсутність інформації у частини представників бізнесу щодо переваг 
використання механізмів ДПП в процесі розвитку підприємницької діяльності [6].

Отже, при розробці ефективної стратегії інноваційного розвитку окремих регіонів 
України з використанням механізму державно-приватного партнерства, доцільно 
виділити найбільш однорідні елементи регіональної системи, тобто розділити їх на 
подібні групи областей, які схожі між собою за рівнем інноваційного розвитку. На 
думку авторів, для комплексного дослідження та оцінки інноваційного потенціалу та 
фінансового забезпечення інноваційного розвитку у регіональному розрізі доцільним є 
використання таких методів аналізу, як кластерний та багатомірні середні, оскільки за 
їх допомогою можна побудувати науково обгрунтовані класифікації об’єктів з 
одночасним урахуванням усіх групувальних ознак [1, с. 65].

Застосування кластерного аналізу дозволяє вирішити такі завдання:
1) побудова науково обґрунтованих класифікацій;
2) виявлення внутрішнього зв’язку серед одиниць сукупності;
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3) виділення однорідних груп із початкових багатомірних даних таким чином, 
щоб об’єкти, які належать одній групі, були схожі між собою, а ті, що відносяться до 
різних груп, -  відмінні;

4) скорочення інформації через виявлення діагностичних ознак, а саме тих, які 
мають найсуттєвіші особливості [ 1 , с. 66].

Про якість одержаних кластерів можна робити висновки після порівняння 
середніх значень ознак кластерів із середнім значенням ознак усієї сукупності об’єктів. 
Чим більш значима різниця групових середніх від загальної середньої, тим якісніше 
проведено кластеризацію.

Пропонуємо методичний підхід до оцінки потенціалу використання державно- 
приватного партнерства як інструменту фінансування інноваційного розвитку регіонів 
(рис. 2 .).

Для дослідження було зібрано дані, що характеризують стан інноваційного 
розвитку 25 регіонів України (крім АР Крим, м. Севастополя) [3; 4; 5;].

Оскільки показники відображаються у різних одиницях виміру, потрібно їх 
стандартизувати. Одним із поширених засобів статистичного узагальнення для 
неоднорідних сукупностей є стандартизація показників шляхом відношення відхилення 
(х,) до одиниці стандартизації. У нашому випадку одиницею стандартизації обрано оі. 
Зазначені ознаки мають були нормовані з використанням такої формули [1, с. 66]: .

де ху -  значення і-тої ознаки для ]-ї одиниці сукупності; хі -  середній рівень і-тої 
ознаки; о, -  середньоквадратичне відхилення і-тої ознаки.

Рис. 2. Методичний підхід до визначення потенціалу публічно-приватного партнерства 
як інструменту фінансування інноваційного розвитку економіки*

Рі%. 2. ТЬе тегіюсіісаі арргоасН Іо сіеіегтіпе оґ риЬІіс-ргіуаіе раПпегзНірз роСепііа! їНаї 
із ІооІ оґ іппоуаііуе есопотіс сіеуеіортепі ґіпапсіп§

* Джерело: побудовано автором

Для виконання кластерного аналізу використаємо прикладний пакет програм 
“Зіаіізііса”, модуля “Сіизіег апаїузіз”. Класифікація регіонів України проводилася за 
допомогою різних алгоритмів кластерного аналізу. Застосування методу повного 
зв ’язку та методу Уорда дозволило зробити припущення про можливість об’єднання 
регіонів України у три кластери. Дендрограми відповідних об’єднань наведені на рис. З 
і рис. 4.
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Тгєе С: з с ' з т  (ог 25 С аееа  
*Л?агсҐ а т є ІЬ о о  

Еисіїйеап сІізіапсв5
Вінницька 

Ми ког з  і ас ька 
Кіровсгр адс ь ка 

Ж и том ирс ь ка 
Ч еркаська 

і вано-Франкгвс ька 
Х ерсонська 

Х мельницька 
Чернігівська 

Київська 
О деська 

П олтавська 
Волинська 

Закарп атська 
Луганська 

Рівненс ька 
Ч ернівецька 

Д ніпропєтровс ька 
Д онецька 

Запорізька 
Л ьвівська 

С ум ська 
Т ернопільська 

Харківсь ка 
м. Київ

О 5 10 15 20
і_іпкаде О^зіапсе

Рис. 3. Дендрограма об’єднання регіонів України (метод Уорда)
3. ОепсігоКгата оґипіоп оґге§іопз оШкгаіпе (ШагсГз теїНосі)

*Джерело: побудовано автором

Вінницька 
М иколаївська 
Ж итомире ь ка 

Ч еркаська 
К*ро вограде ька 

і вано-Франкі.вська 
Волинська 

З а  карпатська 
Луганська 

Р івненська 
Ч ернівецька 
Херс омська 

Хі,«ел ь н и ц ь к а  
Чернігівська 

Київська 
О деська 

П олтавська 
Тернопільська 

С ум ська 
Д онецька 

Запор ізька 
Львівська 

Д ніпропетровська 
Харківська 

м Київ

0 2 4 Є 8 10 12
Ілпкаде О^зіалсе

Рис. 4. Дендрограма об’єднання регіонів України (метод повного зв’язку)
Рі%. 4. ОепсІгоИгата оГипіоп оґге§іопз оґІЛсгаіпе (&11 соттипісаііоп теїЬосі)

* Джерело: побудовано автором

Найкращі результати щодо змістовної інтерпретації було одержано з 
використанням ітеративного методу кластерного аналізу, зокрема алгоритму к-середніх 
з розбиттям на три кластери. Після виконаних процедур за допомогою вказаної раніше 
комп’ютерної програми одержано результати кластеризації, які наведені на рис. 7.

І гее о іа д г а т  гаг 25 С ав ез  
С о т р іе іе  |_іпкаде 
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Ч<агга:Ьі'ЄЗ- СІибіег З
Примітка:

1. -  фінансування наукових та науково-технічних робіт;
2. -  кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт;
3. -  кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт;
4. -  кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю;
5. -о б сяг фінансування інноваційної діяльності;
6. -  кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації;
7. -  впроваджено нових технологічних процесів на промислових підприємствах;
8. -  освоєння виробництва інноваційних видів продукції, найменувань;
9. -  кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію;
10. -  обсяг реалізованої інноваційної продукції

Рис. 5. Середні рівні нормованих значень показників для виділених кластерів 
Рщ. 5. Ауега§е ієуєі оГпогтесі уаіиез оГ іпсіісаіогз Гог іЬе зеїесіесі сіизіегз 

*Джерело: побудовано автором

Для перевірки якості отриманої кластеризаії проведимо дисперсійний аналіз 
кластерного розподілу регіонів (табл. 3).

Чим менше значення внутрішньогрупової дисперсії та вище значення 
міжгрупової, тим краще параметр характеризує належність спостереження до кластеру 
та якісніше кластеризація. Майже для всіх запропонованих нами показників, крім двох, 
встановлено, що внутрішньогрупова дисперсія є нижчою за міжгрупову, тому проведий 
кластерний аналіз є доцільним та коректним.

Таблиця З
Дисперсійний аналіз кластерного розподілу регіону

ТаЬІе З
ТЬе (ііарегаіоп апаїуаіз оГ с і і Ш є г  (ІізігіЬиііоп ге^іоп

Ознака

Міжгру
пова

диспер
сія

Веі-
\¥ЄЄП-

85

К-ть
ступе

нів
волі
сіг

Внутріш 
ньо- 

групова 
диспер

сія 
\\^іїЬіп -  

88

К-
ть

сту
пе
нів
волі

СІҐ

Значен
ня

крите
рію

Фіше-
ра(Р)

Рівень 
значи

мості Р- 
критерію 
(зі§піґ. -  

р)

Фінансування наукових та науково- 
технічних робіт

18,0049 2 5,995096 22 33,03599 0,0000002
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Кількість виконавців наукових та науково- 
технічних робіт

18,80508 2 5,19492 22 39,81888 0,0000000

Кількість виконаних наукових та науково- 
технічних робіт

19,42660 2 4,573402 22 46,72507 0,00000012

Кількість промислових підприємств, що 
займалися інноваційною діяльністю

18,67650 2 5,323503 22 38,5914 0,0000000

Обсяг фінансування інноваційної 
діяльності

5,69945 2 18,30055 22 3,425796 0,0506736

Кількість промислових підприємств, що 
впроваджували інновації

18,03277 2 5,96723 22 33,24163 0,0000022

Впроваджено нових технологічних 
процесів на промислових підприємствах

17,5561 2 6,44384 22 29,96936 0,0000052

Освоєння виробництва інноваційних видів 
продукції, найменувань

8,66856 2 15,33144 22 6,21952 0,0072291

Кількість підприємств, що реалізували 
інноваційну продукцію

18,03006 2 5,96994 22 33,22155 0,0000022

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 14,53152 2 9,468481 22 16,88198 0,0003603

*Джерело: побудовано автором
Також внесок ознак у розподіл об'єктів на групи характеризується значеннями 

критерію Фішера (Р-критерію) та його рівнем значимості (р): чим вищі значення 
першого та менші значення другого, тим краще виконано кластеризацію. Для всіх без 
винятку параметрів рівень значимості р дорівнює нулю, що свідчить про високу 
статистичну значимість Р-критерію. Залежно від рівнів означених показників регіони 
були згруповані в три кластери (табл. 4).

Таблиця 4
Групування регіонів України в залежності від перспективи залучення 

державно-приватного партнерства
ТаЬІе 4

Сгоиріп£ ге§іоп8 оГ ІІкгаіпе ассоїчііпц Іо іЬе ргояресі» оГ риЬІіс-ргіуаіе 
___________ _________рагїпегеЬір а»гасііп%___________________________

Група регіонів Регіони
1 кластер Харківська, м. Київ
2 кластер Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Сумська

3 кластер

Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, 
Хмельницька, Кіровоградська, Житомирська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Тернопільська, Черкаська, Вінницька, 
Волинська, Київська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська

*Джерело: побудовано автором

Отже, найкращі перспективи залучення державно-приватного партнерства як 
сучасного інструменту фінансування інноваційного розвитку спостерігаються в 
регіонах України, що входять до першого кластера — в Харківській області та м. Києві.

В даному кластері спостерігаються найвищі значення майже за всіма 
показниками. Особливо великі розриви між першим та другим і третім кластерами 
існують у сфері наукової та науково-технічної діяльності, значно випереджає перша 
група інші за інноваційною активністю підприємств. Судячи з результатів кластерного 
аналізу, можна сказати, що області, які знаходяться в другому кластері, також мають

1 1 9



Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 13, Т.1

значні можливості розвитку державно-приватного партнерства. За такими важливими 
показниками, як обсяг фінансування інноваційної діяльності, обсяг реалізованої 
інноваційної продукції, другий кластер, хоч і незначно, переважає перший. На жаль, за 
всіма іншими класифікаційними ознаками спостерігаються великі розриви між другим 
та першим кластером на користь останнього. Тому Дніпропетровській, Донецькій, 
Запорізькій, Львівській, Сумській областям необхідно більше уваги приділити розвитку 
науково-технічної діяльності, особливо в частині фінансування, та активізації 
інноваційної діяльності підприємств. Щодо третього кластеру, то він є найбільш 
чисельнішим, до його складу входять в 18 регіонів, які характеризуються показниками 
нижче середнього. Це так звані депресивні регіони, які характеризуються низьким 
рівнем наукового розвитку, малою кількістю промислових підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю, низькою часткою фінансування наукової та інноваційної 
діяльності. Також у третій групі набагато нижчі обсяги реалізованої інноваційної 
продукції, порівняно з першим та другим типом регіонів. До даної групи також 
відноситься Івано-Франківська область. Отже, третій групі потрібно покращувати 
результати за всіма показниками.

З метою активізації ДПП у регіонах, пропонуємо на місцевому рівні створити 
регіональні органи з питань розвитку державно-приватного партнерства, які діятимуть 
взаємодії з науковими закладами, владою і бізнесом (рис. 6). Як пілотний проект даний 
орган рекомендуємо створити в структурі міського виконавчого комітету м. Івано- 
Франківська та м. Калуша, оскільки саме в цих населених пунктах спостерігається 
найбільша активність інноваційної діяльності підприємствами.

Нормативно -право ве Науко во-досл ідне
забезпечення забезпечення

Рис. 6. Модель розвитку державно,приватного партнерства на регіональному
рівні*

Гі%. 6. ТЬе т о  сіє І ої" «іеуеіортепі; оГ риЬІіс-ргіуаІе рагІпегзЬірз аі ге§іопа1 і є у є і  *  

*Джерело: складено за даними [8, с. 39]

Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо перспективи 
запровадження механізму державно-приватного партнерства, як дієвого інструменту 
фінансування інноваційних процесів розвитку регіонів України, на основі кластерного 
аналізу, а саме:

1. Оцінивши фінансову спроможність Програми розвитку науково-технічної та 
інноваційної діяльності Івано-Франківської області до 2020 року, визначили, що вона
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знаходиться в межах д ії комбінованого сценарію за шкалою оцінювання. Підсумкова 
відносна оцінка доволі низька, майже досягає границі з сценарієм загроз. Одним із 
шляхів вирішення даної ситуації буде пошук додаткових зовнішніх джерел фінансових 
ресурсів, зокрема, використання механізму державно-приватного партнерства для 
фінансування інновацій;

2. Сформовано методичний підхід до оцінки потенціалу використання публічно- 
приватного партнерства як інструменту фінансування інноваційного розвитку регіонів. 
Дана оцінка проводиться у чотири етапи: відбір показників, які є найбільш впливовими 
в процесі аналізу; стандартизацій обраних показників; кластеризація регіонів України 
за допомогою методу Уорда, повного зв’язку, алгоритму к-середніх; формування 
висновків;

3. Залежно від рівнів означених показників регіони України були згруповані в три 
кластери. Дисперсійний аналіз кластерного розподілу регіонів свідчить про те, що 
проведий кластерний аналіз є доцільним та коректним. Найкращі перспективи 
залучення державно-приватного партнерства спостерігаються в регіонах України, що 
входять до першого к л астер а- в Харківській області та м. Києві. До другої групи 
належать Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Сумська області. Даний 
кластер також характеризується сприятливими умовами для впровадження державно- 
приватного партнерства. Третя група -  це так звані депресивні регіони, які 
характеризуються низьким рівнем наукового розвитку, малою кількістю промислових 
підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, низькою часткою фінансування 
наукової та інноваційної діяльності. При чому Івано-Франківської області відноситься 
до останнього, який характеризується найнижчими показниками;

4. Рекомендується, з метою активізації державно-приватного партнерства у 
регіонах, на місцевому створити регіональні органи з питань розвитку ДПП, які 
діятимуть взаємодії з науковими закладами, владою і бізнесом. Як пілотний проект 
даний орган рекомендуємо створити в структурі міського виконавчого комітету 
м. Івано-Франківська та м. Калуша.
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Анотація Стаття присвячена пошукам джерел інвестування заходів з енергозбереження в 
соціальній сфері. Метою статті є визначення можливих ресурсів для залучення їх до реалізації 
енергоощадних заходів у бюджетних установах держави. Для реалізації поставленої мети 
використані наступні методи дослідження: теоретичного узагальнення, абстрактно-логічний 
аналіз, порівняння. Результатами досліджень є: виокремлення проблем з точки зору 
енергоефективності, які мають місце у бюджетних установах; заходи з реалізації потенціалу 
енергозбереження; запропоновані джерела пошуку інвестицій таких заходів. Наукову новизну 
визначають інструменти, які можуть стати джерелами інвестицій. Практичне значення 
отриманих результатів полягає в тому, що запропоновані джерела інвестицій можуть бути 
впроваджені у практичну діяльність керівниками бюджетних установ при реалізації 
енергозберігаючих заходів.

Ключові слова: бюджетна сфера, енергоефективність, енергоощадність, перфоманс 
контракти, гранти.
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АЬзігасІ.ТЬе агіісіе із с іє у о іє с і  Іо зеагсЬіп§ ґог зоигсез оґ іпуезітепі ґог теазигез оґ епег§у 
зирріу іп іИе зосіаі зрЬеге. ТЬе а іт  оґ [Не агіісіе із Іо сіеіегтіпе роззіЬІе гезоигсез ґог іЬеіг аіігасііоп 
Іо еоег§у сопзегуаііоп теазигез іп ЬисІцеСагу іпзіііиііопз оґіЬе соипігу. То асЬіеуе іЬіз пехі тесЬосіз 
луегеизесі: іЬеогеГісаІ ^епегаїігаїіоп, аЬзІгасІ 1о§іса1 апаїузіз, сотрагізоп. ТЬе гезиііз оґ іЬе гезеагсЬ 
аге: ізо1аІіп§ оґ ргоЬІетз іп Іегтз оґ епег§у еШсіепсу, \уЬісЬ Іаке ріасе іп Ьис1§еіагу іпзіііиііопз; 
теавигез Іо ітріетепі [Не ро[еп[іа1 оґ епег§у сопзегуагіоп; зеагсЬ зоигсез оґ іпуез[теп[ \ у є г є  

ргорозесі. 8сіеп[іГіс поуеііу і(1еп[іґу [ооіз [Ьа[ сап Ье зоигсез оґ іпуез[теп[. ТЬе ргас[іса1 зі§піїїсапсе 
оґ [Ье гезиЬз із [Ьаі [Не ргорозесі іпуез[теп[ зоигсез сап Ье изесі іп ргас[ісе Ьу [Не Ьеасіз оґ ЬисІ£е[агу 
іпзйіиііопз іп [Ье ітріетепіаііоп оґ епег§у сопзегуа[іоп теазигез.

Кеу \\огйз: Ьис1§е[ зрЬеге, епег§у еШсіепсу, епег§у сопзегуа[іоп, регґогтапсе соп[гас[з, 
§гапІ5.

Вступ. Питання енергозбереження з кожним роком стає все більш актуальним, 
оскільки стає чинником реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року [1]. 
Від неї залежить: енергетична безпека держави; рівень шкідливої екологічної дії на 
навколишнє середовище; ефективність функціонування національної економіки та ї ї  
конкурентоспроможність. Слід констатувати, що Україна -  одна з країн світу, де 
рівень енерговитрат надзвичайно високий. Її частка у світовому споживанні енергії 
становить 1,9 %, тоді як населення становить менше ніж 1 % населення Землі. Відтак 
енергозбереження стає головним напрямом діяльності всіх галузей економіки. 
Розв’язання проблем енергозбереження залежить від реалізації енергозберігаючих 
заходів як на промислових підприємствах, в домогосподарствах, так і в закладах 
соціальної сфери.

Зазначимо, що до соціальної сфери належать: заклади охорони здоров’я, освіти, 
культури, мистецтва. Більшість з них побудовані у 60-тих -  80-тих роках минулого 
століття цілеспрямовано під розміщення даних закладів. Щодо енергоощадливості, то 
будівлі цих закладів мають цілий ряд недоліків, а саме: значний відсоток 
огороджуючих конструкцій зі скла (у деяких будівлях цей відсоток становить -  68%); 
тепловий опір огороджуючих конструкцій будівель не відповідає чинним нормативам 
У країни (в середньому в 1,5 рази менший від установленого).

Стає зрозумілим, що відсутність достатніх фінансових ресурсів значно обмежує 
можливості бюджетних установ щодо реалізації енергозберігаючих заходів. Тут 
основною проблемою є неефективна політика держави у сфері впровадження 
енергозбереження в бюджетних установах, адже така політика має гармонійно 
поєднувати інтереси інвесторів, державних та регіональних органів влади, кожної 
територіальної громади, керівників установ щодо ефективного використання 
енергетичних ресурсів. В цьому контексті актуального значення набувають питання 
формування інвестиційного потенціалу забезпечення енергозберігаючих заходів у 
соціальній сфері держави.

П остановка завдання. Проблеми енергозбереження висвітлені у працях багатьох як 
вітчизняних так і зарубіжних учених, серед яких: С. Аталі, В. Бушуєва, С. Денисюк,
A. Дорошкевич, М. Земляний, М. Ковалка, М. Кулик, В. Кухар, О. Литвинова, Я. Малик, 
Я. Співак та багато ін. Заслуговують на увагу результати досліджень науковців у сфері 
інвестиційної політики у сфері енергозбереження, а саме: М. Вознюк, Н. Внукової,
B. Гейця, 3. Герасимчук, С. Іщук, М. Козоріз, О. Коломицевої, В. Кравціва,
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О. Кузьміна та ін. Узагальнення та аналіз опублікованих праць дозволили зробити 
висновок про те, що питання формування інвестиційного потенціалу забезпечення 
енергозберігаючих заходів у соціальній сфері висвітлені недостатньо.

Метою статті є пошук джерел інвестування заходів з енергозбереження в 
соціальній сфері.

Результати Як відомо, енергозбереження -  це реалізація організаційних, 
правових, економічних, технічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на 
зменшення обсягу використовуваних тепло- та енергоресурсів при збереженні 
відповідного ефекту від їх використання, а також заходи, що мають на меті 
енергозбереження. Питання енергозбереження нині є “вузьким місцем” для подальшого 
соціального розвитку держави. Цей процес невідворотний, оскільки зростають як ціни 
на енергоносії, так і їх нераціональне використання. Серед проблем з точки зору 
енергоефективності, які мають місце у бюджетних установах слід виділити: 
використання застарілого теплового обладнання будівель, неналежний контроль за 
його роботою; загородження радіаторів пластиковими декоративними панелями; 
нерегулярність промивки системи опалення будівель; відсутність або неробочий стан 
системи вентиляції у будівлях; використання індивідуальних електричних опалюваль
них приладів. Відтак керівники закладів соціальної сфери мають бути зацікавленими в 
ощадливому споживанні енергоносіїв. Зниження обсягу енергоносіїв, що 
використовується для виробництва певної кількості послуг, повинно стати головним 
предметом політики енергозбереження в таких закладах.

Матеріали досліджень вказують на те, що потенціал енергозбереження може 
складати 50 % і більше поточного енергоспоживання, і не менше, ніж половина цього 
потенціалу може бути віднесено до категорії абсолютно ефективних заходів [6]. Так, 
потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50 -  65 %, а теплової 
енергії -  близько 50 % [2]. У порівнянні з країнами ЄС витрати енергії для опалення в 
Україні є у 2-3 рази вищими. Скажімо, витрати на опалення 1 м2 у Німеччині й України 
за чинними нормами відносяться як 1:1,6, а фактично -  як 1:3 [4]. Таким чином, 
наявний потенціал енергозбереження в державі обумовлює заходи із енергозбереження, 
які передбачені в багатьох стратегічних та програмних документах. Заплановано, що за 
рахунок потенціалу енергозбереження в Україні енергоємність ВВП до 2030 року має 
зменшитись удвічі. В Енергетичній стратегії України на період до 2030 року визначено 
такі пріоритетні складові потенціалу енергозбереження в Україні: технологічна, 
структурна, галузева та міжгалузева.

Таким чином, в соціальній сфері, енергозбереження реалізовуватиметься за 
такими основними напрямами [1]: впровадження нових енергозберігаючих технологій 
та обладнання; удосконалення існуючих технологій та обладнання; скорочення втрат 
енергоресурсів; заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв; використання 
сучасних ефективних систем обліку та контролю за витратами енергоресурсів; 
використання економічних систем і приладів електроосвітлення; вдосконалення систем 
теплопостачання тощо.

Досвід вказує на те, що при реалізації потенціалу енергозбереження розрізняють 
три категорії енергозберігаючих заходів:

-  низьковитратні заходи, які зводяться до наведення порядку при використанні 
палива та енергії: усунення втрат енергоносіїв при транспортуванні та зберіганні, 
дотримання енергоекономічних технологічних режимів, заміна енергообладнання 
надлишкової потужності, оснащення споживачів лічильниками енергоносіїв тощо;

-  капіталомісткі заходи, що вимагають значних цільових інвестицій і здійснювані, 
тільки якщо ефект від енергозбереження в прийнятні терміни окупить витрати на їх 
реалізацію;
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-  супутні заходи, що виконуються в процесі технічного пере озброєння галузей 
народного господарства, коли енергозбереження є супутнім фактором; до них належать 
також зміна структури використовуваних матеріалів, технологій, кінцевих продуктів. 
[7, с. 102].

Очевидно, що розуміння проблем енергозабезпечення бюджетних установ лежить 
у полі зору як керівників місцевого, регіонального, державного рівня, так і самих 
керівників закладів. Це дозволяє ідентифікувати енергозбереження, як джерело 
реальних додаткових бюджетних надходжень. Проте фінансування енергозберігаючих 
заходів у бюджетній сфері можливе не тільки завдяки централізованому виділенню 
коштів з державного та місцевих бюджетів, чи коштів одержаних за рахунок кредитів 
комерційних банків (рис. 1). Розглянемо їх більш детальніше.

Пільгові кредити -  може надавати держава, банки (іноді в рамках програми із 
Міжнародними фінансовими організаціями); кредитні фонди, підтримувані 
міжнародними й багатосторонніми організаціями.

Гранти -  це цільові кошти, які можуть бути надані органами управління 
(центральними та місцевими); донорами (в контексті з відповідними програмами 
розвитку); державні банки (для стимулювання комерційного фінансування і відкриття 
ринку фінансування енергоефективності).

Часткові гарантії по кредиту - спеціальні гарантійні механізми. Які надаються 
державою.

Рис. 1 Джерела формування інвестиційного потенціалу енергозберігаючих заходів
у соціальній сфері

Рщ. 1. ТНе 8оигсе8 оГ іпуезітепі роїепііаі оГепег§у сопзеп/аііоп теазигез іп Ше
зосіаі зрЬеге.

Джерело: запропоновано автором

Перформанс-контракти — кошти, які можна одержати за рахунок контракту, який 
підписується між закладами соціальної сфери і компанією-постачальником 
енергетичних послуг (наприклад, енергосервісною компанією (ЕСКО), Енергетичним 
центром ЄС, НПО або консультаційною фірмою). Фінансування може залучатися через
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місцеві органи самоврегулювання, постачальника послуг або через третю сторону. Так, 
за даними прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства співпраця з енергетичними компаніями (ЕСКО) є одним з 
дієвих механізмів залучення коштів у термоізоляцію об’єктів соціальної сфери [3].

Кредит компанії постачальника можуть надати постачальники певного 
устаткування.

Лізинг -  можуть надати приватні компанії,, виробники чи продавці устаткування, 
які хочуть вийти на ринок.

Револьверний фонд -  неприбуткові організації, органи державного управління, 
міжнародні донори (наприклад, в м. Тернополі потенціал енергозбереження в 
соціальній сфері (а це 46 установ) оцінено 15,5 ОШН/рік, що при його реалізації дасть 
змогу скоротити видатки до 56 % щорічно. За рахунок створення револьверного фонду 
передбачається впродовж 2016-2020 рр. одержати з фонду 28,3 млн грн. [8]. За 
прогнозами фахівців, один енергозберігаючий проект на 2-3 роки буде профінансовано із 
заощадних коштів.

Загалом, потенціал енергозбереження у закладах соціальної сфери вбачаємо через 
реалізацію наступних заходів:

-забезпечення системного та систематизованого енергетичного менеджменту, 
що, на нашу думку, дозволить скоротити певні фактори перевитрат та марнотратства, 
уникнути коштовних енергоаудитів за рахунок проведення самоаудитів, створення 
реальних енергетичних балансів закладів з урахуванням цільового призначення 
об’єктів, технологічних циклів надання послуг та нормативних вимог до мікроклімату;

-  впровадження енергетичних паспортів будівель, що дасть можливість визначити 
реальні та відповідні до вимог чинних державних стандартів питомі витрати теплової 
енергії;

-утеплення фасадів будівель, заміна вікон на енергозберігаючі склопакети з 
двома камерами, що дасть змогу заощадити енергію;

-  установлення приладів обліку з авторегулюванням теплового потоку та 
централізованим моніторингом і керуванням, що дозволить здійснювати контроль за 
режимом теплопостачання будівель;

-установлення рекуператорів тепла забезпечить збереження відповідного 
мікроклімату в приміщеннях шляхом інфільтрації свіжого повітря, яке надходить 
теплим за рахунок використання утилізованого тепла, що дозволить заощадити тепло;

-  впровадження сонячних теплових колекторів, твердопаливних водогрійних 
котлів, що працюють на палетах та когенераційних установках, що дозволить 
зменшити енергетичну залежність, використовуючи альтернативні джерела енергії та 
заощадити не поновлювані первинні паливно-енергетичні ресурси;

-  створення відділу моніторингу споживання енергоносіїв.
Висновки В сучасних умовах розвитку держави питання енергозбереження має 

надзвичайно важливе значення. Основними проблемами на шляху реалізації заходів з 
енергозбереження у закладах соціальної сфери є відсутність: фінансових ресурсів на 
реалізацію заходів; повноцінного енергоменеджменту; системи стимулювання 
енергозбереження; систематизованого підходу впровадження самих енергозберігаючих 
заходів. Виділяючи основною з вищезазначених проблем дефіцит коштів, виникає 
нагальна потреба в залученні інвестицій для реалізації енергозберігаючих заходів у 
бюджетній сфері. Джерелами інвестицій можуть бути: кошти з державного та місцевих 
бюджетів, коштів одержаних за рахунок кредитів комерційних банків, перформанс- 
контракти, кредити компанії постачальника, створення револьверного фонду тощо. У 
випадку пошуку та залучення коштів реалізації енергозберігаючих заходів у соціальній 
сфері буде відбуватись зменшення споживання енергоресурсів бюджетними
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установами, що відобразиться у зменшенні видатків із бюджету на утримання цих 
закладів. Результатами подальших досліджень може стати розробка механізму 
реалізації заходів із енергозбереження у соціальній сфері держави.
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ЦІННІСТЬ ПРОЕКТУ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ЗМІСТОВНИЙ КОНТЕКСТ
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Міністерство освіти у науки України, 
кафедра стратегії підприємств, 
пр. Перемоги 54/1, м. Київ,
03068, Україна, 
тел.: 0444556026, 
е-таіі: 1е2уа16@ теІа.иа

Анотація. В статті розглянуто історичні етапи розвитку категорії “цінність” в 
різних науках, зокрема в управлінні проектами. Розроблена хронологія еволюційних 
змін та запозичення терміну “цінність” в різних науках. Проаналізовані існуючі підходи 
до визначення цінності в управлінні проектами. Подано авторське тлумачення цінності 
проектів. Подано авторське бачення “залізного” трикутника критеріїв управління 
проекту на основі трансформації класичного підходу. Розкрито змістовне наповнення 
цінності проектів, в тому числі, з урахуванням інтересів всіх стейкхолдерів, з точки 
зору їх ціннісного очікування.

Ключові слова: цінність, управління проектом, цінність проектів, стейкхолдери 
проекту, критерії успішності проекту, “залізний” трикутник.

Ьіеііпа А. V.
ТНЕ У А Ш Е ОР ТНЕ РКОЛЕСТ, ІТ8 НІ8ТОКІСАЬ СОІЧТЕХТ АМ)

МЕ АІЧШ СЕІІЬ

8 НЕЕ “Н еїтап  Куіу №ііопа1 Е сопотіс 
ІІпіуегзку”,
ТЬе Міпізігу оґЕсІисаІіоп о ґ 8сіепсе оґ ІІкгаіпе, 
Б ераіїтеп і зІгаІе§у оґ епіегргізез,
Уісіогу ауе.О, 54/1, Куіу,
03068, ІІкгаіпе, 
ї е і .: 0444556026, 
е-таіі: Іегуаі 6 @ теїа.иа

АЬзігасІ. Іп ІЬе агіісіе іНе Ьізіогісаі зІа§ез оґ ІЬе саіедогу оґ “уаіие” іп уагіоиз 
зсіепсез, рагїісиїагіу іп рго]есІ тападетеп і \уеге сопзісіегесі. СЬгопо1о§у оґ еуоіиііопагу 
сЬап§е апсі Ь о г г о \ у і п §  іЬе Іегт  “уаіие” іп уагіоиз зсіепсез \уаз (іеуе1оре(і. Ехіз1іп§ 
арргоасЬез Іо с1еІегтіпіп§ іЬе уаіие о ґ ріхуесі тапа§етепІ \уеге апаїугесі. АиіЬог'з 
іпіегргеїаііоп о ґ уаіие ргоіесіз \уаз гергезепіесі. АиіЬог'з уізіоп “ігоп” 1гіап§1е оґ ргсуесі 
тапа§етепІ сгііегіа Ьазесі оп іЬе Ігапзґогтаііоп оґ іЬе сіаззісаі арргоасЬ \¥аз гергезепіесі. 
8иЬзІапсе о ґ ІЬе уаіие о ґ рпуесіз, Іакіп§ іпіо ассоипі іИе іпіегезіз о ґ аіі зСакеЬоІсІегз, іп 
Іегтз оґіЬеіг уаіие ехресіаііопз \уаз геуеаіесі.

Кеу уаіие, рго]есІ шапа§етепІ, рго]есІ уаіие, рго]есІ зІакеЬоИегз, ІЬе сгііегіа
ґог зиссезз оґіЬе рго]есІ, “Ігоп” Ігіапціе.

Вступ. В останні десятиліття управління проектами набуває широкого 
розповсюдження та потребує подальшої розбудови своєї методологічної платформи. У
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цьому контексті значну увагу науковців і практиків привертають ціннісні аспекти 
проектного менеджменту. Категорія цінності проекту не має усталеного тлумачення та 
визначеного інструментального апарату щодо її забезпечення. Для вирішення цих 
проблем доцільним є проведення досліджень історичного підгрунтя і трактування 
цінності різними науками, а також ідентифікація її змісту в проектному управлінні.

Слід відзначити, що цінність є багатоаспектним поняттям, яке набуло свого 
широкого поширення в філософії, економіці, управлінських науках. Її вивченню 
присвятили свої дослідження такі вчені, як Волтер А., Портер М., Улага В., Вілсон Д.Т., 
Д. Бейлі, Дж. Вільямс та інші. В управлінні проектами поняттю цінність присвячені 
роботи Бушуєва С.Д., Бушуєвої Н. С., Калити П., Бабаєва І. А., Коупленда Т., 
Сливотски А., Батенко Л.П., Ярошенко Ф. О. та інших. Не зважаючи на проведені 
наукові пошуки, серед дослідників все ще продовжується дискусія щодо змісту 
категорії цінності проектів, яка не є достатньо визначеною та усталеною.

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження генези категорії 
“цінність” в історичному і дисциплінарному аспектах, а також визначення сутності 
цього поняття в проектному менеджменті.

Результати. Розвитку суспільства притаманно вдосконалення інструментального 
апарату забезпечення ефективного господарювання та управління. Нерідко маємо 
можливість спостерігати розповсюдження певних термінів та понять, що виникають та 
використовуються в певній галузі знань, в інші. Яскравим прикладом цього є категорія 
цінності, яка для більшості фахівців асоціюється з філософією та психологією. За 
тлумачним словником “цінність” -  це те, що має певну матеріальну або духовну 
вартість [1]. Авторське узагальнення еволюції цього поняття через призму 
виокремлених історичних періодів та позицій представників різних наук наведено в 
табл. 1 .

Таблиця 1
Еволюція поняття цінності в різних науках

ТаЬІе 1
ТЬе еуоіиііоп оґ іЬе сопсері оґ уаіие іп ДіЙегепІ зсіепсез

Період Сфера
наукової

діяльності

Підходи до визначення цінності

X V II-  
XVIII ст.

Філософія Дослідження природи цінностей в реальному житті. Б. Спіноза 
вбачав цінність в розумі, свободі волі, практичній корисності, 
науці, прогресі [2]

Економіка Згідно теорії цінності Д. Рікардо розрізняється споживча 
мінова та абсолютна цінності, що переплітаються з теорією 
розподілу. [3]

XVIII -
XIX ст.

Філософія Наповнення поняття “цінність” економічним змістом завдяки 
працям І. Канта та І. Фіхте [4]

Економіка А. Сміт визначає цінність доходами та пропонує трифакторну 
модель цінностей. Ця модель включає в себе основні 
виробничі фактори -  заробітну плату, прибуток, ренту. [5]
Теорія граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, 
У. С. Джевонс, Л. Вальрас, Е. Бем-Баверк) -  основою вартості 
є цінність економічного блага для споживача, яка визначаєть
ся граничною корисністю і раціональними очікуваннями [6]
Теорії цінності П-Ж Прудона визначає два джерела цінності -  
обмін і працю [5]
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XX -  XXI 
ст.

Філософія Розвиток цінності в філософії антинатуралізму, спрямований 
на точні науки, включаючи економіку [7]
Поширення потребнісного підходу щодо цінності в філософії, 
орієнтованого на економічну діяльність людини [8]

Стратегія
підприєм

ства

Концепція ланцюга вартості (цінності) Портера. Концепція 
“78”, складовою якої є організаційні цінності [9]

Менедж
мент

Впровадження в СІЛА критерію оцінки ефективної роботи 
компанії завдяки індикаторам максимізації цінності для 
акціонерів [3]
Практичне застосування цінності бізнесом. С. Джобс: 
“Цінності відіграють основну роль у визначенні бренда 
Арріе.” [101

Управління
проектами

Перша редакція “Керівництва з управління проектами та 
програмами підприємства” (скорочено Р2М, Японія). Вперше 
впроваджено обов’язкове створення цінності проекту, яка 
ґрунтується на його місії [ 1 1 ]

Як бачимо, категорія “цінність” пройшла певний еволюційний шлях в різних 
наукових сферах. Первісно цінність, з точки зору філософії життя людини, 
розглядалась лише як категорія моральності та етики людини. Зараз у філософії 
цінність виступає як напрям наукового вивчення та має свою галузь знань -  аксіологію 
[12].

В подальшому філософське тлумачення цінності набуло еволюційних змін та 
економічного наголосу. Це призвело до запозичення та її широкого застосування в 
економічних науках, де цій підхід отримав стрімкого розвитку у ХІХ-ХХ ст.

Слід відзначити, що в управлінні проектами поняття “цінність” почало 
використовуватись наприкінці XX -  початку XXI ст. До цього часу, тобто понад 
століття, ключовими параметрами успішності проекту виступали класичні критерії -  
час (ііте), бюджет (созі) та зміст/межі (зсоре). їх поєднання та графічне представлення 
отримали назву “залізний трикутник” управління проектом (рис. 1 , а). Існує декілька 
варіацій “залізного трикутника”. Інколи такий критерій як якість (циаіііу) також є 
елементом оцінювання успішності проектів (рис. 1 , б).

Зміст та межі Зміст та межі

Рис. 1 "Залізний” трикутник проектного управління [13]
Рщ. 1 “Ігоп ” Ігіап%1е о /р щ е с і тапа&етепі

Проте класичний підхід в наш час не відображає комплексу очікувань та 
результатів реалізації проекту. Саме тому було цілком природнім впровадження 
терміну “цінність проекту”. В 2001 році в першій редакції “Керівництва з управління 
інноваційними проектами і програмами підприємств” (“А ОиісІеЬоок о і' Рго|есІ апсі
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Рго§гапі М ападетепі Гог Епіегрте Іппоуаііогг, Японія) було зазначено обов’язкове 
створення цінності проекту, яка ґрунтується на його місії [І І].

Проведені нами дослідження дозволили виокремити декілька підходів до 
визначення сутності цього поняття. Перший наголошує на економічному характері 
цінності; наприклад, згідно Уаіие МеїЬос1о1о§у 8 іапсіаг<і апсі Воду оґ Кпоу/1есі§е цінність 
визначається як справедлива віддача (в економічному контексті -  в грошових коштах) 
від необхідних вкладень в проект [14]. Також варто відмітити, що Крюков І. О. вважає, 
що цінність проекту — це важливість певних активів та благ для економічного 
задоволення суб’єкта економічних відносин [15]. Деякі фахівці розглядають дану 
категорію з точки зору задоволення інтересів стейкхолдерів. Так, Бушуєв С. Д. 
визначає цінність проекту як вигоду, отриману від реалізації проекту всіма 
зацікавленими сторонами [16]. Батенко Л. П. вважає, що цінність проекту -  це 
позитивні зміни, які наступають в наслідок реалізації проекту та відповідають 
очікуванням його стейкхолдерів [17]. Охара С. вважає, що саме для проектів, що 
створюють цінність, визначається спеціальна місія, яка може бути визначена як 
“надання конкретної цінності конкретним зацікавленим сторонам” [18].

На нашу думку, висловлювання вчених є виваженими та заслуговують на увагу. 
Але варто наголосити, що тільки створення цінності для всіх стейкхолдерів може 
гарантувати отримання загальної цінності від проекту. Це пов’язано з тим, що цінність 
проекту -  багатогранна категорія. Вона має поєднувати в собі наступні складові;

-  відповідність отриманих характеристик продукту проекту запланованим та 
очікуваним, тобто цінність створеного продукту достатньо задовольняє потреби всіх 
стейкхолдерів;

-  відповідність продукту проекту стратегічним цілям і завданням компанії, що 
надає компанії більшої конкурентоспроможності;

-  відповідність виконання проекту встановленим критеріям “залізного 
трикутника”, тобто вчасно, в межах узгодженого бюджету і обсягів, належної якості;

-  накопичення досвіду та формування оновленої бази знань, що призводить до 
вдосконалення методів та інструментарію проектного управління, підвищує 
ефективність проектної діяльності компанії.

Слід підкреслити що, цінність проекту виникає в процесі створення продукту 
проекту та в процесі управління проектом. Враховуючи це пропонуємо наступну певну 
трансформацію класичного “залізного” трикутника (рис. 2): класичну форму
трикутника з двох мірної площини перетворити в піраміду з верхівками час (Сіте), 
вартість (созі), якість (циаїку) та обсяг (зсоре). Цінність, що формується в процесі 
створення проекту є наповненням піраміди, а цінність що формується в процесі 
створення продукту проекту зображена у вигляді сфери, в якій означена піраміда.
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Обсяг

Рис. 2. Сучасна піраміда критеріїв успішності проекту (розробка автора)
Рщ. 2. Мосіегп ругатісі о/сгіїегіа о/ш ссезз о/іНе рго]ес( (с!е,чі%п аиіИог)

Як було зазначено вище, створення цінності для всіх стейкхолдерів, кожен з яких 
має свої ціннісні очікування, вимагає всебічного аналізу. Авторське бачення 
відповідності кожної складової цінності відповідно до різних стейкхолдерів наведено в 
табл. 2 .

Таблиця 2
Ціннісні очікування різних стейкхолдерів (авторська розробка)

ТаЬІе 2
Уаіие ехресШіопз оГуагіоиз зіакеНоКІеге (аиіЬог (Іеуеіортепі)

Напрями 
діяльності 
в проекті

Складова цінності 
проекту

Ціннісні очікування 
стейкхолдерів
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ни
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та

ча
ль

П
ід

ря
дн

ик

Ін
ве

ст
ор

и

О
то

че
нн

я
Створення Цінність характеристик
продукту отриманого продукту проекту + + + + - + + +
проекту

Цінність продукту
проекту в контексті вирішення - + + + - - + -

стратегічних задач

Процес Цінність від дотримання
управління критеріїв “залізного” - + + + + + + -
проектом трикутника

Ціннісний досвід
(накопичення бази знань та - + + + - + + -

удосконалення процесів
управління проектами)
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Зміст таблиці ілюструє наступну авторську позицію:
-  для наймасштабнішої групи стейкхолдерів -  споживачів, цінність є кумулятив

ною характеристикою продукту проекту. Тому що саме цінність створеного продукту 
визначає задоволеність від нього в економічному та соціальному аспектах.

-д л я  замовника, керівника проекту, проектної команди та інвестора проекту 
очікування цінності має прояв у всіх складових.

-  на відміну від постачальника, для якого ціннісні очікування найважливіші від 
дотримання критеріїв “залізного” трикутника.

-д л я  підрядника — отримання цінності від бажаного продукту проекту з 
дотриманням всіх класичних критеріїв оцінки проекту та набуття досвіду з метою 
довгострокової співпраці є головними аспектами успішності.

-  для оточення -  ціннісним є отримання бажаного та вчасного продукту проекту, 
тобто для цих зацікавлених сторін цінність формується на основі продукту проекту та 
має більш соціальний та екологічний характер.

Висновки. Генеза сутності категорії цінності призвела до її застосування в 
багатьох науках та отримала належне визначення в управлінні проектами. Цінність 
проектів має багатоаспектний прояв і створюється під час процесів створення продукту 
проекту та зумовлюється його характеристиками, відповідністю стратегічним цілям та 
задачам, та процесів управління проектом, який забезпечує дотримання параметрів 
“залізного” трикутника та накопичення досвіду управління проектом. При цьому 
важливим є визначення та забезпечення ціннісних очікувань для всіх стейкхолдерів 
проекту. Розвиток методологічної бази та інструментального апарату управління 
цінністю проекту потребує подальшого наукового пошуку, результати якого буде 
висвітлено в наступних роботах.
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Анотація. У статті досліджено проблемні аспекти залучення іноземних інвестицій. 
Обґрунтовано важливість регулювання інвестиційної сфери в рамках забезпечення 
інвестиційної безпеки держави. Проведено аналіз динаміки показників інвестиційної діяльності 
та здійснено оцінку рівня загроз інвестиційної безпеки. Визначені основні негативні фактори 
необгрунтованої інвестиційної політики та окреслено шляхи мінімізації їх впливу. Доведено 
необхідність перегляду державної інвестиційної політики задля подолання деформації у 
структурі економіки та надані пропозиції відносно ліквідації загроз інвестиційної безпеки.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна безпека, загрози, іноземний капітал,
деформація, економічний розвиток країни.
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АЬзігасІ. Іп [Ье аг[іс1е [Ье ргоЬІетаїіс азресіз оґ ґогеі§п іпуез(теп( \ у є г є  іпуе5Іі§а1есі. ТЬе 
ітрогсапсе оґ іпуе5(теп( ге§и1а(іоп \у і[ Н іп  (Не ргоуізіоп оґ іпуе5(теп( $есигі(у оґ соип(гу шаз 
ргоуесі. ТНе сіупатісз оґ [Ье іпуе5(теп( \¥еге апаїугесі апсі іпуез(теп( зесигі(у іЬгеа(з \уеге 
е5Ііта(есі. ТЬе та іп  ипгеазопаЬІе іпуез(теп( роїісу пе§а!іуе ґасіогз апсі \уауз оґ гес1ис(іоп оґ (Ьеіг 
ітрас[ \уеге сІеГіпесІ. ТЬе песеззіїу оґ геуізіоп оґ риЬІіс іпуез(теп( роїісу ґог оуегсотіп§ 
сіеґогта(іоп іп [Ье з(гис(иге оґ (Ье есопоту \уаз §гоипсіес1 апсі зи£§ез(іопз оґ е1ітіпа(іоп оґ 
іпуез(теп( зесигі(у (Ьгеа(з \уеге ргоуісіесі.

Кеу \уоіч1з: іпуез(теп(з, іпуез(теп( зесигі(у, (Ьгеа(з, ґогеі§п сарі(а1, с1еґогта(іоп, есопотіс 
с1еуе1ортеп(.

Вступ. Ми живемо в епоху глобальної конкуренції, коли для досягнення успіху 
потрібні нові підходи до розвитку національної економіки та системи економічної 
безпеки країни. Першочерговою об’єктивною необхідністю, як свідчить досвід 
останніх років, є зосередження зусиль на досягненні економічної безпеки держави.

У сучасному середовищі однією з найбільш важливих складових економічної 
безпеки є інвестиційна безпека. Серед науковців відсутній одностайний підхід до 
розуміння сутності цієї категорії. Про те, в узагальненому вигляді, під інвестиційною 
складовою економічної безпеки, розуміють сукупність нормативно-правових, 
соціально-економічних та екологічних умов, що визначають тип і рівень процесу
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відтворення вкладеного капіталу. При цьому, зауважують також, що інвестиційна 
безпека визначається можливістю нагромадження ресурсів.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України в “Методиці розрахунку 
рівня економічної безпеки України” зазначає, що інвестиційна безпека - це такий рівень 
національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), який 
здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при належному 
рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та 
адекватних інноваційних механізмів [10].

Інвестиційна безпека країни забезпечується тільки при дотриманні необхідного 
рівня граничної норми інвестування. Дотримання даної умови дозволяє здійснювати 
розширене відтворення основного капіталу, підвищує рівень конкурентоспроможності 
економіки, забезпечує зростання ВВП та дає можливість відтворювати науково- 
технічний та інтелектуальний потенціал нації. Також від граничної норми інвестування 
залежить рівень екологічної безпеки та можливість зберігати та відновлювати природні 
ресурси.

Необхідність та важливість забезпечення необхідного рівня інвестиційної безпеки 
держави полягає у можливості запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам 
державним інтересам, що виникають в інвестиційній сфері.

Постановка завдання. Загалом проблеми забезпечення інвестиційної безпеки 
знайшли своє відображення у наукових працях багатьох вітчизняних учених.
О.І. Барановський одним з перших визначив систему індикаторів для кількісної та 
якісної оцінки інвестиційної безпеки держави [2]. Професор В.І. Кириленко у своїй 
монографії наводить доволі ґрунтовну методику оцінки стану інвестиційної безпеки 
держави [5]. Регіональний аспект в оцінці інвестиційного потенціалу, а також 
механізми нарощення інвестицій досліджені в працях 3. В. Герасимчука та
В. Р. Ткачука [4]. Місце та роль інвестиційної безпеки в системі держави досліджу
вались С.І. Мошенським [7, с. 168]. О.Р. Волосом випрацьовані загальні рекомендації 
щодо усунення загроз економічної безпеки [3, с. 29]. У наукових працях висвітлене 
широке коло питань, серед яких сутність категорії “інвестиційна безпека”, її структура, 
сутність і порядок розрахунку індикаторів фактори впливу, методичні принципи оцінки
і т.п. Про те в умовах швидкоплинної зміни факторів впливу потрібні нові підходи 
щодо зміцнення інвестиційної безпеки та протидії загрозам. Аналіз проблематики 
показав існування спрощених підходів до її розуміння. Недостатня розробленість 
теоретичних та практичних аспектів забезпечення інвестиційної безпеки зумовлює 
потребу подальшого дослідження та пошуку шляхів розв’язання цих проблем.

Метою статті є аналіз сучасних загроз інвестиційній безпеці держави та пошук 
шляхів мінімізації впливу негативних факторів.

Результати. Як відомо зі вступом України до СОТ наша економіка остаточно 
закріпила за собою статус “відкритої”. Зокрема про це свідчить щорічне зростання 
рівня фінансової допомоги. За даними НБУ валовий зовнішній борг України у 2016 
році становив 116,01 млрд. дол. США, що відповідно до ВВП склало 128,2% [11]. Через 
це зростає ризик негативного впливу зовнішніх факторів на безпеку та стабільність 
фінансово-економічної системи України. Тому основним завданням формування 
правильної інвестиційної політики є ідентифікація можливих, та уже наявних загроз, 
виявлення причин їх появи та окреслення шляхів їм протидії.

Незважаючи на військовий конфлікт та економічну кризу Україна залишається 
привабливою для іноземного інвестора в якості споживчого ринку та ринку недорогої, 
але кваліфікованої робочої сили.

Нажаль офіційна статистика не дає можливості реально оцінити надходження чи 
витік капіталу з економіки країни. Для прикладу у 2016 році платіжний баланс було
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зведено з профіцитом у 1,3 млрд. дол. США [11]. Однак таке позитивне сальдо не 
означає, що валюта, яка прийшла в економіку країни буде на неї працювати. Більшість 
цих коштів надійшли у фінансовий сектор економіки через підвищення вимог НБУ 
щодо до капіталізації банківської системи.

Негативним фактором є те, що у багатьох випадках прямі іноземні інвестиції 
мають українське походження. Лідером у цьому плані є Кіпр. Частка надходжень 
інвестицій від компаній зареєстрованих в цій країні у % до загального підсумку прямих 
іноземних інвестицій становить близько 24,4%. Ще близько 4,2% надійшло з Белізу та 
Віргінських островів [8]. Всі три країни є класичними офшорами.

Рух капіталу з інших країн також має певні особливості. Значними є надходження 
з таких розвинутих країн як Німеччина та Нідерланди. Однак величина та відсутність 
зростання інвестицій з Німеччини пояснюється тим, що саме через німецьку компанію 
індійська “АгсеІогМіНаІ” контролює “Криворіжсталь”.

Інвестиції з Нідерландів зумовлені тим, що зареєстрована в цій країні компанія 
У ітреІС от Ьісі. володіє 43 % акцій компанії “Київстар”. Найбільшим власником 
У ітреІС от Ьісі є російська “Альфа-груп”. Реальні інвестиції з Нідерландів незначні.

Такі факти вказують на необхідність перегляду політики держави у сфері 
залучення іноземних інвестицій.

На даний час існують різні думки щодо доцільності іноземного інвестування 
на теренах нашої держави та її регіонів. Хоча є цілий ряд позитивних аспектів від 
залучення інвестицій є і негативні прояви цього явища.

В першу чергу це диспропорція стосовно вкладень за видами економічної 
діяльності. З 43,371 млрд. дол. США прямих іноземних інвестицій, що надійшли в 
економіку України за роки незалежності, лише близько ЗО % припадало на 
промисловість. Це зумовлює низьку ефективність інвестицій, оскільки іноземні 
інвестори вкладають кошти в ті сфери економіки, які є непріоритетними і мають 
низький показник доданої вартості. Такі інвестиції не створюють додаткових 
виробничих потужностей, достатньої кількості нових виробничих місць та й 
унеможливлюють інноваційний процес у галузі.

Такий стан інвестиційної політики держави вдало характеризують слова посла 
США в Україні Джеффрі Пайєта під час підписання угоди про залучення інвестицій на 
будівництво зернового терміналу у морському порту “Південний”, про наявність в 
України потенціалу стати аграрною наддержавою. За його словами підписана 24 
лютого 2016 року угода з американською компанією Саг§і11 про інвестування 100 млн. 
дол. США у будівництво нового зерносховища дасть Україні можливість подвоїти 
обсяг зернових, які вона експортує [ 1].

Світова практика показує, що держави, які спеціалізуються лише на експорті 
сировини ніколи не досягнуть рівня розвинутих країн в експорті яких переважає 
продукція з високим рівнем доданої вартості.

Привабливість сільськогосподарського сектору тимчасове явище, яке склалось в 
умовах значних курсових різниць спричинених девальвацією гривні.

Наступним проблемним аспектом залучення іноземного капіталу є низькі 
стандарти якості продукції з іноземними інвестиціями та недостатня їх конкуренто
спроможність на міжнародних ринках. Це пояснюється тим, що часто іноземний 
інвестиційний та кредитний ресурси не йдуть на фінансування науковоємних галузей, а 
вкладаються у виробництво продукції, яка уже є застарілою в материнських компаніях.

Факт довготривалої відсутності модернізації та зростання економіки України, 
рівня ВВП та інших економічних показників, а також повна деструкція в економічному 
балансі може свідчити про те, що наша країна опинилася в ситуації коли мусить 
“спеціалізуватися” на бідності.
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В таких умовах варто приділяти більше уваги внутрішнім капітальним 
інвестиціям, які в кілька разів за обсягом переважають прямі іноземні інвестиції, 
оскільки саме внутрішні капітальні інвестиції визначають загальний стан капітало
вкладень. Для прикладу у 2015 році обсяг залучених капітальних інвестицій становив 
12,5 млрд. дол. США, тоді як річний приток прямих іноземних інвестицій склав лише 
3,8 млрд. дол. США [8]. Частка іноземного капіталу в загальному показнику 
капітальних інвестицій коливається на рівні -  2-3%.

Державна політика повинна бути спрямована в першу чергу на створення 
відповідних умов для внутрішнього інвестування. Приклад інших країн доводить, що 
слідом за зростанням внутрішніх інвестицій починають зростати й прямі іноземні 
інвестиції.

На жаль, у держбюджеті за останні кілька років, на реалізацію інвестиційних 
проектів передбачається лише близько 1 млрд. грн. Та й серед тих десяти проектів, які 
фінансуються державою немає жодного у промисловому секторі чи в інноваційній 
діяльності [9].

Висновки. Інвестиційна сфера є одним з індикаторів економічного розвитку. 
Вона миттєво реагує на зовнішні та внутрішні чинники. Роль інвестиційного процесу в 
умовах кризових явищ економіки постійно посилюється. Нівелювання загрози 
стабільності фінансово-економічної системи України через залучення кредитних та 
інвестиційних ресурсів стає можливим тільки за умови проведення виваженої 
інвестиційної політики, яка буде побудована у відповідності до довгострокових 
пріоритетів розвитку країни. Питання про іноземні інвестиції потрібно розглядати 
разом з питанням про характер виробництва, яке іноземці запроваджують. Державна 
інвестиційна політика повинна створити стимули не тільки для галузей чи окремих 
суб’єктів господарювання, а керуватись принципом інноваційності продукції, 
впровадженню високих технологій та створенню продукції якої ще немає на ринку.
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П РО БЛ ЕМ И  О БЛ ІКУ  І  АУДИТУ
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О БЛ ІК  ОПОДАТКУВАННЯ ЗА РО БІТН О Ї ПЛАТИ В 
С ІЛЬСЬКО ГО С П О Д А РСЬКО М У  ПІДПРИЄМ СТВІ

Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет,
Міністерство освіти і науки України, 
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вул. С. Єфремова, 25, м. Дніпро,
49600, Україна,
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е-таіі: Ьопс1агЬик-п@таі1.ги

Анотація. Стаття спрямована на визначення порядку ведення обліку оподаткування 
заробітної плати та напрямів його удосконалення в сільськогосподарському підприємстві. 
Визначено, що від правильності визначення розміру зарплати та її структури в значній 
залежить правильність розрахунку пов’язаних із нею сум обов’язкових платежів до бюджету. 
Зазначено, що із заробітної плати в нашій країні утримується податок з доходів з фізичних осіб 
та воєнний збір. На фонд оплати праці нараховується єдиний соціальний внесок. Наведено 
основні рахунки, які використовуються для відображення в обліку операцій з оподаткування 
заробітної плати та основні бухгалтерські записи. Зазначено, що оподаткування заробітної 
плати, що менша за мінімальну, незважаючи на просте теоретичне пояснення, на практиці є 
дуже трудомістким процесом, що вимагає певної послідовності, точності та уважності. З метою 
покращення процесу оподаткування заробітної плати запропоновано проводити розрахунок сум 
нарахованого Єдиного соціального внеску на зарплату, що менша за мінімальну, у спеціально 
розробленій формі, яка допоможе спростити розрахунок суми Єдиного соціального внеску на 
заробітну плату, яка менша за мінімальну, що, в свою чергу, покращує облік оподаткування 
заробітної плати.

Ключові слова: податки, облік, заробітна плата, оподаткування заробітної плати на 
підприємстві

ВопйагсНик N. V
\¥А С Е  ТАХ А С С О Ш Т Ш С  Ш  ТНЕ А СШ СІІЬТІІКА Ь ЕГ4ТЕКРКІ8Е8

Опіргореігоузк 8 іаІе А§гагіап 
апсі Есопотіс Цпіуегзіїу,
Міпізігу оґЕсіисаІіоп апсі 8 сіепсе оґ ІІкгаіпе, 
Берагітепі оґ ассоипІіп§, аис!іІіп§ апсі сопігої оґ 
ґіпапсіаі апсі есопотіс заґеіу,
8 . Еґгетоу зіг., 25, Опірго,
49600, Цкгаіпе,
Іеі: 0567135157,
е-таіі: ЬопсіагЬик-п@таі1.ги

АЬзігасі. ТЬе агїісіе а іт з  Іо сіеіегтіпе іЬе огсіег оґ ассоипІіп§ Іахаїіоп ша§е апсі сіігесііопз оґ 
ііз ітргоуетепі іп іЬе а§гісикигаІ епіегргізе. II \уаз ісіепііЛесі, іЬаІ ІЬе ассигасу оґ саісиїаііоп оґ іЬе 
геїаіесі Іо \уа§е атоипіз оґ тапсіаіогу раутепіз Іо ІЬе Ьисідеї сіерепсіз оп ІЬе соггесС сіеґіпіііоп оґ ІЬе 
атоипі оґ \¥а§е апсі і Із зігисіиге. її із поіесі, ІІіаІ іп оиг соипігу іпсоте Іах ґгот іпсііуісіиаіз апсі 
тіїііагу соІІесПоп із сіесіисіесі ґгот \уа§ез. 8іп§1е зосіаі сопІгіЬиІіопз із сЬаг§есі оп іЬе ІаЬог
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гетипегаїіоп ґипсі. Маіп ассоипіз шііісії аге изесі ґог сіізріауіпц іп ассоипІіп§ ґог Іахаїіоп оґ \уа§ез 
апсі Ьазіс ассоипІіп§ гесогсіз \¥еге з Н о \ у п .  її \уаз зіаіесі, іЬаІ Іахаїіоп оґ \уа§ез, шЬісЬ із іезз іЬап ІЬе 
т іп іт и т , сіезріїе ІЬе зітріе іЬеогеїісаІ ехріапаїіоп, оп ргасіісе із уегу Ііте-сопзитіп§ ргосезз 
\уЬісЬ геццігез а сегіаіп зе^иепсе, ассигасу апсі аііепііуепезз. То ітргоуе ІЬе ргосезз оґ \¥а§ез 
Іахаїіоп \уе ргорозе Іо саісиїаіе іНе атоипіз оґ іНе 8іп§1е зосіаі сопІгіЬиІіоп сЬаг§ес1 оп \уа§е шЬісЬ 
із Іезз іНап т іп іт и т , іп а зресіаііу сіеуеіоресі ґогт, луЬісЬ \Й11 Неір Іо зітрііґу саісиїаііоп оґ ІЬе 
8іп§1е зосіаі сопІгіЬиІіоп оп №а§е, \ у Ь і с Н  і з  Іезз іЬап т іп іт и т , іЬаІ \¥І11  Ьеір Іо ітргоуе \¥а§е Іах 
ассоипІіп§.

Кеу \уогй8: Іахез, ассоипІіп§, ша§е, Іахаїіоп оґ \уа§е оп епіегргізе.

Вступ. В сучасних умовах важливого значення набуває удосконалення механізму 
регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб - працівників 
підприємства. Механізм регулювання доходів громадян будується із врахуванням 
принципів, які дозволяють: стимулювати трудову діяльність населення; забезпечувати 
гнучкість системи управління за рахунок використання регуляторів, які вибірково та 
ціленаправлено впливають на кожний вид доходу або категорію населення; ліквідувати 
неплатежі. Одним із вагомих важелів є регулювання доходів громадян. Нині вітчизняне 
законодавство приділяє значну увагу питанням організації оплати праці, оскільки 
заробітна плата завжди була і є якісним показником економічного господарювання [9].

В цьому контексті актуальним питанням залишається оподаткування доходів 
фізичних осіб. В умовах економічної кризи в країні останніх років у державі 
відбуваються постійні зміни в законодавстві, що тягнуть за собою зміни як 
бухгалтерського обліку в цілому, так і сфери обліку заробітної плати та її 
оподаткування. На сьогоднішній день в країні сформувалася складна ситуація з питань 
нарахування на фонд оплати праці та утримань податків із заробітної плати. Навіть не 
зважаючи на те, що державою розробляються певні заходи для полегшення 
оподаткування зарплати: введені єдині ставки нарахування ЄСВ (22%) та податку з 
доходів фізичних осіб (18%), скасовано утримання ЄСВ і т.д., -  проте в процес їх 
нарахувань та утримань додані нові нюанси. Таким чином, постає все більше запитань 
щодо правильності їх розрахунку, обліку та відображення у звітності.

П остановка завдання. Метою статті є визначення порядку ведення обліку 
оподаткування заробітної плати та напрямів його удосконалення в 
сільськогосподарському підприємстві.

Результати. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про оплату праці” від 
24.03.95 р. № 108/95-ВР [3] заробітна плата -  це винагорода, розрахована, як правило, у 
грошовому вимірі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за 
виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства [7].

Сутність заробітної плати проявляється в її функціях, до яких насамперед 
належать: відтворювальна, стимулююча, регулююча, оптимізаційна, розподільна, 
соціальна.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства, установи, організації. Максимальним розміром зарплата не 
обмежується.

Правильність визначення розміру зарплати та її структури в значній мірі визначає 
правильність розрахунку пов’язаних із нею сум обов’язкових платежів до бюджету.
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Структурою заробітної плати є співвідношення окремих її складових у загальному 
обсязі зарплати. До таких складових належать основна заробітна плата, додаткова 
заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Основна заробітна плата -  це винагорода за виконану роботу відповідно до 
встановлених норм праці: норми часу, виробітку, обслуговування, посадових
обов’язків. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок, відрядних розцінок і 
посадових окладів [3].

Додаткова заробітна плата -  це винагорода за працю понад встановленої норми, за 
трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, 
надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, 
пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород 
за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, 
компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені 
законодавством або які проводяться понад встановлені законодавством норми.

Система заробітної плати -  це спосіб визначення розміру винагороди за працю 
залежно від витрат або результатів праці. Законодавством передбачено дві системи 
оплати праці -  погодинна та відрядна.

При погодинній системі оплати нарахування заробітної плати відбувається 
пропорційно відпрацьованому часу: протягом години, протягом робочого дня, 
протягом робочого місяця згідно з тарифною ставкою чи посадовим окладом. 
Різновидами погодинної оплати праці є проста, погодинно-преміювальна та ін. [7].

При відрядній системі нарахування виконуються залежно від виробленої 
продукції. Різновидами відрядної можуть бути такі форми, як пряма, непряма, 
преміювальна, прогресивна, акордна, акордно-преміювальна, відсоткова.

Зазначені системи оплати праці доповнюються заходами стимулювання -  
преміюванням (додаткова винагорода понад основну заробітну плату).

Найбільша частка серед усіх виплат працівникам належить основній й додатковій 
заробітній платі; оплаті відпусток; заохочувальним виплатам (премії за результатами 
праці, іншими словами -  виплати за програмою участі працівників у прибутку 
підприємства); негрошовим виплатам [2].

Із моменту нарахування заробітної плати працівникам підприємства виникають 
зобов’язання за розрахунками за страхуванням, податками і платежами (єдиний 
соціальний внесок (ЄСВ), податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), воєнний збір).

ЄСВ -  консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку 
та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених 
законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за 
діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування [4].

Єдиний соціальний внесок нараховується на фонд оплати праці за такими 
розмірами: 22 % та 8,41 % (якщо на підприємстві працюють інваліди). Базою для 
нарахування єдиного соціального внеску є вся заробітна плата, допомога по тимчасовій 
непрацездатності та вагітності та пологах. Розмір ЄСВ та всі основні обов’язкові та 
інші утримання сплачує роботодавець, тож на руки працівник отримає нараховану 
зарплату, зменшену на суму обов’язкових та інших утримань.

Утримання із заробітної плати, пов’язані з її оподаткуванням -  це податки, що 
утримуються з суми доходу, яка виплачується працівнику.

Таких податків із зарплати в нашій країні утримується два:
1) податок з доходів фізичних осіб (ПДФО);
2) військовий збір.
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ПДФО) -  це податок, що стягується з доходів фізичних осіб та надходить у 
місцевий бюджет міста, селища, загалом, того місця, де зареєстроване підприємство. 
Іорядок нарахування, утримання та сплати податку з доходів фізичних осіб 
)егулюється розділом VI ПКУ [8].

Із оподатковуваного доходу податок утримує податковий агент -  юридична особа 
її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент 
ібо його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та 
:пособу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та 
;плачуваги цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести 
юдатковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до 
акону, а також нести відповідальність за порушення його норм.

Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати 
шодатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права 
іриймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати 
перерахування) цього податку до бюджету.

Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику 
юдатку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого 
іарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, 
[становлені законом для місячного податкового періоду.

Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою з 
;аси резидента, то податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом 
їанківського дня, наступного за днем такої виплати.

Оподаткування заробітної плати є важливою діяльною обліку на будь-якому 
іідприємстві, в тому числі і сільськогосподарському.

Для обліку розрахунків по заробітній платі призначено рахунок 66 “Розрахунки за 
іиплатами працівникам”. Цей рахунок пасивний, балансовий. По кредиту рахунку 66 
іідображається нарахування заробітної плати, а по дебету - видача заробітної плати, 
ібо утримання з неї [6].

Відображення в обліку операцій з нарахування заробітної плати відображається 
іаступним чином:

- Д т  рах. 15, 23, 24, 91, 92, 93, 94 Кт рах. 66 -  за умови використання тільки 
іахунків класу 9;

-  Дт рах. 81 Кт рах. 66 -  за умови використання тільки рахунків класу 8 ;
- Д т  рах. 81 Кт рах. 66 та одночасно Дт рах. кл. 9 Кт рах. 81 -  за умови 

іикористання рахунків класів 8 і 9 [2].
Для узагальнення інформації про розрахунки сільськогосподарського підприємст- 

іа за всіма видами платежів до бюджету призначено рахунок 64 “Розрахунки за 
юдатками і платежами”. Цей рахунок пасивний, балансовий, по кредиту рахунку 64 
іідображається нарахування податків до бюджету, по дебету -  їх перерахування до 
іюджету [6].

Аналітичний облік здійснюється за кожним окремим видом податків і платежів.
Відображення в обліку зобов’язання за розрахунками за податками і платежами, 

ікі виникають із моменту нарахування виплат працівникам:
-  за ПДФО - Дт рах. 66 Кт рах. 641;
-  військовим збором -  утримуються із суми виплат працівника та сплачуються 

юботодавцем за рахунок доходу найманого працівника (Дт рах. 66 Кт рах. 642).
На рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” ведеться облік розрахунків за 

іідрахуванням на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за 
ндивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за 
ншими розрахунками за страхуванням [6].
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За кредитом рахунку 65 відображаються нараховані зобов’язання за страхуван
ням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом -  погашення 
заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по 
страхувальниках та окремих договорах страхування.

Відображення в обліку зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування: Дт рах кл. 8 та/або 9 Кт рах. 65.

Важливе значення для правильності визначення платежів, пов’язаних з 
оподаткуванням зарплати має показник мінімальної заробітної плати. Відповідно до 
статті 8 Закону України від 21.12.16 року “Про державний бюджет України на 2017 рік” 
[5] в бюджеті на 2017 рік закладені такі розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня 
2017 року: 3200 гривень (місячний); 19,34 грн. (погодинний).

Оподаткування заробітної плати, що менша за мінімальну, незважаючи на просте 
теоретичне пояснення, на практиці є дуже трудомістким процесом, що вимагає певної 
послідовності, точності та уважності. З метою покращення процесу оподаткування 
заробітної плати пропонуємо проводити розрахунок сум нарахованого Єдиного 
соціального внеску на зарплату, що менша за мінімальну, у спеціально розробленій 
формі (табл. 1).

Для визначення суми внеску, який треба доплатити до нарахованого з фактичної 
суми заробітної плати, треба порівнювати декілька показників: фактично нараховану 
суму зарплати з мінімальною, встановлену законодавством; фактично нараховану суму 
ЄСВ із сумою, що нарахована на суму мінімальної зарплати. Отриману різницю суми 
внеску додають до суми ЄСВ із фактичної зарплати. Тож загальна сума Єдиного внеску 
на заробітну плату працівника повинна дорівнювати сумі, що нарахована на суму 
законодавчо встановленої заробітної плати незалежно від того, яка різниця між 
мінімальною і фактичною зарплатою співробітника.

Таблиця 1
Таблиця розрахунку ЄСВ 22% на ЗП меншу за мінімальну

ТаЬІе 1
ТаЬІе саісиїаііоп 8іп§1е 8осіа1 СопІгіЬиІіоп 22% іог \уа§е, \уЬісЬ із Іе»8 (Ьап ІЬе

т іп іт и т

РІК Місяць П.І.Б.
працівника

Розмір
міні

мальної
з/п.,
грн..

Фак
тично 

нарахо
вана з/п, 

грн.

Різниця
(гр.4-
гр.5)

ЄСВ 
22% з 

мін.з/п.

ЄСВ 22%  
з факт.

з/п

Різниця
(гр.7-
гр .8 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2016 Л ю тий
Василенко

З.П. 1378,00 1281,48 96,52 303,16 281,93 21,23

2016 Березень Василенко
З.П. 1378,00 1351,82 26,18 303,16 297,40 5,76

2017 Січень Василенко
З.П. 3200,00 1200,44 1999,56 704,00 264,10 439,90

Всього: 19084 16340,62 2743,38 4198,48 3594,98 603,5

Виконавець: бухгалтер

Запропонована форма містить відповідні графи, у які вносяться лише чотири 
показники: розрахунковий період, прізвище працівника, по якому проводиться
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розрахунок, розмір мінімальної зарплати, встановленої законодавством та суму 
фактично нарахованої заробітної плати співробітника. Формули у таблиці розроблені 
таким чином, що інші показники (різниця між фактичною зарплатою та мінімальною; 
ЄСВ 22% з мінімальної зарплати та ЄСВ 22% з фактичної зарплати й різниця цих 
показників) розраховуються автоматично, що, звісно, полегшує розрахунок суми 
внеску та в свою чергу прискорює процес оподаткування зарплати.

Окрім того, запропонована форма наочно відображує всі необхідні показники для 
заповнення таблиці звіту по ЄСВ (Звіт “Додаток 4”).

Висновки. Сутність заробітної плати проявляється в її функціях, до яких 
насамперед належать: відтворювальна, стимулююча, регулююча, оптимізаційна, 
розподільна, соціальна. Визначено, що заробітна плата -  це винагорода, розрахована, як 
правило, у грошовому вимірі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 
працівникові за виконану ним роботу. Правильність визначення розміру зарплати в 
значній мірі визначає правильність розрахунку пов’язаних із нею сум обов’язкових 
платежів до бюджету.

Для обліку оподаткування заробітної плати в сільськогосподарських 
підприємствах відкривають рахунки: 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”, 65 
“Розрахунки зі страхування”, 64 “Розрахунки за податками і платежами” до яких 
відкриваються відповідні субрахунки.

Запропонована форма допоможе полегшити та спростити розрахунок суми 
Єдиного соціального внеску на заробітну плату, яка менша за мінімальну, що, в свою 
чергу, покращує облік оподаткування зарплати.
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Анотація. У статі досліджено вплив організації управлінського обліку в межах його 
окремих елементів на формування інформаційної бази на локальному (на рівні окремого 
підприємства), регіональному, галузевому та національному рівнях в контексті забезпечення 
сталого економічного розвитку будівельних підприємств. На основі отриманих результатів 
побудовано когнітивну карту такого впливу, що проявляється в таких сферах, як: економічна, 
екологічна та соціальна і сприятиме задоволенню інформаційних запитів менеджменту з метою 
підвищення ефективності системи управління такими підприємствами як основи їх 
конкурентоспроможності.

Ключові слова: управлінський облік, організація, забезпечення, сталий економічний 
розвиток, будівельні підприємства.
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АЬзІгасІ. ТЬіз агіісіе ехріогез іЬе ітрасі оґ ог§апігаІіоп оґ тапа§егіа1 ассоипІіп§ оп 
ґогтаїіоп оґ іпґогтаїіопаї Ьазе оп їНе Іосаі ( і є у є і  оґ їЬе іпсііуісіиаі епіегргізе), ге§іопа1, дізсірііпагу 
апй паїіопаї і є у є і з  іп іНе сопіехі оґ ргоуісііп§ зІаЬІе есопотіс (Іеуеіортепі; ґог ЬиіМіп§ епіегргізез. 
Вазесі оп оиг їїпс1іп§з, \уе Ьиіїї а с о § п і і і у є  тар оґ зисЬ ап іпґіиепсе, \у Ь іс Н  зЬ о т  іізеїґ іЬгои§Ь 
сііїїегепі: зрЬегез, зисЬ аз: есопотіс, есо1о§іса1 апсі зосіаі, апсі \уі11 еп]оу іпґогтаїіопаї ^е^ие5̂ з оґ 
тапа§етеп1 ґог ітргоуіп§ оґ еґґесііуепезз оґ тапа§етеп1 зузіет оґ зисЬ кіпсі оґ епіегргізез.

Кеулуогсіз: тапа§егіа1 ассоипІіп§, ог§апігаІіоп, ргоуізіоп, зІаЬІе есопотіс (Іеуеіортепі, 
Ьиі1сііп§ епіегргізез

Вступ. В сучасному світі підприємствам будівельної галузі належить визначальна 
роль у економіці країни,оскільки із розвитком будівництва будуть розвиватись різні 
галузі промисловості та зростати підприємницький потенціал підприємств. Однак в 
умовах загострення соціально-економічної кризи в країні, зменшується зацікавленість 
суб’єктів господарювання до інновацій, що загрожує спаду їх виробництва та гальмує 
розвиток конкурентоспроможності підприємств. З урахуванням цього перед системою 
управління будівельних підприємств ставляться завдання щодо пошуку і вибору тих 
інструментів, які б дали змогу забезпечити сталий їх економічний розвиток. Це 
можливе за умови якісного і повного інформаційного забезпечення менеджменту, 
основою формування якого виступає правильна організація управлінського обліку.

Дослідження виділеної проблемної ділянки в контексті забезпечення сталого 
економічного розвитку доцільно здійснювати у взаємозв’язку з середовищем, у якому 
вітчизняні будівельні підприємства здійснюють свою діяльність. Так, наприклад, 
підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю будівельних 
підприємств можливе завдяки дотриманню вимог ресурсозбереження та економічної 
безпеки у контексті забезпечення сталого економічного розвитку,що вимагає 
поглибленого дослідження їх організації управлінського обліку.

Постановка завдання. Питанню організації управлінського обліку присвятили 
свої наукові праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: І. Білоусова, С. Ф. Голов, 
К. П. Друрі, А. Г. Загородній, Т. П. Карпова, Л. В. Нападовська, В. Ф. Палій, 
Г. О. Партин, Н. І. Пилипів, Дж. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен, Н. Г. Чумаченко, 
А. Д. Шеремет та ін.

Дослідженням організаційно-методичних питань обліку в будівельних 
підприємствах займалися такі вітчизняні науковці, як: В. В. Бабич, А. А. Баширов,
О. В. Вакун, А. В. Дмитренко, В. А. Єрофеєва, 3. В. Задорожний, Н. Б.Іщенко, 
Я. Д. Крупка, Б. М. Литвин, О. С. Нарінський, В. О. Осмятченко, О. В. Павелко,
О. М. Ромашко, І. Г. Чалий, К. А. Ягмур та ін.

Питанню визначення та формування сталого розвитку присвятили свої праці такі 
науковці, як: А. М. Вергун, Л. А. Грицина, Н. В. Караєва, Р. В. Коран, Т. А. Коцко, 
Д. Медоузом, І. В. Недіна, В. П. Прадун, І. О. Тарасенко, В. Трегобчук, Д. Форрестером 
та ін.

Однак, попри вагомий внесок науковців у розвиток економічної думки щодо 
організації управлінського обліку та досліджень організаційно-методичних питань 
обліку в будівельних підприємствах, сучасні умови господарювання і модифікація
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підходів до формування інформаційних запитів менеджменту зумовлюють потребу у 
проведені подальших досліджень з окресленої проблематики, щоб дати змогу 
відповідати на виклики сьогодення.

Метою статті є окреслити основні елементи впливу організації управлінського 
обліку та визначити рівні та сфери його впливу на формування інформаційної бази у 
контексті забезпечення сталого економічного розвитку будівельних підприємств через 
застосування системного підходу до побудови ефективної системи управління 
будівельним підприємством.

Результати. Сталий розвиток необхідно розуміти як загальну концепцію щодо 
важливості забезпечення рівноваги між задоволенням потреб людства і захистом 
інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому 
довкіллі.

Термін “сталий (стійкий) розвиток” з ’явився в природокористуванні, і під ним 
розумілася система експлуатації природних ресурсів, при якій вони не виснажуються і 
мають можливість природного відтворення. Формування сучасного бачення поняття 
“сталий розвиток” зумовила, висунута на початку 1970-х рр. американськими ученими 
на чолі з Д. Форрестером та Д. Медоузом, теорія “меж зростання”, яка передбачає, що 
при збереженні існуючих тенденцій зростання світового населення, зростання 
післявоєнного промислового виробництва і, як наслідок, експоненціального збільшення 
забруднення довкілля і виснаження природного потенціалу планети настане так звана 
“глобальна катастрофа”. Сам термін “сталий розвиток” (“зизІаіпаЬІе сіеуеіортепі”) 
отримав широке поширення з 1987 року, коли була опублікована доповідь Всесвітньої 
комісії ООН щодо довкілля і розвитку “Наше спільне майбутнє”, відома як доповідь 
Р. X. Брундтланда. У ній стійкий розвиток визначався як розвиток, при якому нинішні 
покоління задовольняють свої потреби, не позбавляючи майбутні покоління 
можливості задовольняти власні потреби [1, с. 32]. Слід відмітити також, що концепція 
сталого розвитку заснована на трьох складових, які характеризують основні аспекти 
діяльності людини, а саме: економічну, соціальну та екологічну [1, с. 33].

Підтримуємо позицію дослідників А. М. Вергун та І. О. Тарасенко, які на основі 
проведених досліджень дійшли висновку, що реалізація концепції сталого розвитку 
повинна відбуватися на таких рівнях: глобальному, національному, регіональному; 
галузевому та на рівні суб’єктів господарювання. Це сприятиме формуванню 
комплексного системного підходу до розв’язання екологічних, економічних та 
соціальних проблем. Тому вирішення глобальних проблем не можливе без узгодження 
дій та стратегій розвитку на всіх рівнях -  від рівня світової спільноти в цілому і рівня 
окремих країн до рівня промисловості та конкретних підприємств. Результатом 
системного вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем на всіх рівнях і 
буде забезпечення сталого розвитку [2 , с. 208].

З урахуванням вищенаведеного вважаємо, що раціональна організація 
управлінського обліку будівельних підприємств матиме позитивний вплив на 
формування якісного інформаційної бази системи управління та створюватиме 
необхідні умови для забезпечення сталого економічного розвитку не тільки 
будівельних підприємств, але й будівельної галузі та національної економіки. Сталий 
розвиток сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, дасть змогу зміцнити 
позиції на регіональних та міжнародних ринках, що створить основу для економічного 
розвитку держави, вирішення екологічних та соціальних проблем.

Оскільки формування і забезпечення сталого економічного розвитку є системним 
поняттям, тому вивчення виокремленої проблематики доцільно здійснювати з 
урахуванням проведеної оцінки діяльності будівельних підприємств, на базі яких 
здійснюється дослідження організації управлінського обліку.
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З огляду на це, вважаємо за необхідне оцінити діяльність будівельних 
підприємств на основі статистичних даних про обсяг виконаних будівельних робіт за 
видами будівельної продукції за 2010-2015 рр. (табл. 1).

Таблиця 1
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції

за 2010-2015 рр., млн. грн.
ТаЬІе 1

ТЬе уоіише оГ сопзігисііоп \уогкз Ьу іуре оГ сопзігисііоп рпміисіз Гог 2010-2015.,
шіп. Ьгп.

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Будівлі 19659,1 26745,4 28104,8 28257,3 24856,5 28907,5
у тому числі: житлові 6876,5 8137,1 8523,0 9953,1 11292,4 13908,8
нежитлові 12782,6 18608,3 19581,8 18304,2 13564,1 14998,7

Інженерні споруди 23259,0 34926,3 34832,4 30328,9 26252,2 28607,5
Будівництво, всього 42918,1 61671,7 62937,2 58586,2 51108,7 57515,0

Джерело: складено на основі [3].

Слід в і д м і т и т и ,  що інформація наведена без урахування тимчасово окупованої 
території АР Крим та м. Севастополя, за 2014—2015 роки також без частини зони 
проведення антитерористичної операції. Будівельна продукція у статистичних даних 
наведена у розрізі будівель (житлових і нежитлових) та інженерних споруд.

На основі статистичних даних здійснено аналіз динаміки обсягу виконаних 
будівельних робіт за видами будівельної продукції за 2010-2015 рр., який наведено у 
табл. 2 .

Таблиця 2
Аналіз динаміки обсягу виконаних будівельних робіт за видами будівельної

продукції за 2010-2015 рр.
ТаЬІе

ТЬе апаїузіз оГ ііупатісз оГ іЬе уоіите оГ сотріеіеіі сопзґгисііоп \уогкз Ьу Іуре оГ

Показник

Абсолютне відхилення 2015 р. від (млн. 
грн.) Темп приросту 2015 р. до (%)

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2010 р. 2011 р 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Будівлі +9248,4 +2162,1 +802,7 +650,2 +4051,0 +47,0 +8,1 +2,9 +2,3 + 16,3
у тому числі: 
житлові +7032,3 +5771,7 +5385,8 +3955,7 +2616,4 +102,3 +70,9 +63,2 +39,7 +23,2

нежитлові +2216,1 -3609,6 -4583,1 -3305,5 +1434,6 +17,3 -19,4 -23,4 П -18,1 +10,6
Інженерні
споруди +5348,5 -6318,8 -6224,9 -1721,4 +2355,3 +23,0 -18,1 -17,9 -5,7 +9,0

Будівництво,
всього + 14596,9 -4156,7 -5422,2 -1071,2 +6406,3 +34,0 -6,7 -8,6 -1,8 + 12,5

Джерело: складено на основі [3].

У результаті здійснення аналітичних процедур встановлено, що загальний обсяг 
виконаних будівельних робіт у 2015 р. становив 57515,0 млн. грн. і у порівнянні з 
попереднім 2014 р. зріс на 6406,3 млн. грн., або на 12,5 %, а у порівнянні з 2010 р. зріс 
на 14596,9 млн. грн., або на 34,0 %. Однак, якщо врахувати показники за період 2011-
2013 рр., то можна простежити дещо іншу ситуацію. Так, обсяг виконаних будівельних 
робіт у 2015 р. у порівнянні з 2011 р. зменшився на 4156,7 млн. грн., або на 6,7 %, у 
порівнянні з 2012 р. зменшився на 5422,2 млн.грн., або на 8,6 %, а у порівнянні з
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2013 р. зменшився на 1071,2 млн.грн., або на 1,8%. Збільшення обсягів виконаних 
будівельних робіт у період з 2 0 1 1 - 2 0 1 2  рр., у більшій мірі, пов’язане із підготовкою до 
“Євро-2012”, а зменшення обсягів виконаних будівельних робіт у 2014 р., можна 
пов’язати із початком антитерористичної операції, порушенням стійкості політичної, 
економічної та соціальної систем країни.

Підтвердженням цього є схожа ситуація із динамікою обсягів будівництва 
інженерних споруд, до яких відносяться: транспортні споруди; трубопроводи, 
комунікації та лінії електропередачі; комплексні промислові споруди; інші інженерні 
споруди. Так, у 2015 р. їх обсяг становив 28607,5 млн. грн. і у порівнянні з 2014 р. зріс 
на 2355,3 млн. грн., або на 9,0 %, а у порівнянні з 2010 р. зріс на 5348,5 млн. грн., або на 
23,0% . При цьому, у порівнянні з 2011 р. обсяг виконаних будівельних робіт 
зменшився на 6318,8 млн.грн., або на 18,1 %, у порівнянні з 20 12  р. зменшився на 
6224,9 млн. грн., або на 17,9 %, а у порівнянні з 2013 р. зменшився на 1721,4 млн. грн., 
або на 5,7 %.

Дещо інша ситуація із обсягами будівництва будівель, динаміка яких має 
позитивну тенденцію за аналізований період. Так, у 2015 р. обсяг будівництва будівель 
становив 28907,5 млн.грн. і у порівнянні з попереднім 2014 р. збільшився на 
4051,0 млн. грн., або на 16,3 %, у порівнянні з 2010 р на 9248,4 млн. грн., або на 47,0 %. 
Позитивна динаміка спостерігається і за період 2011-2013 рр. обсяг будівництва 
будівель збільшився на 2162,1 млн. грн. (або на 8,1 %), на 802,7 млн. грн. (або на 2,9 %)
і на 650,2 млн. грн. (або на 2,3 %) відповідно. Така тенденція має позитивний характер 
не тільки для будівельних підприємств, але і для забезпечення сталого економічного 
розвитку, оскільки їхня діяльність зумовлює вплив на діяльність інших підприємств та 
якість умов життя населення країни.

Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за 
2010—2015 рр. наведена на рис. 1 .
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Рис. 1. Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт за видами будівельної 
продукції за 2010-2015 рр., млн. грн.

Гі%. 1. Оупатісз о ґуо іи те  оґсотріеіесі сопзігисііоп \уогкз Ьу Іуре оґсопзігисііоп
ргосіисіз ґог 2010-2015.

Джерело: складено на основі [3].

З метою формування більш системної оцінки діяльності будівельної підприємств 
доцільно здійснити аналіз структури виконаних будівельних робіт за видами 
будівельної продукції за 2010-2015 рр., який наведено у табл. 3.
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Таблиця З
Аналіз структури виконаних будівельних робіт за видами будівельної 

продукції за 2010-2015 рр.
ТаЬІе З

ТЬе апаїувів оГ зі ги сій ге оґ уоіите оґ сотріеіесі сопзігисііоп ууогкз Ьу Іуре оґ

Показник
Структура виконаних будівельних робіт (%) Структурне відхилення 2015 р. від

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

Будівлі 45,81 43,37 44,66 48,23 48,63 50,26 +4,45 +6,89 +5,61 +2,03 +1,63
у тому
числі:
житлові

16,02 13,19 13,54 16,99 22,09 24,18 -8,16 +10,99 +10,64 +7,19 +2,09

нежитлові 29,78 30,17 31,11 31,24 26,54 26,08 -3,71 -4,10 -5,04 -5,17 -0,46
Інженерні
споруди 54,19 56,63 55,34 51,77 51,37 49,74 -4,45 -6,89 -5,61 -2,03 -1,63

Будівництво,
всього

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - -

Джерело: складено на основі [3]
У результаті проведення аналітичних процедур можна зробити наступні висновки. 

Оскільки будівельна продукція представлена інженерними спорудами і будівлями 
(житловими і нежитловими), то більшу питому вагу у загальній структурі виконаних 
будівельних робіт у 2015 р. становлять будівлі -  50,26%, а інженерні споруди 
відповідно 49,74 %. За аналізований період (2010-2015 рр.) спостерігається тенденція до 
збільшення питомої ваги будівництва будівель і зменшення питомої ваги інженерних 
споруд. Так, у порівнянні з 2014 р. питомої ваги будівель збільшилася на 1,63% і 
становила 48,63 %, а у порівнянні з 2010 р на 4,45%  і становила 45,81 %.Структура 
обсягу виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за 2010-2015 рр. 
наведено на рис. 2 .

■Будівлі О Інженерні споруди

2015 р

2014 р 

201 Зр 

2012 р.

2011 р 

201 Ор

Рис. 2. Структура обсягу виконаних будівельних робіт за видами будівельної
продукції за 2010-2015 рр.

Рі& 2. 8ігисІиге оґ уоіите оґ сотріеіесі сопзігисііоп \уогкз Ьу Іуре оґ сопзігисііоп
ргосіисіз ґог 2010-2015.

Джерело: складено на основі [3].

Слід в і д м і т и т и , що така структура обсягу виконаних будівельних робіт має 
двоїстий характер. З однієї сторони зменшення обсягу будівництва інженерних споруд
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може мати негативний наслідок для суспільства, оскільки значна частина таких споруд 
в нашій країні потребує, або капітального ремонту, або заміни на нові, у зв’язку з їхнім 
фізичним зносом. Про це свідчать проблеми із трубопроводами, комунікаціями та 
лініями електропередач, які кожного року збільшуються. З іншої сторони, збільшення 
питомої ваги будівель за аналізований період свідчить про збільшення кількості 
житлових будівель, тобто про покращення якості умов населення, та нежитлових 
будівель, про збільшення можливостей здійснення господарської діяльності іншими 
підприємствами. Крім цього, така ситуація вказує на комерційний характер діяльності 
будівельних підприємств, які намагаються за коротший період часу повернути вкладені 
кошти у будівництво нових об’єктів.

З метою визначення впливу організації управлінського обліку на забезпечення 
сталого економічного розвитку будівельних підприємств доцільно окреслити категорії 
(чинники і змінні), які стануть основою для здійснення такої оцінки. Для цього 
скористаємося таким інструментом моделювання як когнітивна карта, яка дає змогу 
виявити структуру проблеми, простежити взаємозв'язки між складовими елементами та 
оцінити вплив факторів один на одного.

Однак, для того, щоб проаналізувати поведінку функціонально-залежних 
складових системи, необхідно побудувати структурну схему причинно-наслідкових 
зв’язків. Якщо між елементами системи існує зв'язок, то на схемі його позначають 
дугою. Напрямок дуги визначає напрямок залежності, тобто перший елемент є 
причиною і зумовлює вплив на інший елемент, який є наслідком. Такі причинно- 
наслідкові зв’язки поділяються на позитивні та негативні. Так, зв'язок із знаком «+» 
називають позитивним (додатним), якщо збільшення першого елементу зумовлює 
збільшення іншого (наступного елемента), а також, якщо зменшення першого елемента 
зумовлює зменшення другого, за умови, що інші показники не змінилися. Зв'язок із 
знаком «-» називається негативним (від’ємним), якщо, за умови стабільності інших 
показників, зростання першого елемента зумовлює зменшення іншого і зменшення 
першого елемента сприяє збільшенню другого [4, с. 25].

В результаті проведеного дослідження нами побудована когнітивна карта впливу 
раціональної організації управлінського обліку на забезпечення сталого економічного 
розвитку, яка сприятиме визначенню основних завдань, які необхідно вирішити для 
забезпечення правильної організації управлінського обліку на будівельному 
підприємстві з метою задоволення інформаційних запитів менеджменту, на основі 
обраної орієнтації системи управління такого підприємства (рис. 3).
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Рис. 3. Когнітивна карта впливу раціональної організації управлінського обліку на 
формування інформаційної бази в контексті забезпечення сталого економічного

розвитку
Рі§. 3. С о§ піііує Мар ітрасі оґ ІНе гаїіопаї ог§апігаІіоп тапа§егіа1 ассоипііпц оп 

ґогтаїіоп о ґ іпґогтаїіоп Ьазе іп іЬе сопіехі оґ епзиге зизІаіпаЬІе есопотіс сіеуеіортепі
Джерело: авторська розробка.

Використання когнітивної карти показує, що саме від раціональної організації 
управлінського обліку залежить формування якісного інформаційного забезпечення, 
яке у свою чергу позитивно впливатиме на прийняття обгрунтованих управлінських 
рішень, забезпечення створення якісного продукту та вказуватиме на якість системи 
управління будівельним підприємством.

Якість управління будівельним підприємством у контексті забезпечення сталого 
розвитку зумовлює вплив на кілька важливих елементів: розмір витрат, конкуренто
спроможність підприємства, кількість спожитих ресурсів та кількість відходів. Так, 
зв'язки між якісною системою управління і розміром витрат, кількістю спожитих 
ресурсів та відходів є негативними (від’ємними), оскільки, пошук і застосування більш 
нових інструментів системи управління зумовлюватиме зменшення цих похідних. А 
зв'язок між системою управління і конкурентоспроможністю є позитивним (додатним),
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оскільки найчастіше основною ціллю управління є забезпечення зростання 
конкурентоспроможності підприємства через ефективну реалізацію усіх функцій 
управління.

Зв'язок між розміром витрат і конкурентоспроможністю негативний, оскільки 
збільшення розміру витрат зумовить зниження можливостей маневрування ціновим 
діапазоном створеної будівельним підприємством продукції, а отже матиме негативний 
вплив на конкурентоспроможність підприємства і навпаки.

У свою чергу збільшення конкурентоспроможності будівельного підприємства 
позитивно впливатиме на розмір отриманого прибутку, на який також позитивний плив 
має якість системи управління будівельним підприємством, а також якість створеного 
продукту. А негативний (від’ємний) зв'язок із розміром прибутку має конкуренція, яка 
збільшується із збільшенням кількості підприємств в будівельній галузі. Однак, 
конкуренція має позитивний зв'язок із якістю системи управління підприємством та 
якістю створеного продукту, оскільки спонукатиме керівництво будівельного 
підприємства знову ж таки на пошук нових прийомів, інструментів та технологій для 
того, щоб протриматися в галузі.

Окремим елементом когнітивної карти є кількість будівельних підприємств, яка 
зумовлює формування позитивних зв’язків із кількістю: спожитих ресурсів, відходів, 
будівельної продукції, робочих місць та підприємств різних сфер господарювання, 
оскільки збільшення першого елемента зумовлює збільшення інших перелічених 
елементів.

Збільшення кількості будівельних підприємств збільшує кількість будівельної 
продукції і цим самим сприяє покращенню умов ведення господарської діяльності 
підприємств різних сфер, які у свою чергу сприяють збільшенню кількості товарів на 
ринку якості умов життя населення, а також сприяє збільшенню кількості як робочих 
місць, так і збільшенню кількості жителів населеного пункту, тому зв’язки між цими 
елементами є позитивними. Проте збільшення кількості відходів має негативний вплив 
на якість умов життя населення, тому такий зв'язок є негативним.

Слід відмітити, що вплив організації управлінського обліку на формування 
інформаційної бази у контексті забезпечення сталого економічного розвитку можна 
простежити на кількох його рівнях. Зокрема, це вплив на сталий розвиток окремого 
будівельного підприємства, регіону, будівельної галузі та національної економіки в 
цілому. Тобто на локальному (на рівні окремого підприємства), регіональному, 
галузевому та національному рівнях.

З урахуванням вищенаведеного, слід констатувати, що формування сталого 
розвитку будівельного підприємства повинне проявлятися у трьох сферах: економічній, 
екологічній та соціальній, які взаємопов’язані між собою. З сформованої когнітивної 
карти видно, що економічна складова сталого розвитку може проявлятися через 
скорочення витрат, збільшення розміру прибутку, збільшення рівня 
конкурентоспроможності будівельного підприємства та ін.; екологічна складова -  із 
скорочення кількості використаних ресурсів і відходів та ін.; соціальна складова -  із 
покращення якості створеного продукту, умов якості життя населення та ін. Тобто 
формування сталого розвитку проявляється у трьох горизонтальних площинах 
(економічній, екологічній та соціальній сферах) і по вертикалі у таких рівнях як 
локальний, галузевий та національний (рис. 4).
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Рис. 4. Структура формування сталого розвитку 
Рі§. 4. ЗігисШге оґ ґогтіп§ оГ зизІаіпаЬІе сіеуеіортепі

Джерело: авторська розробка.

У контексті отриманих результатів можна стверджувати, що розвиток кожної 
сфери сталого розвитку на рівні окремого будівельного підприємства уможливлюється 
через застосування сучасних методик управління, які відповідатимуть за інформаційні 
запити керівництва у межах виокремлених завдань, основним джерелом яких є 
управлінський облік. Так, якщо керівництво підприємства зорієнтоване на навколишнє 
середовище (зберегти навколишнє природне середовище, оптимізувати процес 
використання ресурсів, зменшити кількість відходів), то у цьому випадку доцільно 
скористатися еколого-орієнтованим управлінням; якщо керівництво орієнтоване на 
соціальну сферу (сприяти задоволенню потреб населення, виготовити якісну 
продукцію), то доцільно обрати систему управління якістю; а якщо орієнтоване не 
економічну сферу (збільшити розмір прибутку, збільшити вартість підприємства, 
збільшити вартість акцій підприємства), то доцільно обрати систему вартісно- 
орієнтованого управління.

Для успішної реалізації кожної із вище описаних методик управління необхідне 
якісне обліково-інформаційне забезпечення, яке адаптується під відповідні 
інформаційні запити менеджменту. Це можливо з допомогою раціональної організації 
управлінського обліку на будівельному підприємстві у кожному із описаних випадків. 
Зокрема через розробку і прийняття відповідних внутрішніх регламентів, рекомендацій, 
положень, посадових інструкцій, графіків документообігу, норм, планів, форм 
бюджетів, відомостей та управлінської звітності.

Слід відмітити, що забезпечення сталого економічного розвитку будівельного 
підприємства необхідно здійснювати із урахуванням інших сфер сталого розвитку, які є 
взаємопов’язані, що забезпечить комплексний системний підхід у побудові ефективної 
системи управління будівельним підприємством.
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Висновки. Таким чином, у результаті проведеного дослідження щодо визначення 
впливу організації управлінського обліку на формування інформаційної бази у 
контексті забезпечення сталого економічного розвитку будівельних підприємств 
встановлено, що за допомогою побудови когнітивної карти можна визначити 
залежність між складовими елементами сталого розвитку, обранням відповідно 
орієнтованої системи управління та формуванням більш повного інформаційної бази 
менеджменту будівельного підприємства в контексті забезпечення їх сталого 
економічного розвитку яка буде основою для проведення подальших досліджень у 
частині забезпечення раціональної організації управлінського обліку.
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Анотація. В статті проведено дослідження наявних підходів науковців до порядку 
формування облікової політики підприємства, здійснено їх критичний аналіз, виявлено основні 
групи питань та проблем, що піднімались у наукових роботах, визначено ті, які й сьогодні 
вимагають додаткового доопрацювання: формування етапів складання облікової політики згідно 
вимог законодавства. Для цілей дослідження використано методи аналізу та синтезу, системний 
підхід -  для дослідження процесів розроблення облікової політики підприємства, а логічний метод 
та моделювання - з метою систематизації інформаційного забезпечення зазначених процесів. В
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результаті розроблено комплексний підхід до формування облікової політики, запропоновано і 
детально розкрито авторське бачення етапів складання облікової політики та їх зміст.

Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, елементи облікової політики, 
інформаційне забезпечення, фінансовий стан, моделювання, достовірна інформація.
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АЬяІгасІ. Іп {Не агіісіе ІЬе гезеагсЬ оґ ІЬе ехізІіп§ зсіепіізіз’ арргоасЬез Іо ІЬе ргосесіиге оґ ІЬе 
сотрапу ассоипІіп§ роїісу ґогтаїіоп Ьауе Ьееп сіопе, іЬеіг сгіїісаі апаїузіз Ьаз Ьееп тасіе, іЬе та]ог 
§гоирз оґ іззиез апсі ргоЬІетз гаізед іп зсіепііґіс \уогкз Ьауе Ьееп ґоипсі оиі, апсі іЬозе опез, \уЬісЬ 
гециіге ІЬе ґигіНег ир-іо- сіаіе геґїпетепі, Ьауе Ьееп ісіепііґіесі: ІЬе ґогтаїіоп оґ ІЬе зїа§ез іп рго]есІіп§ оґ 
іЬе ассоипІіп§ роїісу іп ассогсіапсе \уііЬ ̂ е^иі^етеп 5̂ оґіе^ізіаііоп. Рог ІЬе рифозез оґ зійду іЬе теїЬодз 
оґ апаїузіз апсі зупіЬезіз, зузіетаїіс арргоасЬ Іо зіисіу ІЬе ргосезз оґ сіеуе1оріп§ ІЬе сотрапу ассоипІіп§ 
роїісу апсі 1о§іса1 теїНосі апсі зітиіаііоп Іо зузіетаїіге ІЬе іпґогтаїіоп зиррогі оґ ІЬе ргосеззез 
тепііопесі Ьауе Ьееп изед. Аз а гезиіі, а сотргеЬепзіуе арргоасЬ Іо ІЬе ґогтаїіоп оґ ассоипІіп§ роїісу 
Ьаз Ьееп \уогкесІ оиі, ІЬе аиіЬог'з уізіоп оґ ІЬе з1а§ез іп рго)есІіп§ оґ ІЬе ассоипІіп§ роїісу апсі іЬеіг 
сопіепіз Ьаз Ьееп аізо ргорозесі апсі сіізсіозесі іп деіаііз.

Кеу луогсіз: ассоипІіп§ роїісу, ассоипІіп§, еіетепіз оґ ассоипІіп§ роїісу, іпґогтаїіоп зиррогі, 
їїпапсіаі розіїіоп, зітиіаііоп, геІіаЬІе іпґогтаїіоп.

Вступ. В сучасних умовах господарювання і ведення бізнесу облікова політика є 
вагомим інструментом управління не тільки обліком, але і результатами всієї 
фінансово-господарської діяльності підприємства. При цьому на даний час існує багато 
питань стосовно змісту і техніки складання облікової політики, що свідчить про 
актуальність проблем, розглянутих в статті.

Облікова політика підприємства є тим важливим інструментом, завдяки якому 
існує можливість розумного поєднання державного регулювання і власної ініціативи 
підприємства в питаннях організації ведення бухгалтерського обліку та подання 
достовірної інформації стосовно фінансового стану суб’єкта господарювання. В 
процесі формування власної облікової політики підприємство реалізує право вибору 
між альтернативними варіантами, які містяться у бухгалтерських, податкових та інших 
нормативно -  правових законодавчих актах, розробляє власні методи та правила 
ведення обліку, в першу чергу управлінського. Окрім того, в суперечливих ситуаціях, 
підприємство може зафіксувати в обліковій політиці прийнятний варіант з розкриттям 
у примітках до фінансової звітності та чіткою аргументацією такого вибору.

Проблеми формування, наповнення та реалізації облікової політики досліджували 
вітчизняні науковці, зокрема: Г. М. Давидов, Т. В. Барановська, М. Т. Білуха, 
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, С. І. Дерев’янко, П. Є. Житний, В. Б. Клевець, 
М. В. Кужельний, М. І. Кутер, П. Я. Хомин, В. Г. Швець, Л. 3. Шнейдман та ін. Досить 
цікавими і грунтовними, на нашу думку, є монографії 3 -М . Задорожного [1], А. Кулика 
[2], М. С. Пушкара та М. Т. Щирби [3; 4], присвячені дослідженню теоретичних та 
практичних аспектів облікової політики підприємства.

Постановка завдання. Не зважаючи на вагомий внесок вітчизняних науковців в 
дослідження проблемних аспектів, пов’язаних з формуванням облікової політики, її

1 5 7



Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 13, Т. 1

ролі та завдань в управлінні сучасним підприємством, ряд питань і досі залишаються 
дискусійними та не дослідженими, оскільки процес формування облікової політики є 
складним та носить перманентний характер.

Мета статті -  дослідити теоретичні питання та виокремити проблеми практичних 
напрямів з формування облікової політики підприємства, які найбільш активно цікавлять 
науковців, але залишаються не розв’язаними, щоб запропонувати авторський уніфікований 
перелік етапів зі складання облікової політики, адже її вміст доволі різноманітний.

Результати. Формування облікової політики є складним процесом, який 
передбачає проходження ряду взаємопов’язаних етапів.

Серед науковців не має єдиної думки про кількість етапів і їх складові. Зокрема, 
Житний П. Є пропонує формувати облікову політику за такими етапами: 
організаційний; підготовчий; визначення зовнішніх умов, явищ і процесів, які 
впливають на розробку облікової політики; формування чинників внутрішнього 
середовища, які визначають облікову політику; вибір елементів облікової політики за 
об’єктами, визначеними на попередніх етапах; Інформаційне забезпечення процесу 
формування облікової політики; заключний [5].

Кулик В. А. вважає, що облікову політику підприємства доцільно формувати за 
такими етапами: організаційний; підготовчий; етап вивчення факторів, що впливають 
на діяльність підприємства; етап вибору елементів облікової політики підприємства; 
розробка порядку інформаційного забезпечення процесу формування облікової 
політики; заключний [2].

Найбільш повно та ґрунтовно, на нашу думку, розкрито особливості формування 
облікової політики на окремих етапах у дослідженні М. С. Пушкара та М. Т. Щирби [4], 
які пропонують поступове проходження наступних взаємопов’язаних етапів: ( рис. 1).

Науковці зазначають, що, в деяких підходах, щодо виокремлення етапів 
формування облікової політики підприємства, упущені важливі обліково-аналітичні 
процедури, а саме: постановка мети та визначення завдань облікової політики; вибір 
суб’єкта формування облікової політики; розробка елементів (варіантів обліку) за 
об’єктами облікової політики, стосовно яких відсутня законодавча регламентація; 
дослідження впливу варіантів облікової політики на показники фінансово 
господарської діяльності підприємства; порядок розкриття та внесення змін до 
облікової політики.

Аналіз існуючих підходів до визначення основних етапів формування облікової 
політики підприємства свідчить про те, що науковці, переважно, розробляють етапи 
формування облікової політики загалом, без більш глибокої деталізації та аналізу 
етапів формування облікової політики щодо її основних, найбільш суттєвих для 
переважної більшості підприємств об’єктів обліку, наприклад, етапи формування 
облікової політики стосовно необоротних активів, запасів та інших об’єктів, методи 
обліку і оцінок яких істотно впливають на показники фінансових результатів 
діяльності.

В результаті досліджень та аналізу різних підходів щодо визначення основних 
етапів формування облікової політики, їх змісту та складових нами запропоновано 
виокремити наступні чотири етапи формування облікової політики загалом та 
запропонувати послідовність етапів, їх наповнення та реалізацію в якості алгоритму 
формування облікової політики підприємства щодо необоротних активів зокрема.

Відповідно до норм ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні ” підприємство самостійно визначає за погодженням власником або 
уповноваженим ним органом відповідно до установчих документів облікову політику 
підприємства [ 1].
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• Постановка мети та визначення за в д а н ь  облікової політики
1 підприємства

• Вибір суб'єкта формування облікової політики

3
• До слідження складу і характеру впливу факторів на формування 

облікової політики

4
• Вибір і обґрунтування вихідних положень! принципів і побудови 

облікової політики

5 • Визначення об'єкта облікової політики

6 • Впоїр та розроока елементів за оо єктамн оолікової політики

7
• Дослідження впливу варіантів оолікової політики на показники' ] 

фінансово-господарської діяльності підприємства \

8
• Документа льне оформлення та затвердження облікової політики

9 • Розкриття сформованої облікової ПОЛІТИКИ

10 • Внесення змін до облікової політики та її документальне оформлення
\  /

11 • Впровадження обраної облікової політики та контроль за її виконанням
-

ч /
Рис. 1 Етапи формування облікової політики підприємства*

Гщ. 1. ТЬе зіадез оґассоипІіп§ роїісу їогтаїіоп*
* Джерело: сформовано на основі [6].

Законодавство визначає суб’єкта формування облікової політики в особі 
власника, який, в свою чергу, може делегувати такі завдання уповноваженому органу. 
На практиці, як правило, власник ( власники) не займаються формуванням облікової 
політики. Але, потрібно зауважити, що саме власники розробляють основну стратегію 
діяльності підприємства, визначають цілі і напрямки діяльності на поточний момент та 
на перспективу, окреслюють перед керівництвом підприємства орієнтовні і “бажані ” 
фінансові показники поточної і перспективної діяльності. Отже, на даному етапі 
реалізується роль облікової політики, як складової системи управління підприємством, 
як інструмента управління фінансовими показниками діяльності підприємства. Цілі і 
завдання, які власники бізнесу ставлять перед управлінським персоналом загалом, 
зокрема є цілями та завданнями формування облікової політики конкретного 
підприємства.

При розробці ієрархії суб’єктів інтересів підприємства домінуючі позиції повинні 
належати власнику засобів виробництва та керівництву підприємства. Важливим 
моментом є забезпечення можливості об’єктивно та своєчасно бачити фінансові 
результати від діяльності в розрізі, необхідному власнику (керівнику): у цілому по 
підприємству та у розрізі структурних підрозділів чи за кожним контрактом окремо. 
Розмір прибутків повинний відповідати інтересам власників. Але власники не завжди 
можуть змусити менеджерів усіх рівнів управління підприємством діяти в їх інтересах.
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У такому випадку саме бухгалтерський облік за допомогою своїх способів, методів, 
процедур, схем тощо забезпечує захист інтересів власника.

Власники делегують повноваження щодо організації системи бухгалтерського 
обліку на підприємстві керівництву, яке і визначає, хто саме буде займатися процесом 
формування облікової політики, її впровадженням та контролем за виконанням - 
суб’єкта облікової політики даного підприємства.

Кожне підприємство це складна виробничо-економічна система, яка функціонує у 
певному середовищі і має властиві їй організаційні, технологічні, виробничі, 
комерційні особливості, і тому тільки комплексний, колективний підхід при 
формуванні облікової політики дозволить в процесі формування і аналізу обрати дійсно 
самий оптимальний варіант для підприємства.

Даний етап передбачає проведення детального аналізу наслідків впливу різних 
чинників як на діяльність підприємства в цілому, так і на систему обліку: фінансового, 
управлінського та для цілей оподаткування.

Пушкар М. С. та Щирба М. Т. наводять таку класифікацію чинників впливу на 
облікову політику: зовнішні, внутрішні, перспективні, поточні, виробниче-
організаційні, фінансово-економічні [4].

Окрім того, виокремлюють об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають як 
на вибір елементів, так і на процеси формування облікової політики загалом.

До об’єктивних чинників можна віднести: загальні тенденції розвитку
економічних та політичних процесів в державі, інфляційні процеси, діюча система 
нормативно -  правового забезпечення, вимоги податкового законодавства, структура 
ринку, конкуренцію та інші чинники на які підприємство не має впливу;

До суб’єктивних чинників відносяться організаційно-правова форма господарю
вання, організаційна структура, види виробничої діяльності, наявність філій та 
відокремлених підрозділів, бізнес-плани, напрямки, цілі, стратегія, мета діяльності та 
інші [6].

На практиці, для кожного підприємства притаманний свій перелік чинників, які в 
той чи інший спосіб впливають на процес прийняття рішень, вибір тих чи інших 
елементів облікової політики.

Окрім того, на цьому етапі проводиться аналіз об’єктів обліку, які обліковуються 
на підприємстві і щодо яких діючими нормативно-правовими актами з регулювання 
фінансового обліку та податковим законодавством передбачено альтернативні варіанти 
обліку або не передбачено жодних варіантів.

На цьому етапі доцільно, також, провести аналіз норм діючих нормативно- 
правових актів з питань бухгалтерського обліку, податкового законодавства, інших 
законодавчих актів, що регулюють роботу підприємства за різними напрямками 
діяльності. Окрім того, доцільно проаналізувати зміни, що планується внести в 
законодавчі акти в найближчій перспективі, для врахування цих тенденцій при 
моделюванні різних варіантів облікової політики з метою зменшення ризиків і 
невизначеності а також вірогідності і доцільності внесення змін та доповнень до 
облікової політики.

Основним завданням, яке реалізується на даному етапі, є ґрунтовний аналіз 
елементів облікової політики щодо конкретного об’єкта обліку, вибір та комбінація 
альтернативних методів обліку і оцінок, оптимальне їх поєднання з урахуванням норм і 
положень бухгалтерського, податкового законодавства та інших нормативно-правових 
актів та особливостей організаційно-виробничої структури підприємства, основних 
завдань та стратегій розвитку.

Для того, щоб в процесі формування облікової політики отримати найбільш 
оптимальний і ефективний її варіант, а також можливі варіанти облікової політики в
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умовах невизначеності, доцільно і логічно буде змоделювати і проаналізувати декілька 
варіантів облікової політики а також наслідків її реалізації у вигляді отримання різних 
фінансових показників діяльності (прибутки або збитки) та прийняття на підставі цього 
відповідних управлінських рішень.

Моделювання, як загальнонауковий метод дослідження, відноситься до найбільш 
ефективних інструментів стратегічного управління підприємством, за допомогою якого 
можливо обрати найбільш оптимальний варіант розвитку подій в умовах 
невизначеності, обрати оптимальну стратегію розвитку і ухвалити виважені 
управлінські рішення. Розробка і впровадження облікової політики є однією із 
складових загальної системи управління, інформаційним джерелом для планування та 
прийняття рішень. Облікове моделювання повинно здійснюватися з урахуванням його 
основних принципів, серед яких слід виділяти швидкість створення моделі, суттєве 
відтворення об’єкта, повнота, простота використання моделі, об’єктивність 
відображення господарського явища, достовірність, точність, адекватність, 
економічність. Комплексне застосування наведених принципів забезпечує відповідність 
інформації, створеної в середовищі бухгалтерського обліку, вимогам внутрішніх та 
зовнішніх користувачів [7].

Процес моделювання облікової політики неможливий без застосування такого 
ефективного інструменту прийняття рішень, як професійне судження бухгалтера. За 
відсутності суцільної регламентації (наявності варіативності) облікового процесу 
вникає невизначеність, для усунення якої бухгалтер приймає рішення, застосовуючи 
професійне судження. Облікова політика фактично затверджує власний унікальний 
набір методів і способів ведення обліку здійснених на основі професійного судження 
бухгалтера [8].

При моделюванні та комбінації різних варіантів облікової політики бухгалтер, 
використовуючи професійне судження, обирає ті методи обліку і оцінок, які 
відповідають визначеним цілям та бажаним показникам фінансової звітності і 
відповідно, покращенню інвестиційної привабливості підприємства чи збиткам і 
відповідно зменшенню податкового навантаження, оптимізації оподаткування, 
акумуляції на певному етапі грошових коштів підприємства.

В процесі моделювання бухгалтер повинен чітко усвідомлювати, що створює 
модель облікової системи підприємства відповідно до поставленої мети та інтересів 
власників.

Результатом процесу моделювання є формування альтернативних моделей 
облікової політики, які, відповідно до комплексу обраних методів обліку та оцінок, по- 
різному впливатимуть на фінансово-економічні показники діяльності підприємства. 
Відповідно до поставлених завдань обирається найбільш оптимальна на даний час в 
даних умовах господарювання модель. Обрана таким чином облікова політика 
відповідно до принципу послідовності є постійною і змінюється лише у випадках, 
передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і 
повинна бути обгрунтована та розкрита у примітках до фінансовій звітності. Але, 
незважаючи на те, що обрана модель повинна служити реалізації поставлених цілей і 
загальній стратегії управління підприємством, вона, в свою чергу, не повинна 
суперечити добросовісності бухгалтера, достовірності інформації про результати 
діяльності суб’єкта господарювання та повинна знаходитись у рамках діючого 
законодавства [9].

Інші сформовані на даному етапі моделі можуть бути використані управлінським 
персоналом як інформаційна база для прийняття рішень при зміні стратегічних планів і 
напрямів діяльності підприємства в майбутньому, при внесенні змін до діючих 
нормативно-правових актів без додаткових витрат та організаційних заходів на
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формування облікової політики та внесення змін і доповнень до існуючого 
розпорядчого документа.

Рішення, які приймає бухгалтер, повинні базуватись на ґрунтовних знаннях 
законодавства, досвіді роботи, кваліфікації, бути виваженими та аргументованими. В 
міжнародній практиці широко застосовується такий інструмент прийняття рішень, як 
“професійне судження”. В Міжнародних стандартах фінансової звітності зазначено: 
“Формуючи професійне судження, управлінський персонал має врахувати останні 
рішення інших органів, що розробляють та затверджують аналогічну концептуальну 
основу для розробки стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняту 
галузеву практику в тій мірі, в якій вони не суперечать зазначеним вище джерелам” 
[10].

Етап документального оформлення передбачає формування, розробленої на 
попередньому етап, моделі відповідним розпорядчим документом, затверджується 
власником чи керівником підприємства, і є обов’язковим до виконання структурними 
підрозділами і посадовими особами. Облікова політика є внутрішнім обліковим 
регламентом підприємства, в якому встановлено і закріплено основні норми, правила, 
технологію і методичні прийоми ведення всіх видів обліку: управлінського, 
фінансового та для цілей оподаткування.

Найбільш поширені, на сьогодні, форми і види розпорядчих документів про 
облікову політику наведені в таблиці 1 .

Таблиця 1
Основні форми та види розпорядчих документів про облікову політику*

ТаЬІе 1
ТЬе Ьазіс їогіш апсі Іурез оГ ге§и1аіогу сіоситепїз оп ассоип(іп£ роїісіез*

Документ 
(група документів) Склад (характеристика)

Наказ про облікову 
політику

Правовий акт, що видається керівником підприємства 
(структурного підрозділу), який діє на основі 
єдиноначальності, з метою регламентації основ організації 
та ведення обліку та внутрішнього контролю на 
підприємстві

Положення про облікову 
політику

Правовий акт, що встановлює системно пов’язані норми і 
правила з питань організації та ведення обліку та 
внутрішнього контролю на підприємстві

Організаційно- 
розпорядчі документи

Внутрішні правила, інструкції, регламенти, стандарти щодо 
засад ведення обліку чи рішення конкретної господарської 
ситуації

Інша внутрішня 
документація

Графіки документообігу, робочий план рахунків, посадові 
інструкції облікових робітників, проект автоматизованого 
ведення обліку тощо

* Джерело: сформовано на основі [11].

На сьогодні д і ю ч и м и  нормативно-правовими актами не затверджено типової 
форми розпорядчого документа про облікову політику а також його розділів і змісту.
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Підприємство самостійно, відповідно до прийнятої в його роботі форми діловодства, 
обирає форму, розділи та наповнення, відповідно до своєї організаційної системи 
управління.

Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність повинна 
містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій 
та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі [12]. Необхідно 
зауважити, що власники, акціонери, потенційні інвестори та інші зацікавлені 
користувачі, на сьогодні, хочуть бачити фінансову звітність підприємства не просто як 
набір показників про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та 
зміни у капіталі підприємства за звітний період, але і детальний опис того, з 
використанням яких саме принципів, методів та оцінок ця звітність складена. 
Показники, які представлені у фінансовій звітності, не несуть ніякої інформації про те, 
за допомогою яких методичних прийомів вони були отримані, які облікові оцінки при 
відображенні об’єктів обліку застосовані, відповідно і прийняте, на їх основі таких 
показників рішення, не завжди може бути достатньо виваженим і об'єктивним. 
Ухвалення ж правильного і обґрунтованого управлінського рішення можливо тільки за 
умови ознайомлення з фінансовою звітністю підприємства та обліковою політикою, 
відповідно до якої цю звітність складено, в комплексі.

Висновки. Формування і прийняття остаточного варіанту облікової політики 
процес досить складний і відповідальний. Як показують дослідження, сьогодні, на 
більшості вітчизняних підприємств до формування облікової політики відносяться 
досить поверхнево, сприймаючи процес її формування скоріш як просту формальність. 
Відповідно, для науковців постає завдання розробки конкретних пропозицій і 
рекомендацій, які допоможуть у практичній роботі при формуванні облікової політики, 
та визначення її як дієвого інструменту управління підприємством.

На підставі аналізу існуючих досліджень з цієї проблеми запропоновано в процесі 
формування облікової політики виокремити чотири етапи: постановка завдання та 
аналіз чинників впливу, аналіз можливих варіантів та вибір оптимальної моделі, 
документальне оформлення, розкриття інформації у фінансовій звітності та адаптовано 
дану послідовність і наповненість етапів в якості алгоритму формування облікової 
політики підприємства.
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ЕМ Ф ІТЕВЗИС: О СОБЛИ ВО СТІ ВІДОБРАЖ ЕННЯ В 
БУХ ГА ЛТЕРСЬКО М У ОБЛІКУ

Київський національній економічний університет 
імені Вадима Гетьмана,
Міністерство освіти і науки України,
кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу,
проспект Перемоги, 54/1, Київ,
03680, Україна, 
тел.: 0673878827,
е-таіі: ІапісЬка_угсЬепко@іс1оис1.сот

Анотація. У статті досліджено особливості правового регулювання права користування 
чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб за договором емфітевзису. 
Обгрунтовано правомірність визнання емфітевзису нематеріальним активом, а, отже, об’єктом
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Юрченко Т. В. Емфітевзис: особливості відображення в бухг алтерському обліку

бухгалтерського обліку. Проаналізовано особливості ведення первинного обліку емфітевзису та 
встановлено, що для документального оформлення операцій надходження, введення в 
експлуатацію, припинення визнання емфітевзису спеціалізованих форм первинних документів 
не встановлено. Визначено основні облікові аспекти відображення земельних ділянок за 
договорами емфітевзису та розроблено шляхи їх вдосконалення. Запропоновано строк, на який 
передається земельна ділянка у користування згідно договору емфітевзису.

Під час дослідження були використанні загальнонаукові методи -  індукція, дедукція, 
синтез, аналіз, діалектичний, історичний, узагальнення, а також специфічні методи 
бухгалтерського обліку -  документування, оцінка, бухгалтерські рахунки.

Ключові слова: бухгалтерський облік, земельна ділянка, емфітевзис, нематеріальний 
актив, право користування.

УигсНепко Т. V.
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Куіу №ііопа1 Есопотісз Цпіуегзіїу патесі айег Уасіут Неїтап,
Міпізігу оґ Есіисаііоп апсі Бсіепсе оґ Цкгаіпе,
АссоипІіп§, Сопігої апсі Тахаїіоп оґ А^гіЬизіпезз Оерагітепі,
Ргозресі Регето§у, 54/1, Куіу,
03680, Цкгаіпе,
Неї.: 0673878827,
е-таіі: ІапісЬка_угсЬепко@іс1оисі.сот

АЬзІгасІ. ТЬе агіісіе патеїу сіеаіз \уііЬ іНе ресиііагіїіез оґ 1е§а1 ге^иіаііоп оґ іНе гі§Ьі Іо изе 
зотеопе еізе'з Іапсі ґог а§гісиКига1 ригрозез ипсіег іЬе регреіиаі Іеазе сопігасі. Кесоцпіііоп оґ ІНе 
Іе£ІІітасу оґ регреіиаі Іеазе аз ап іпІап§іЬ1е аззеї апсі, іЬегеґоге, іііе оЬіесІ оґ ассоипІіп§ \уаз 
]изіШесі. ТЬе ґеаіигез оґ іЬе ргітагу ассоипі регреіиаі Іеазе гі§Ьіз \уеге апаїугесі. її \уаз ґоипсі іЬаІ 
ґог (ІоситепІіп§ Ігапзасііопз гесеірі, соттіззіопіп§, сіе-гесо£піІіоп регреіиаі Іеазе зресіаіігесі ґогтз 
оґ ргітагу сіоситепіз із поі іпзіаііесі. ТЬе таіп азресіз оґ ассоипііп^ геґіесііоп оґ Іапсі ипсіег 
регреіиаі Іеазе сопігасіз \уеге ісіепііґіесі апсі шауз оґ іЬеіг ітргоуіп§ \уеге сіеуеіоресі. ТЬе регіосі оп 
\уЬісЬ ІЬе Іапсі із Ігапзґеггесі ґог изе ипсіег регреіиаі Іеазе сопігасі \уаз ргорозесі.

Оигіп§ ІЬе зіисіу, §епега1 зсіепІіГіс теїЬосіз -  іпсіисііоп, сіесіисііоп, зупіЬезіз, апаїузіз, 
сііаіесіісаі, Ьізіогісаі, §епега1І2аІіопз апсі зресіГіс теїЬосіз оґ ассоипііп^ -  сіоситепіаііоп, еуаіиаііоп, 
ассоипііпц гесогсіз \уеге изесі.

Кеулуогсіз: ассоипі іп§, Іапсі, регреіиаі Іеазе, іпІап§іЬ1е аззеїз, ІЬе гідЬі Іо изе.

Вступ. 6 жовтня 2016 р. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про 
внесення змін до розділу X “Перехідні положення Земельного кодексу України щодо 
продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель”, і таким чином 
продовжила мораторій на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року. 
Проте, більшість власників таких земельних ділянок передають їх в користування 
іншим особам, зокрема аграрним підприємствам, на умовах договору оренди. 
Водночас, оренда для сільськогосподарського підприємства -  це не єдиний законний 
спосіб користування земельною ділянкою. Сьогодні популярності набуває надання 
власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення право на їх 
користування іншим особам на умовах емфітевзису. Хоча емфітевзис законодавчо 
регламентований Цивільним та Земельним кодексами України, механізм відображення 
його в обліку залишається недостатньо вивченим. Питаннями відображення в обліку 
емфітевзису займаються Бездушна Ю. С., Городиський М. П., Жук В. М. [1], 
ОстапчукТ. П. [8], Остапчук С. М., Ярмолюк О. Ф [15]. Не заперечуючи важливості 
напрацювань науковців, варто зазначити, що питання обліку емфітевзису мало 
розглядалось в науковій літературі, тому потребує подальшого дослідження та 
розробок теоретико-методичних засад щодо його обліку.
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П остановка завдання. Метою наукового дослідження є поглиблення методичних 
прийомів відображення в обліку права користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб на умовах емфітевзису.

Результати. Перед тим, як розглянути особливості обліку емфітевзису 
насамперед потрібно дослідити сутність даної дефініції.

Так, згідно з п. З ч. 1 ст. 395 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-
IV (далі -  ЦКУ) одним із видів речових прав на чуже майно є емфітевзис. Разом з тим у 
ст. 102- 1 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (далі -  ЗКУ) наведено 
наступне визначення емфітевзису -  це право користування чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб.

Підставою отримання емфітевзису є договір. Він укладається між власником 
земельної ділянки та особою, яка має намір використовувати цю земельну ділянку для 
сільськогосподарських потреб (далі -  землекористувач).

Отже, незалежно від того, хто виступає сторонами емфітевзису, обов’язково 
укладається договір емфітевзису в письмовій формі у двох примірниках. Однак на 
законодавчому рівні типову форму договору не затверджено, тому він укладається в 
довільній формі. Строк, на який земельна ділянка надається у користування 
сільськогосподарському підприємству для сільськогосподарських потреб (наприклад, 
вирощування соняшника) визначається договором. При цьому потрібно враховувати, 
що стосовно земельних ділянок приватної власності договір може бути укладений на 
визначений або на невизначений строк. Водночас, варто зауважити, що відносно 
земельних ділянок державної або комунальної власності строк емфітевзису не може 
перевищувати 50 років (ст. 408 ЦКУ, п. 4 ст.102- 1 ЗКУ).

Як відомо, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб підлягає обов’язковій державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно (далі -  Державний реєстр прав) у відповідності до ст. 126 ЗКУ, 
ст. 182 ЦКУ та ст. 4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень” від 01.07.2004 № 1952-ІУ (далі -  Закон № 1952-ІУ) і 
починає діяти з моменту такої реєстрації згідно ст. 125 ЗКУ та ч. 4 ст. 334 ЦКУ. Це 
надзвичайно важлива інформація, адже без здійснення такої процедури не можна 
відображати емфітевзис в бухгалтерському обліку. Таким чином, право користування 
чужою земельною ділянкою, а звідси і право на його відображення в бухгалтерському 
обліку виникає з моменту державного реєстрації цього права, та отримання власником 
документів, що засвідчують право користування. Так, підставою для взяття на облік 
емфітевзису є витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію 
права. Процедура державної реєстрації емфітевзису регламентується вказаним Законом 
та Постановою Кабінету міністрів України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень” від 25.12.2015 р. № 1127.

Слід зауважити, що у 2016 році у сільськогосподарських підприємствах 
Вінницької, Житомирської та Київської областей укладання договорів емфітевзису 
набуває широкого розповсюдження.

Розглянемо методику обліку емфітевзису оскільки на практиці виникають 
труднощі, зумовлені важкістю ідентифікації емфітевзису об’єктом бухгалтерського 
обліку.

Так, деякі спеціалісти, пропонують розглядати речові права на чуже майно як 
нематеріальний актив та використовувати для його відображення субрахунок 122 
“Право користування майном”. Вони приводять наступні аргументи: дане речове право 
не має матеріальної форми, але може бути ідентифікованим, оскільки землекористувач 
набуває право користування землею після державної реєстрації відповідного речового 
права. На цій підставі вони стверджують, що виконуються критерії про
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нематеріальність та ідентифікацію нематеріального активу, а саме п. 4 П(С)БО 8 [5, 
с. 53].

Жук В. М. також стверджує, що в Україні створюються правові передумови для 
масової постановки на баланси орендарів прав користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення. Облік таких прав зоорганізовується, як облік 
нематеріальних активів [1, с. 42].

Відповідно до П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” нематеріальний актив -  це 
немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований 
[11, п. 4], та який відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання 
майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може 
бути достовірно визначена [1 1 , п. 6].

Згідно з МСБО 38 “Нематеріальні активи” встановлено наступне визначення 
нематеріального активу. Це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та 
може бути ідентифікований, контрольований суб’єктом господарювання та від якого 
очікують надходження майбутніх економічних вигід [7].

Враховуючи вимоги національних та міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку вважаємо правомірним визнавати емфітевзис нематеріальним активом.

Проте, доречно наголосити, що П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” та 
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку нематеріальних активів чітко 
визначено, що право користування майном -  право користування земельною ділянкою 
відповідно до земельного законодавства -  є одним із видів нематеріальних активів, а, 
отже, об’єктом бухгалтерського обліку.

Для обліку прав користування земельною ділянкою у Плані рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств та організацій [9] та Інструкції про застосування плану рахунків [4] 
передбачено рахунок 12 “Нематеріальні активи” субрахунок 122 “Право користування 
майном”. За дебетом субрахунку відображається придбання права користування чужою 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та сума дооцінки, за 
кредитом -  вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості 
отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума 
уцінки. Але суму понесених підприємством витрат на придбання емфітевзису спочатку 
потрібно відобразити за дебетом субрахунку 154 “Придбання (створення) 
нематеріальних активів”. При зарахуванні емфітевзису на баланс підприємства сума 
таких витрати списується і в бухгалтерському обліку здійснюють запис:

Дебет  122 “Право користування майном”
Кредит 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”.
Отже, землекористувач набувши право користування чужою земельною ділянкою 

для сільськогосподарських потреб за договором, повинен його відобразити в обліку у 
складі нематеріальних активів у групі “Право користування майном (право 
користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право 
користування будівлею, право на оренду приміщень тощо” -  на субрахунку 122 “Право 
користування майном”.

Згідно з п. 11 П(С)БО 8 “Нематеріальний актив” придбаний нематеріальний актив 
зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з ціни 
(вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та 
інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у 
якому він придатний до використання.

В контексті нашої ситуації, при укладанні договору емфітевзису з власником 
земельної ділянки вартість права користування земельною ділянкою, що підлягає 
відображенню в обліку формується з наступних витрат -  договірна вартість
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емфітевзису, оплата послуг нотаріуса при укладанні договору, сума адміністративного 
збору за державну реєстрацію права емфітевзису та інші витрати, безпосередньо 
пов’язані з отриманням такого права. Договірна вартість може встановлюватися за 
взаємною згодою сторін договору або встановлюватися згідно експертного висновку 
про незалежну оцінку майна, наданого суб’єктом оціночної діяльності.

Якщо ж говорити про право користування чужою земельною ділянкою, яке 
одержане безоплатно, як внесок до статутного капіталу або внаслідок об’єднання 
підприємств, то його первісною вартістю є справедлива вартість, встановлена на основі 
ринкової вартості прав користування земельною ділянкою або згідно експертного 
висновку про ринкову вартість, наданого незалежним оцінювачем [15, с. 28].

За користування земельною ділянкою землекористувач сплачує власнику 
земельної ділянки винагороду. Так, власник може отримати винагороду у формі:

-  одноразової плати при укладанні договору емфітевзису;
-  початкового внеску та періодичних платежів;
-  початкових платежів без початкового внеску.
Ми пропонуємо сільськогосподарським підприємствам обліковувати платежі за 

користування чужою земельною ділянкою на субрахунку 915 “Орендна плата за 
земельні ділянки”. Якщо плату наперед не сплачують, а нараховують щомісячно, то 
відображається вона у складі витрат, того звітного періоду, на який вона припадає. 
Коли плата сплачується, наприклад, наперед за рік, то спочатку перераховану суму 
записують в дебет рахунка 39 “Витрати майбутніх періодів” і кредит субрахунку 685 
“Розрахунки з іншими кредиторами”. А потім щомісячно суму плати списують з 
рахунка 39 “Витрати майбутніх періодів” на витрати звітного періоду (дебет 
субрахунку 915 “Орендна плата за земельні ділянки”).

Для відображення у бухгалтерському обліку операцій з розрахунками з 
власниками земельних ділянок використовують субрахунок 685 “Розрахунки з іншими 
кредиторами”. За кредитом цього субрахунку відображають нарахування платежів, а за 
дебетом -  їх виплату власнику земельної ділянки, утримані суми податку на доходи 
фізичних осіб, військового збору. Аналітичний облік по субрахунку 685 ведуть в розрізі 
витягів з Державного реєстру прав, договорів емфітевзису.

Також, важливо акцентувати увагу, що винагорода, яку отримує власник 
земельної ділянки за договором емфітевзису є його оподаткованим доходом і підлягає 
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі -  ПДФО). При цьому об’єкт 
оподаткування визначається виходячи з розміру плати, зазначеної в договорі 
емфітевзису. Водночас, слід зауважити, що податковим агентом платника податку- 
власника земельної ділянки щодо його доходу за договором емфітевзису є 
землекористувач. Тобто, нарахування, утримання та перерахування до бюджету 
податку на доходи фізичних осіб утриманого із суми плати здійснює землекористувач. 
З 01.01.2016 р. доходи отриманні від надання майна в користування оподатковуються 
за ставкою 18%.

Крім того, дохід за договором емфітевзису є об’єктом оподаткування військового 
збору. Ставка збору становить 1,5 % від об’єкта оподаткування.

Відповідно до Податкового кодексу України [10] право користування майном є 
об’єктом нарахування амортизації, і відноситься до другої групи нематеріальних 
активів, які підлягають амортизації. Водночас, не встановлено мінімально допустимий 
строк корисної експлуатації, а лише зазначено, що строк дії права користування 
визначається відповідно до право встановлюючого документа.

Однак, доцільно констатувати, що п. 25 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” 
закріплено, що нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного 
користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного
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використання, який встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) 
при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Нематеріальні активи з 
невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають.

Як вже було зазначено, договір емфітевзису може бути як строковим, так і 
безстроковим. Ми вважаємо, якщо договором емфітевзису встановлено строк, на який 
передається земельна ділянка у користування, то його доречно розглядати як строк 
корисного використання для цілей нарахування амортизації.

Нарахування амортизації, на нашу думку, доцільно відображати у складі 
загально виробничих витрат за субрахунком 915 “Орендна плата за земельні ділянки”.

В П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” зафіксовано, що для нарахування амортизації 
нематеріального активу підприємство самостійно обирає метод амортизації, виходячи з 
умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, 
то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок 
амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

Що стосується документального оформлення операцій, доцільно відмітити, що 
спеціалізовані форми первинних документів для операцій з емфітевзисом не 
встановлено. Тому для фіксування надходження, введення в експлуатацію, припинення 
визнання емфітевзису та інших операцій можуть бути застосовані типові форми 
первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних 
активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. 
№ 732 [12]. Зокрема, це Акт введення в господарський оборот об'єкта права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма НА-1); Інвентарна 
картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів 
(форма НА-2); Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів (форма НА-3) та Інвентаризаційний опис об'єктів права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма НА-4). Також 
підприємство може самостійно розробити первинні документи довільної форми для 
обліку емфітевзису з урахуванням вимог щодо наявності всіх обов’язкових реквізитів 
та затвердити їх Наказом про облікову політику.

Також в Наказі про облікову політику підприємства потрібно зазначати основні 
рахунки, які використовуються для обліку емфітевзису, метод нарахування амортизації 
та строк корисного використання.

Висновки. В процесі проведеного дослідження з ’ясовано, що набуття права 
користування чужою земельною ділянкою для за договором емфітевзису -  це законна 
альтернатива оренди земель сільськогосподарського призначення та може гарантувати 
право користування земель на не визначений строк, крім земель державної та 
комунальної власності. В обліку емфітевзис ідентифікується як нематеріальний актив, а 
саме: право користування майном -  право користування земельною ділянкою 
відповідно до земельного законодавства. Порушенні в роботі питання не є вичерпаними 
й потребують доповнень, змін, уточнень та конкретизації. Також потрібно дослідити 
документування операцій з обліку емфітевзису.

1. Жук В. М. Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільсько
господарського призначення до економічного обороту / В. М. Жук // Збірник наукових праць 
Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки — Вінниця : ВНАУ, 
2012. - №  1(56). — С.37-47.

2. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” // ВВР 
України. -  2004. -  № 51. -  Ст. 553.

3. Земельний кодекс України // ВВР України. — 2002. — № 3-4. — Ст. 27.

1 6 9



Актуальні проблеми розвитку економіки регіону Випуск 13, Т.1

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом 
Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. за № 291, зі змінами [Електронний 
ресурс]. -  Режим доступу : ІіІІр://2акоп3.гасіа.§оу.иа/Іа\у$/5Ьош/20893-99.

5. Коваленко Е. Сервитут, змфитевзис, суперфиций: поводим в учете / Е. Коваленко // Все о 
бухгалтерском учете. -  № 10. -  2016. -  С. 52 -  57.

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затвердженні наказом 
Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 р. № 1327 [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: ЬИр://зеагсЬ.1і§а2акоп.иа/1_с1ос2.п5І71іпк1/МР09109.Ьіт1.

7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38). Нематеріальні активи: 
Міжнародний документ від 01 січня 2012 р. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 
Ьйр://2акоп0.га(1а.£оу.иа/1а\у8/5ііо\у/929_050.

8. Остапчук Т. П. Обліково-методичні підходи до відображення прав постійного та тимчасового 
користування земельними активами / Т. П. Остапчук // Вісник ЖДТУ. -  № 4 (74). -  2015. -  С .50- 
60.

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 
1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : ЬПр://гакоп3.гасіа.§оу.иа/1а\У5/зЬо\у/20892- 
99.

10.Податковий Кодекс України// ВВР України. -2 0 1 1 . -  № 13-14, № 15-16, № 17. -  Ст. 112.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: Ьйр://гакоп2.гас1а.§оу.иа/1а\У5/5Ьо\у/20750-99.

12. Порядок застосування затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права власності у 
складі нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 р. 
№ 732 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 50. -  С. 3301.

13. Постанова “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,
затверджена Кабінетом міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, зі змінами та 
доповненнями [Електронний ресурс]. -  Режим доступу :
ЬЯр://зеагсЬ.1і§а2акоп.иа/1_с1ос2.п8Ґ/1іпк1/КР151127.Ьіт1.

14. Цивільний кодекс України // ВВР України. — 2003. -  №№ 40-44. — Ст. 356.
15. Ярмолюк О. Ф. Методичні підходи до відображення емфітевзису в обліку /  О. Ф. Ярмолюк // 

Агросвіт. -  № 22. -  2013. -  С. 26-33.

КеГегепсея
1. 2Ьик, Уаіегу. “Ргіогіїу ассоипііпд апсі Япапсіаі сотропепі іп аИгасІіп§ адгісиїїигаї Іапсі Іо ІЬе 

есопотіс Іигпоуег.” Соїіесііоп о /  зсіепіі/іс мюгкя о /  Уіппуїзіа паііопаї а%гагіап Цпіуетіу. Бегіех: 
Есопотіс зсіепсе, по. 1(56), 2012, рр. 37-47.

2. УегкЬоупа Касіа оґ Цкгаіпе. “Оп §1аіе Ке§ізІгаІіоп оґКі§Ьі8 Іо Кеаі Езіаіе апсі ТЬеіг ЕпситЬгапсез. 
Ьа\у оґЦкгаіпе. ” НегаМ о/УегкЬоупа Касіа о/Цкгаіпе, по. 51, 2004, агі. 553.

3. УегкЬоупа Касіа оґ Цкгаіпе. “Ьапсі Сосіе оґ Цкгаіпе. ” НегаШ о / Уегккоупа Касіа о / ІІкгаіпе , по. 3-4, 
2002, агі. 27.

4. Міпізігу оґ Еіпапсе оґ Цкгаіпе. “Іпзігисііоп оп іЬе аррІісаСіоп оґ іЬе СЬагІ оґ ассоипіз, аззеїз, саріїаі,
1 іаЬіІіїіез апсі Ьизіпезз орегаїіопз оґ епіегргізез апсі ог§апігаІіоп5.” 0//ісіаІ $ііе о/(Ье УегкЬоупа Касіа 
о/ІІкгаіпе, 2акоп3.гас1а.§оу.иа/Іа\у$/$Но\у/20893-99. Ассеззесі 21 РеЬ. 2017.

5. Коуаіепко, Оіепа. “Еазетепі, регреСиаІ Іеазе, зирегйсу: геіпз іп Ассоипііпц ” АII аЬоиІ ассоипііщ, по.
10, 2016, рр. 52-57.

6. Міпізігу оґ Еіпапсе оґ Цкгаіпе. “Оиісіеііпез оп ассоипІіп§ ґог іпІапдіЬІе аззеїз.” Ріаі/огт 
ЬІСА:2АКОМ, 5еагсЬ.1і§а2акоп.иа/1_с1ос2.п8Ґ/Ііпк1/МР09109.ЬітІ. Ассеззесі 21 РеЬ. 2017.

7. “Іпіетаїіопаї АссоипІіп§ 8іапсіагсі 38 (ІА8 38) ІпІап§іЬ1е аззеїз.” ()//ісіаІ зіїе о/Іке УегкЬоупа Касіа о /  
Цкгаіпе, гакоп0.гас1а.§оу.иа/1алуз/зЬо\у/929_050. Ассеззесі 21 РеЬ. 2017.

8. ОзІарсЬик, Теїіапа. “Ассоипііп^ апсі теіНос1оІо§іса1 арргоасЬез Іо геґіесс ІЬе гі§Ьіз оґ регтапепі апсі 
Сетрогагу изе оґ Іапсі аззеїз.” Уіхпук 2ИОТЦ, по 4 (74), 2015, рр. 50-60.

9. Міпізігу оґ Еіпапсе оґЦкгаіпе. “СЬагІ оґ Ассоипіз ґог аззеїз, саріїаі, ІіаЬіІіІіез апсі Ьизіпезз орегаїіопз 
оґ епіегргізез апсі огдапігаїіопз.” (Щісіаі зііе о /  іЬе УегкЬоупа Касіа о /  Цкгаіпе, 
2акоп3.гас1а.§оу.иа/Іа\уз/зЬо\у/20892-99. Ассеззесі 21 РеЬ. 2017.

10. УегкЬоупа Касіа оґЦкгаіпе. “Тах Сосіе оґЦкгаіпє.” НегаШ о/УегкЬоупа Касіа о/Цкгаіпе, по. 13-14, 
15-16, 17, 2011, агі. 112.

11.Міпізігу оґРіпапсе оґЦкгаіпе. “Ке§иІаІіоп (зіапсіагсі) ассоипііпд 8 “ІпІап§іЬ1е аззеїз”, О0їсіаІ аііе о /  
ІЬе УегкЬоупа Касіа о/Цкгаіпе, гакоп2.гасіа.§оу.иа/Іа\У5/5Ьо\у/20750-99. Ассеззесі 21 РеЬ. 2017.

1 7 0

Галущак І. Є. Загальна методика проведення аудиту запасів

12. ТЬе огсіег оґ арріісаііоп оґ ІЬе зіаіетепі оґ зіапсіагсі ґогтз оґ ргітагу ассоипііпц оґ оЬ)есІз оґ ргорегіу 
гі§Ьіз іп іпІап§іЬ1е аззеїз. ТЬе огсіег оґМіпізІгу оґРіпапсе оґЦкгаіпе.” О0ісіаІ Виїїеііп о/Цкгаіпе, по. 
50, 2004, р. 3301.

13. “Оп зіаіе гедізігаїіоп оґ геаі гі§Ьіз Іо іттоуаЬІе ргорегіу апсі іЬеіг епситЬгапсез. ТЬе гезоіиііоп оґ
СаЬіпеї оґ Міпізіегз оґ Цкгаіпе.” Ріаг/огт ЬІСгА:2АКОМ,
5еагсЬ.1і§а2акоп.иа/1_сіос2.п5І71іпк1/КР151127.ЬітІ. Ассеззесі 21 РеЬ. 2017.

14. УегкЬоупа Касіа оґЦкгаіпе. “ТЬе с іу і і  сосіе оґЦкгаіпе.” НегаШ о / УегкЬоупа Касіа о/Цкгаіпе, по. 40- 
44, 2003, агі. 356.

15.¥агто1іик, Оіепа. “МеіЬосіо1о§іса1 арргоасНез Іо іЬе сіізріау оґ ІЬе регреіиаі Іеазе ассоипІіп§.” 
А § г о х у і і ,  по 22, 2013, рр. 26—33.

Рецензенти:
Коцупатрий М. М. — професор, кандидат економічних наук кафедри обліку, контролю та 

оподаткування агробізнесу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
М ельничук В. В. -  доцент, кандидат економічних наук кафедри обліку, контролю та 

оподаткування агробізнесу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

УДК 657
Б Б К  65.052 Галущ ак І. Є.
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Анотація. У статті розглянуто організацію і методологію обліку та аудиту товарних 
запасів на підприємствах. Пропозиції щодо удосконалення обліку дають можливість підняти на 
якісно вищий рівень обробку та представлення економічної інформації для обґрунтування і 
прийняття управлінських рішень. Зазначено проблеми теорії та практики аудиту запасів. 
Окреслено основні напрямки вдосконалення при проведенні аудиту запасів. Аудитор має змогу 
сформувати думку про стан господарських операцій з обліку товарів, встановити недоліки в 
його організації та можливі напрямки ліквідації порушень і зловживань. Програма аудиторської 
перевірки обліку операцій із запасами суб’єкта господарювання повинна включати 
дослідження стану збереження матеріальних цінностей, нормування витрат та оприбуткування, 
правильність оцінювання покупних матеріальних цінностей, використання запасів на 
виробництві. При здійсненні аудиту товарів доцільно застосовувати такі прийоми і способи 
перевірки, як інвентаризація, контрольне порівняння, зіставлення документальних даних, 
зустрічна перевірка, арифметична перевірка тощо.

Ключові слова: аудит, запаси, діяльність підприємства.
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АЬвІгасі. ТЬе агїїсіе сіеаіз \¥ІІЬ Іііе ог§апігаІіоп апсі теіЬосіо1о§у оґ ассоипІіп§ апсі аисИііп§ 
іпуепіогу епіегргізез. §и£§езІіопз ґог ітргоуетепі оґ ассоипІіп§ регтії Іо гаізе ргосеззіп§ апсі 
ргезепПпц есопотіс іпґогтаїіоп Іо а Ьі§Ьег і є у є і  ґ о г  такіп§ іНе есопотіс апсі тапа§етепІ 
сіесізіопз. ТНеогу апсі ргасіісе ргоЬІетз оґ зіоскз аисііі \уеге іпуезІІ£аІес1. ТЬе Ьазіс сіігесііопз оґ 
ітргоуетепі оґ зіоск аисііі лтеге сіеґіпесі. ТЬе аисіііог сап ґогт ап оріпіоп аЬоиІ іЬе зіаіе оґ Ьизіпезз 
Ігапзасііопз оґ ассоипІіп§ оґ §ооск, сіеГіпе зЬогІсотіп§з іп ііз ог§апігаІіоп апсі роззіЬІе сіігесііопз оґ 
еіітіпаїіоп оґ уіоіаііопз апсі аЬизез. Рго§гат оґ аисііі оґ орегаїіопз ассоипІіп§ \уііЬ зіоскз зЬоиМ 
іпсіисіе іЬе іпуезіщаііоп оґ іЬе ргезегуаііоп оґ ргореПу, уаіиаііоп апсі розІіп§ созіз, соггесі 
еуаіиаііоп оґ ригсЬазес! Іап§іЬ1е аззеїз, изіп§ оґ зіоскз іп ргосіисііоп. її із шогіН Іо изе ІесЬпіциез 
апсі теїЬосіз оґ уегііїсаііоп зисЬ аз іпуепіогу, сотрагаїіуе сопігої, сотрагізоп оґ сіоситепіагу 
еуісіепсе, соипіег сЬеск, сЬеск агіїЬтеїіс ґог аисііі оґ§оосіз.

Кеулуогііз: аисііі, зіоскз, асіїуіііез оґ іЬе сотрапу.

Вступ. Товарні запаси є однією з основних складових оборотних активів 
торгівельних підприємств. До найбільш важливих елементів системи управління 
товарними запасами, які забезпечують методичну та інформаційну базу для прийняття 
оптимальних управлінських рішень, можна віднести облік, аналіз та аудит. 
Необхідність переходу України на систему обліку, прийняту в міжнародній практиці, 
потребує розробки та впровадження удосконаленої системи бухгалтерського обліку, 
аналізу та аудиту, яка наближена до організаційних та методологічних принципів 
міжнародних стандартів.

П остановка завдання. Метою даної статті є розглянути загальну методику 
проведення аудиту запасів. Окреслити проблеми, які виникають при аудиті щодо 
запасів підприємства.

Результати. Метою проведення аудиту запасів є висловлення аудитором думки 
про: достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності 
та руху запасів; повноту та правильність відображення первинних даних з обліку 
запасів у зведених регістрах; правильність ведення обліку запасів відповідно до 
законодавчих та нормативних актів, облікової політики; достовірність відображення 
залишку запасів у звітності [3, с. 40].

Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в 
отриманні повної, правдивої та неупередженої інформації щодо запасів аудитору 
необхідно виконати такі завдання:

-  перевірка наявності та порядку зберігання товарно-матеріальних цінностей;
-  перевірка забезпечення контролю за збереженням запасів на всіх етапах їх руху 

та зберігання;
-  перевірка правильності та своєчасності документального відображення операцій 

із надходження, відпуску та внутрішнього переміщення запасів;
-  перевірка правильності визначення первісної вартості запасів та відповідності її 

обліковій політиці та П(С)БО;
-  перевірка дотримання норм витрачання запасів для здійснення господарської 

діяльності та порядку обліку витрачання запасів у виробництві;
-  перевірка додержання підприємством встановлених норм списання;
-  перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, 

пов'язаних із формуванням собівартості продукції;
-  перевірка правильності відображення в обліку руху МШП;
-  перевірка переоцінки та уцінки товарно-матеріальних цінностей;
-  оцінка якості проведених інвентаризацій запасів;
-  встановлення законності дій, пов'язаних із рухом запасів, та відсутності 

суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та звітності [1, с. 187].

1 7 2

Галущак І.Є. Загальна методика проведення аудиту запасів

Загальне визначення завдання аудиту запасів полягає у встановленні 
достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх 
господарських фактів відносно залишків і руху запасів.

Загальне визначення завдання аудиту запасів полягає у встановленні 
достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх 
господарських фактів відносно залишків і руху виробничих запасів.

Джерела інформації аудиту в запасів являють собою предметну область 
аудиторського дослідження. Це нормативні документи, облікова політика підприємства 
та джерела, в яких зафіксована інформація, що характеризує залишки і рух виробничих 
запасів.

Здійснюючи аудиторське дослідження, аудитор вивчає документи, за допомогою 
яких відтворює ланцюг господарських фактів від придбання запасів і їх зберігання до 
списання. Дослідження не обмежується вивченням бухгалтерських документів. Аудит 
запасів не може здійснюватися без досліджень оперативного обліку (наприклад, 
щоденні оперативні дані про рух дефіцитних основних і допоміжних матеріалів та інша 
оперативна інформація, визначена керівництвом суб'єкта господарювання залежно від 
його специфіки), інформації з діловодства (накази про зміну матеріально- 
відповідальних осіб; про проведення ревізій, інвентаризацій; про розгляд результатів 
ревізій та інвентаризацій тощо), висновків спеціалістів (щодо якості та придатності 
запасів, доцільності їх придбання, списання).

У ході аудиту використовуються акти ревізій та наказів про проведення тих чи 
інших заходів внутрішнього ознайомлення з результатами попередніх перевірок (якщо 
такі мали місце в минулому), перевірок запасів, складені відповідними контролюючими 
органами, а також інформація, одержана в ході попереднього аудиту. Ці джерела 
інформації мають допоміжний характер, проте, їх дослідження дає можливість 
встановити місця підвищеного інформаційного ризику [2, с. 5].

Предметна область дослідження виробничих запасів включає:
1. Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта.
2. Облікову політику клієнта з питань обліку запасів.
3. Договори з матеріально-відповідальними особами.
4. Договори з контрагентами.
5. Документацію суб'єктів внутрішнього контролю з питань контролю за 

раціональним використанням та збереженням запасів.
6 . Первинні документи та реєстри обліку по рахунках, призначених для ведення 

бухгалтерського обліку запасів.
7. Регістри зведеного синтетичного обліку (Головна книга), оперативну, 

статистичну та фінансову звітність.
8. Інші документи, що відображають факти господарської діяльності, пов'язані з 

придбанням та списанням запасів.
9. Місця зберігання запасів, включаючи ваговимірні пристрої.
10. Технологічний процес виробництва, а саме, інформаційні потоки щодо руху 

сировини і матеріалів від складу матеріалів до складу готової продукції, тобто 
проходження матеріалів від однієї стадії виробництва до іншої, їх перетворення на 
готову продукцію [4, с. 123].

Вивчаючи внутрішні нормативні та загальні документи клієнта, можна одержати 
інформацію про: підприємство; його діяльність; особливості технології; перелік 
виробничих запасів, їх потребу та наявність; кількість місць зберігання. Особлива увага 
приділяється вивченню наказів про призначення та просування по службі матеріально- 
відповідальних осіб, а також контролю -  ревізій та інвентаризацій. Це дасть змогу
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аудитору встановити обсяг інформації, що підлягає дослідженню, оцінити власні 
можливості, а також час, необхідний для проведення перевірки.

При дослідженні внутрішніх нормативних та загальних документів аудитор 
визначає питання, на яких необхідно загострити свою увагу при подальшому вивченні 
інформації. Так, якщо в результаті дослідження аудитор дійшов висновку, що окремий 
вид сировини є дефіцитним, то виникає необхідність прослідкувати його рух та 
визначитися, чи не допускалися випадки його недовкладення або підміни іншим із 
зниженням якості виготовленої продукції. Аналіз інформації з наказів про призначення 
матеріально-відповідальних осіб та їх характеристик за даними особової справи дає 
можливість сконцентрувати увагу на ступені довіри до них. Наявність наказів про 
проведення контрольних заходів щодо збереження виробничих запасів, про одержані 
результати ревізій та інвентаризацій формує думку аудитора щодо довіри до системи 
внутрішнього контролю.

Вивчення договорів (індивідуальних та колективних) із матеріально- 
відповідальними особами дає можливість аудитору скласти думку про дотримання 
вимог чинного законодавства клієнтом у роботі з цією категорією працівників.

Аудитор у процесі свого дослідження повинен чітко відслідковувати 
інформаційні потоки, які пов'язані з господарськими діями чи подіями, від прийняття 
рішення про здійснення господарської операції до відображення факту здійснення в 
первинних документах, зведених документах, регістрах обліку та звітності.

Аналіз облікової політики дає змогу встановити, яких методів дотримується 
підприємство з питань первісної оцінки запасів, їх переоцінки та методу оцінки запасів.

Залежно від мети аудиторського дослідження, завдань, які передбачені 
договором, та власних можливостей аудитор на свій розсуд обирає методику 
проведення аудиту виробничих запасів [5, с. 165].

Основна мета обраної методики зводиться до встановлення об'єктивної істини про 
досліджуваний об'єкт. При здійсненні аудиту запасів аудитор використовує спеціальні 
методи і прийоми -  арифметична перевірка, тестування, опитування, документальна 
перевірка, аналітичні процедури, анкетування.

Програма аудиторської перевірки обліку операцій із запасами суб’єкта 
господарювання повинна включати дослідження стану збереження матеріальних 
цінностей, нормування витрат та оприбуткування, правильність оцінювання покупних 
матеріальних цінностей, використання запасів на виробництві.

Попередня програма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї 
аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи. У програмі аудиту 
види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур повинні співпадати 
з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторської 
програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, 
що його необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторську процедуру. У 
програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий 
ризик не виявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення 
аудиторських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних 
процедур, координує роботу всіх можливих помічників, які залучені з числа 
співробітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі 
беруть участь у роботі.

Після аналізу отриманих відповідей аудитор розробляє остаточну програму 
аудиту з переліком процедур, що мають бути виконані. Обрані аудиторські процедури 
мають дати змогу аудитору: встановити достовірність первинних даних
бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності та руху виробничих запасів; 
перевірити повноту і своєчасність відображення первинних даних з обліку запасів у
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зведених документах та облікових реєстрах; перевірити правильність ведення обліку 
запасів відповідно до чинних законодавчих актів, облікової політики суб'єкта 
господарювання; перевірити достовірність відображення залишку запасів у суб'єкта 
господарювання; підтвердити або спростувати показники фінансової звітності суб'єкта 
господарювання, які залежать від достовірності, повноти й своєчасності відображення 
господарських операцій, пов'язаних з рухом виробничих запасів.

Висновки. Отже, метою проведення аудиту запасів є висловлення аудитором 
думки про: достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо фактичної 
наявності та руху запасів; повноту та правильність відображення первинних даних з 
обліку запасів у зведених регістрах; правильність ведення обліку запасів відповідно до 
законодавчих та нормативних актів, облікової політики; достовірність відображення 
залишку запасів у звітності.
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Анотація. На основі систематизації досліджень наукових праць учених-економістів у 
статті визначено суть моніторингу соціально-економічних процесів розвитку регіону. З’ясовано 
умови впровадження моніторингу в процеси соціально-економічного розвитку регіону. 
Визначено відмінності моніторингу від стандартної статистичної технології. Встановлено, що 
основною метою моніторингу соціально-економічних процесів є збір, вивчення і підготовка 
інформації для прийняття і аналізу економічних рішень на різних рівнях управління. За 
напрямом “відновлювана енергетика та енергоефективність” розглянуто показники, які 
оцінюють у процесі здійснення моніторингу. Визначено основні завдання моніторингу й 
наведено принципи формування його інформаційної бази.

Ключові слова: децентралізація, інформаційна база, відновлювана енергетика,
моніторинг, регіон, розвиток, соціально-економічні процеси.
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АЬзІгасІ. ТЬе агіісіе сіеГіпез ІЬе паїиге оґ зосіо-есопотіс сіеуеіортепі ргосеззез топіІогіп§ 
іп а ге§іоп оп ІНе Ьазіз оґ зузіетаїігаїіоп оґ зсіепііґіс \уогкз оп есопотісз. ТЬе Іегтз оґ топііогіп^ 
іпігосіисііоп іпіо ІЬе ргосеззез оґ зосіо-есопотіс сіеуеіортепі оґ а ге§іоп аге сіеГіпесі. ТЬе сііґґегепсе 
ЬеІ\уееп топіІогіп§ апсі зіапсіагсі зіаіізііс ІесЬпо1о§у із ехріаіпесі. ТЬе ґасі іЬаІ зосіо-есопотіс 
ргосеззез топіІогіп£ із ргітагіїу сіігесіесі аі соїіесііоп, ехатіпаїіоп апсі ргерагаїіоп оґ іпґогтаїіоп 
ґог такіп§ апсі апа1угіп§ оґ есопотіс сіесізіопз аі Йіґґегепі тапацетепі і є у є і з  і з  ргоуесі. ТЬе 
іпсіісаіогз Ьу ІЬе сіігесііоп “гепешаЬІе епег§у апсі епег§у еШсіепсу”, шЬісЬ аге еуаіиаіесі іп ІЬе 
ргосезз оґ топіІогіп§, аге оиіііпесі. Ма]ог Іазкз оґ топіІогіп§ аге сіеГіпесі апсі ргіпсіріез оґ ііз 
іпґогтаїіоп Ьазіз ґогтіп§ аге сіеіегтіпесі.

Кеу \ у о г (1з : сіесепігаїігаїіоп, іпґогтаїіоп Ьазіз, гепешаЬІе епег§у, топіІогіп§, ге§іоп, 
(іеуеіортепі, зосіо-есопотіс ргосеззез.

Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується різким зростанням 
ролі та значення регіонів в управлінні соціально-економічними процесами, що 
насамперед пов’язано з децентралізацією. Ефективність реалізації стратегії розвитку 
регіону багато в чому залежить від створення й реалізації системи моніторингу 
соціально-економічних процесів за найпріоритетнішими напрямами. Організація 
моніторингу визначається комплексом механізмів практичної реалізації стратегії 
розвитку регіонів і при цьому застосовність тих чи інших методів та інструментів 
управління залежить від достовірності й оперативності оцінки процесів, що 
відбуваються в соціально-економічній сфері.

Постановка завдання. Дослідження щодо перспектив організації та проведення 
моніторингу регіонального розвитку прослідковуються у роботах таких учених:
І. Валентюк, С. Князева, А. Когута, А. Морозова, А. Пікуліної, Д. Стеченка, Т. Ускової 
та ін. Однак мало дослідженими залишаються проблеми моніторингу соціально- 
економічних процесів розвитку регіонів у контексті розгляду принципів формування 
інформаційної бази моніторингу, його часових меж та індикаторів, використовуваних 
для здійснення оцінки.

Метою дослідження є обґрунтування методологічних основ і практичних 
рекомендацій щодо формування ефективної системи моніторингу соціально- 
економічних процесів розвитку регіону та принципів формування його інформаційної 
бази.
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Результати. Використовуваний сьогодні регіональний моніторинг виступає, як 
правило, у ролі:

-  специфічного інструменту “зворотного зв’язку” в територіальному управлінні, 
що забезпечує стійкість розвитку територіальних утворень і управління в критичних 
ситуаціях;

-  особливого методу отримання знань про протиріччя і закономірності соціально- 
економічних процесів, формування громадянського суспільства;

-о сн о ви  для виявлення причин відхилень від запланованого чи бажаного ходу 
подій, визначеного програмами розвитку регіону.

Термін “регіональний моніторинг” у науковій літературі та в практиці не 
усталений і вживається в різних сенсах.

Поняття моніторингу в контексті вимог державної регіональної політики 
визначене у законодавстві та становить собою періодичне відстеження відповідних 
індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та проведення на підставі даних 
моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів соціально-економічного 
розвитку шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями [ 1].

Т. В. Ускова [2] під моніторингом соціально-економічної ситуації в регіоні 
розуміє спеціально організовану і постійну систему спостереження, збору, оцінки та 
поширення інформації, діагностики економічної та соціальної ситуації, що складається 
на території регіону, аналізу тенденцій розвитку та гостроти регіональних проблем, а 
також підготовки рекомендацій щодо прийняття раціональних управлінських рішень.

А. А. Пакуліна [3, с. 259] вважає, що моніторинг це систематичний збір і обробка 
інформації, яка може бути використана для поліпшення процесу ухвалення рішення, а 
також побічно для інформування громадськості або прямо як інструмент зворотного 
зв’язку в цілях здійснення проектів, оцінки програм або вироблення політики. 
Натомість С. О. Князєв [4, с. 31] розглядає моніторинг як сукупність аналітично- 
діагностичних дій, що періодично повторюються, для формування інформаційної 
складової управління соціально-економічними процесами задля підвищення якості 
рівня життя населення.

У роботі А. Є. Когута і В. Є. Рохчіна [5] обґрунтовуються важливі напрями 
моніторингу регіональних соціально-економічних процесів. При цьому одне з головних 
місць займає моніторинг якості життя населення. Вибір саме цієї системи обумовлений 
її пріоритетністю, викликаної прийнятим курсом на соціальну орієнтацію економіки, 
усвідомленням обставини, що кінцевим критерієм будь-яких політичних і економічних 
перетворень є поліпшення якості життя населення. Сутність, проблеми та механізми 
формування системи моніторингу регіональних ситуацій і регіональних проблем 
розглядаються в роботі Д. М. Стеченка [6].

Цілком слушно зазначає І. Валентюк [7, с. 147], що для удосконалення шляхів 
упровадження і використання технологій моніторингу в регіональному управлінні 
необхідно сформувати систему показників (індикаторів), які б своєчасно відображали 
реальну ситуацію, що складається у регіонах.

А. О. Морозов та інші [8] розглядають моніторинг як систему безперервного 
спостереження за ходом найважливіших соціальних і економічних процесів задля 
підготовки та прийняття рішень в умовах перехідного періоду.

Таким чином, видається більш конструктивним використовувати підхід до 
трактування категорії моніторингу, відповідно до якого під моніторингом соціально- 
економічного розвитку регіону можна розуміти систему спостереження, оцінки, аналізу 
та прогнозу економічної і соціальної ситуації, що складається на території регіону.
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В умовах виключно великої різноманітності регіональних ситуацій і 
децентралізації основне завдання моніторингу полягає у створенні надійної та 
об’єктивної основи для адресної державної підтримки тих чи інших територій. В 
умовах децентралізації влади на перший план виходить забезпечення участі громадян у 
формуванні регіональної політики та управлінні розвитком соціально-економічних 
процесів, а як наслідок і участь таких суб’єктів у процесі моніторингу соціально- 
економічних процесів розвитку регіону.

Тобто моніторинг стає тривалим спостереженням за будь-яким процесом задля 
оцінки його стану на час початку спостереження і прогнозу про його можливу 
поведінку в майбутньому. Його суть полягає в зборі фактів, що характеризують 
соціально-економічні процеси в регіоні та аналізі й інтерпретації соціально-економічної 
інформації.

Якщо говорити про поняття моніторингу в контексті вивчення соціально- 
економічних процесів, що відбуваються в регіоні, то це спеціально організоване 
системне спостереження за ходом і характером кількісних і якісних змін в економіці та 
в суспільстві, пов’язаних з їх переходом з одного стану в інший, у зв’язку з чим 
завданням моніторингу є не тільки спостереження, а й накопичення фактів і насамперед 
їх аналіз для прийняття рішень, здатних ефективно вплинути на об’єкт моніторингу.

Предмет регіонального моніторингу -  складна сукупність соціально-економічних 
процесів і явищ у регіонах. При цьому під особливою увагою є ті, які наведено у 
прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку 
конкретного регіону, сформованих по областях нашої країни відповідно до вимог низки 
нормативно-правових актів, а саме: Закону України від 23.03.2000 р. №1602-111 “Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України” [9], Закону України від 05.02.2015 р. №156-VIII “Про засади державної 
регіональної політики” [ 1] тощо.

Під час проведення моніторингу соціально-економічних процесів розвитку 
регіону такі прогнозні та програмні документи є базою для порівняння виявлених 
результатів з досягнення чи недосягнення поставлених цілей задля відстеження і 
регулювання процесів регіонального розвитку. Якщо розглянути такі документи на 
прикладі стратегічного напряму інноваційної діяльності, а саме освоєння 
альтернативних джерел енергії, то документами, які слід враховувати під час 
моніторингу, є:

1) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [10];
2) Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року [1 1 ];
3) Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 
роки [12] (чи будь-якого іншого регіону);

4) інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів у напрямах, 
що підлягають моніторингу.

На наш погляд, на основі моніторингу соціально-економічних процесів розвитку 
регіону, відповідно до встановлених показників, можливо:

— прискорити процеси, якщо вони бажані для регіону, і підвищити їх 
результативність;

— завчасно вжити адекватних для майбутніх подій заходів, підвищивши тим 
самим результативність управління соціально-економічними процесами в регіоні.

Наприклад, такими показниками в контексті розгляду моніторингу за напрямом 
“відновлювана енергетика та енергоефективність” є (див. Таблиця 1).
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Таблиця 1
Показники щорічної оцінки соціально-економічного розвитку за напрямом 

“відновлювана енергетика та енергоефективність”
ТаЬІе 1

Іпйісаїогв оГ аппиаі еуаіиаііоп оГ зосіо-есопотіс сіеуеіортепі Ьу (Ье гепелуаЬІе 
_________________ епегеу ап(1 епегау еШсіепсу Дігесііоп______________________

Найменування показника Відповідальні за подання 
даних

Відновлювана енергетика та енергоефективність

1.

Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у 
регіоні за звітний період на одну особу населення 
регіону, тонн нафтового еквіваленту

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження України

2 .

Частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з 
альтернативних видів палива або відновлюваних 
джерел енергії за звітний період, відсотків до 
загального обсягу виробленої теплової енергії в 
регіоні за звітний період

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження України

3.
Рівень упровадження енергозберігаючих джерел 
світла у зовнішньому освітленні населених пунктів, 
відсотків до загальної кількості світлоточок

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження України

4.

Частка оснащення багатоквартирних житлових 
будинків побудинковими приладами обліку теплової 
енергії, відсотків до загальної кількості 
багатоквартирних будинків, які підлягають 
оснащенню

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 

господарства України (далі -  
Мінрегіон)

5.
Частка сумарної потужності котелень на 
альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до 
загальної потужності котелень регіону

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження України

6.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні 
договори в межах механізмів підтримки заходів з 
енергоефективності в житловому секторі за рахунок 
коштів Державного бюджету (у тому числі зі 
співфінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків 
до загальної кількості домогосподарств регіону

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження України

7.

Частка бюджетних установ регіону, щодо яких у 
звітному періоді було укладено енергосервісні 
договори, відсотків до загальної кількості 
бюджетних установ регіону

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження України

Складено авторами на основі джерела [13].
Для результативного моніторингу потрібно встановлювати терміни його 

проведення, які б давали змогу адекватно реагувати на ситуацію у випадку наявних 
відхилень за встановленими індикаторами. Згідно з чинними нормативно-правовими 
актами, моніторинг проводиться щороку центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських 
об’єднань і наукових установ. Так, Мінрегіон щороку до 15 травня готує звіт про 
проведення моніторингу реалізації Стратегії та виконання плану заходів, який подає на 
розгляд Кабінету міністрів України [14].

Щодо індикаторів, які слід періодично порівнювати з їх цільовими значеннями, то 
вони відстежуються на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації
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центральних органів виконавчої влади. Тобто моніторинг певного соціально- 
економічного процесу тісно пов’язаний з джерелами інформації, на якій він 
грунтується.

Значні труднощі в становленні повноцінної системи моніторингу регіональних 
ситуацій і регіональних проблем, пов’язані з особливостями сучасного періоду, 
полягають у різкому скороченні об’єктів, масштабів і повноти обов’язкової 
статистичної звітності, у “випаданні” з поля зору офіційної статистики цілих пластів 
соціально-економічної дійсності (тіньова економіка, самозайнятість населення, реальні 
доходи населення тощо). Практично руйнується і без того слабка структура 
регіональної статистики — основа моніторингу регіональних ситуацій і регіональних 
проблем.

Головною метою моніторингу соціально-економічних процесів є збір, вивчення і 
підготовка інформації для прийняття і аналізу економічних рішень на різних рівнях 
управління. Це обумовлює дві особливості, яким має задовольняти моніторинг як 
система збору та обробки інформації: цільова спрямованість інформаційних процесів і 
максимальна об’єктивність отриманих висновків на кожній стадії переробки даних.

Від стандартної статистичної технології моніторинг відрізняється:
-  цільовим характером спостереження з орієнтацією на виявлення тенденційних і 

локальних змін, можливостей виникнення несприятливих і ризикових ситуацій;
-  інтегрованим урахуванням соціальної, економічної та індивідуально- 

психологічної інформації;
-  включенням у сферу спостереження, накопичення і аналізу не тільки кількісних, 

а й якісних, нечислових даних, а також “статистики зв’язків”, “статистики чинників” та 
інших видів результатів обробки даних;

-  широким використанням комп’ютерних методів подання, обробки і візуалізації 
інформації.

Завданнями моніторингу соціально-економічних процесів розвитку регіону є:
-  організація спостереження, отримання достовірної і об’єктивної інформації про 

протікання на території соціально-економічних процесів;
-о ц ін к а  та системний аналіз одержуваної інформації, виявлення причин, що 

виникають у реалізації соціально-економічних процесів;
-  виявлення чинників, що викликають економічні та соціальні загрози сьогодні та 

в перспективі;
-  забезпечення органів управління підприємств, установ і організацій, незалежно 

від їх підпорядкованості та форм власності, громадян інформацією, отриманою під час 
здійснення соціально-економічного моніторингу;

-  розробка прогнозів розвитку соціально-економічних ситуацій;
-  підготовка рекомендацій, спрямованих на подолання негативних і підтримку 

позитивних тенденцій, доведення їх до органів регіонального управління.
У зв’язку зі складністю внутрішньої організації, а також управління регіональної 

соціально-економічної системою, від моніторингу вимагається:
-  достовірність -  використання інформаційних даних і системи моніторингових 

показників (індикаторів), які найповніше і найдостовірніше характеризують 
досліджуване явище;

-оперативність -  орієнтація на скорочення збору і обробки інформації задля 
можливості прийняття екстрених управлінських рішень, якщо того вимагає наявна 
соціально-економічна ситуація;

-  систематичність — здійснення моніторингу протягом більш-менш тривалого 
терміну з певними інтервалами збору інформації;
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-  комплексність -  одночасне відстеження динаміки показників, що характери
зують різні точки розвитку (при цьому можливий як моніторинг кожного окремо 
взятого показника, так і зведення їх в інтегральний показник, що дозволяє оцінювати 
процес реалізації стратегії загалом).

Система моніторингу не має залежати від суб’єктивних факторів, у ролі яких 
можна розглядати політичні інтереси, оскільки в іншому випадку не виконується 
вимога об’єктивності та достовірності.

Для найбільш повного відображення сутності соціально-економічних процесів 
розвитку регіону необхідно об’єднати як кількісні, так і якісні їх характеристики. Для 
цього, виходячи з особливостей об’єкта спостереження, в організацію та формування 
інформаційної бази моніторингу соціально-економічних перетворень у регіоні 
закладається низка основних принципів:

1 . Інформаційна база моніторингу соціально-економічних перетворень у регіоні 
має органічно вписуватися в систему інформаційного забезпечення, контролю та 
регулювання соціально-економічного розвитку регіону, містити інформацію, необхідну 
органам влади, відображаючи при цьому специфіку регіону та його розвитку.

2 . Інформаційна база моніторингу соціально-економічних перетворень у регіоні 
має містити сутнісну інформацію про систему цілей у кожній конкретній сфері 
реформування, чинниках, показниках та індикаторах розвитку об’єктів реформування.

3. Основою формування системи цілей моніторингу є законодавчі акти, 
постанови, програми органів державного влади, а також інструктивно-методичні 
матеріали за напрямами реформування.

4. Показники, що характеризують хід і результати соціально-економічних 
перетворень у регіоні, мають бути наочними, простими в інтерпретації, доступними для 
аналізу та використання в практиці управління.

5. При формуванні інформаційної бази моніторингу соціально-економічних 
перетворень, крім системи державної статистики, необхідно використовувати 
інформацію спеціалізованих систем (банківської, біржової, працевлаштування тощо).

Висновки. Моніторинг соціально-економічних процесів розвитку регіону є 
інструментом узгодження інтересів у процесі реалізації стратегії регіонального 
розвитку і є умовою та базою, на основі якої можлива консолідація регіонального 
співробітництва.

Він є засобом забезпечення комплексного розвитку, у межах якого здійснюється 
взаємний контроль за реалізацією регіональної стратегії і на його основі здійснюється 
об’єктивна оцінка соціально-економічної ситуації. Основну роль в організації 
моніторингу грає цивільний інститут експертів, до складу якого входять: учені, фахівці 
підприємств і менеджери, представники органів регіональної влади. їх залучення до 
процесу моніторингу та управління соціально-економічними процесами розвитку 
регіону також сприяє процесам лібералізації, демократизації та гуманізації 
організаційно-правових і економічних відносин.

Перспективами подальших наукових розробок у цьому напрямі є акцентування 
уваги на визначенні та обгрунтуванні необхідності використання у моніторингу 
порівнянних показників оцінки ефективності соціально-економічного розвитку 
регіонів, що дасть можливість надати рекомендації з вдосконалення організації процесу 
моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів і дозволить оперативно 
здійснювати усі технологічні процедури системи моніторингу та забезпечать 
підвищення ефективності здійснення моніторингу.
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СТРУКТУРА І ФАКТОРИ ЦИКЛІЧНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича,
Міністерство освіти і науки України, 
кафедра економіки та безпеки підприємства, 
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58012, Україна,
тел:0372584707,
е-таіі: оґґісе@сЬпи.ес1и.иа

Анотація. Стаття спрямована на розвиток методологічних засад дослідження 
регіонального ринку праці в аспекті його нелінійної динаміки та ідентифікації комплексу 
ендогенних і екзогенних факторів циклічності. З використанням фільтра Ходріка -  Прескотта 
виокремлено довгострокові тренди і цикли в динаміці показників і факторів циклічності ринку 
праці Чернівецької області. Обґрунтовано мультициклічність регіонального ринку праці, 
оцінено волатильність і персистентність циклів його показників, їх відношення до бізнес- 
циклу, ідентифіковано випереджальні, запізнілі та співпадаючі циклічні індикатори рівня 
безробіття. Побудовано економетричну модель з фіктивними змінними для прогнозування 
сезонних коливань рівня безробіття. Розроблене програмне забезпечення може застосовуватися 
при підготовці державних і територіальних програм соціально-економічного розвитку та 
сприяння зайнятості населення.

Ключові слова: ринок праці, регіон, цикл, фільтр Ходріка -  Прескотта, циклічний 
індикатор, сезонні коливання.
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Уакітора Ь. Р.
ТНЕ 8ТКІІСТШ Е АМ ) РАСТОК8 ОР ТНЕ СУСІЛС КЕСШКЕ1ЧСЕ ОР

К Е С ІО ^ Ь  ГАЙОК МАККЕТ

Уигіу РесІкоуусЬ С Ь є г п іу із і  ІЧаїіопаї Цпіуегзіїу, 
Міпізігу оґЕсіисаІіоп апсі Зсіепсе оґ Цкгаіпе, 
Оерагітепі оґЕсопотісз апсі Зесигіїу оґ Епіегргізе, 
КоїхіиЬупйкуі зіг., 2, СЬегпіУІзі,
58012, Цкгаіпе,
Іеі.: 0372525195, 
е-таіі: пІегоґ@сЬпи.есіи.иа

АЬкІгасІ. ТЬе агіісіе ґосизесі оп ІНе сіеуеіортепі оґ теИіосіо1о§іса1 ргіпсіріез оґ гезеагсЬ оґ 
іЬе геціопаї ІаЬог тагкеї іп іЬе азресі оґ ііз попііпеаг сіупатісз апсі Шепііїїсаііоп оґ сотріех 
епсіо§епои5 апсі ехо§епоиз ґасіогз оґ сусіісаі. \¥е аррііесі Шіег Носігіка — Ргезсой ґог іЬе зерагаїіоп 
оґ 1оп§-Іегт Ігепсіз ап<і сусіез іп сіупатіс іпсіісаіогз апсі сусіісаі ґасіогз оґ ІаЬог тагкеї СЬегпіУІзі 
ге§іоп. Іп іЬіз рарег \ у є  Ьауе зиЬзІапІіаІес! тиііі-сусіісаі оґ ге§іопа1 ІаЬог тагкеї, л у є  езіітаїесі 
уоіаіііііу апсі регзізіепсе оґ сусіез іпсіісаіогз апсі іЬеіг геїаііоп Іо іЬе Ьизіпезз сусіе апсі аізо 
ісіепііґіесі 1еасііп§, 1а§§іп§ апсі соіпсісіепі сусіісаі іпсіісаіогз оґ ипетріоутепі гаїе. XVе сопзігисіесі ап 
есопотеїгіс тосіеі \уііЬ сіитту уагіаЬІез ґог ґогесазІіп§ оґ зеазопаї Йисіиаііопз ипетріоутепі гаїе. 
ТЬе (іеуеіоресі зой\уаге сап Ье изесі іп іЬе ргерагаїіоп оґ паїіопаї апсі ге§іопаІ рго§гатз оґ зосіо- 
есопотіс сіеуеіортепі апсі рготоіе етріоутепі.

Кеу\уогйв: ІаЬог тагкеї, ге§іоп, сусіе, Носігіск -  РгезсоП ґіііег, сусіісаі іпсіісаіог, зеазопаї 
Яисіиаііопз.

Вступ. В умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування 
розширюються можливості для регулювання зайнятості на регіональному рівні. Саме 
тому проблеми розробки регіональної політики, спрямованої на сталий розвиток ринку 
праці та пом’якшення негативних наслідків кризових явищ, мають бути сферою 
пильної уваги з боку держави, місцевої влади, науковців. Разом з тим, вивчаючи 
наукові публікації та зіставляючи їх висновки і рекомендації з потребами практики, 
слід визнати, що, незважаючи на інтенсивне дослідження ринку праці, по-перше, багато 
його аспектів залишаються недостатньо вивченими, по-друге, більшість публікацій 
носить якісний характер. Водночас як загальнонаціональний, так і регіональні ринки 
праці є складним динамічними системами, що вимагає досліджень з використанням 
методів моделювання. Серед останніх публікацій такого типу варто виділити наступні: 
Ю. Бажал, М. Михалевич [1] (здійснено аналіз впливу екзогенного підвищення вартості 
людського капіталу на економічний розвиток за допомогою двухаргументної функції 
індивідуальної пропозиції праці); М. Хавінсон, М. Кулаков [2] (на підставі моделі 
динаміки чисельності різновікових груп зайнятих в економіці регіону доведено, що 
вікові переваги роботодавців можуть стати причиною флуктуацій економіки регіону); 
К. Теодорідіс, Ф. Дзанетті [3] (з використанням моделі загальної рівноваги, фільтра 
Калмана розвинуто КВС тосіеі (модель реального бізнес-циклу) та доведено, що 
новинні шоки є важливим джерелом сукупних коливань і рухів на ринку праці); 
Л. Калієндо та ін. [4] (розроблено динамічну модель для вивчення впливу сукупних 
торгових шоків на зайнятість); Р. Бачманн та ін. [5] (за допомогою поліноміальних 
логіт-моделей станів на ринку праці досліджується вплив кризи 2008-2010 рр. на 
динаміку європейських ринків праці); Є. Галецка-Бурдзіак, М. Гура [6] (проведено 
емпіричний аналіз “ефекту зневіреного працівника” серед літніх працівників з 
використанням фільтра Ходріка — Прескотта та логістичних регресій). Водночас ринок
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праці, як підсистема економіки країни і окремих регіонів, розвивається циклічно: 
внутрішні та зовнішні фактори, в сукупності впливаючи на ринок праці, спричинюють 
коливання попиту і пропозиції робочої сили, які є різними за тривалістю і амплітудою, 
що й обумовлює циклічність у розвитку ринку праці. Проте в науковій літературі 
нелінійну динаміку ринку праці з позиції теорії циклу досліджено недостатньо.

П остановка завдання. Метою роботи є розвиток методологічних засад 
дослідження регіонального ринку праці в аспекті його нелінійної динаміки та 
ідентифікації комплексу ендогенних та екзогенних факторів циклічності.

При проведенні дослідження будемо виходити з таких гіпотез: 1) на ринку праці 
одночасно співіснує та взаємодіє декілька циклів з нерівновеликими довжиною хвилі та 
амплітудою; 2 ) циклічні сезонні (кон’юнктурні) коливання ринку праці є складовою 
частиною економічних циклів; 3) циклічність ринку праці спричиняє комплекс 
ендогенних і екзогенних факторів, включаючи специфічні особливості регіону.

Результати. Структура методики дослідження нелінійної динаміки регіонального 
ринку праці, спрямованого на виявлення довгострокових трендів і циклів, визначення 
їхньої структури та ідентифікацію циклічних індикаторів, складається з наступних 
етапів: 1) змикання непорівнянних часових рядів; 2) десозоналізація часових рядів;
3) виявлення викидів (аномальних значень рядів) та їх корекція; 4 ) виокремлення 
трендових та циклічних компонент часових рядів; 5) дослідження трендів; 
6) визначення поворотних точок циклів; 7) нормалізація циклічних компонент; 
8) дослідження статистичних параметрів циклічної динаміки часових рядів: 
8.1) оцінювання волатильності; 8.2) оцінювання персистентності; 9) визначення типів 
циклічних індикаторів по відношенню до бізнес-циклу; 10) ідентифікація факторів 
циклічності регіонального ринку праці та визначення їх типів щодо синхронності змін. 
Для апробації запропонованої методики в рамках даної роботи здійснено дослідження 
динаміки ринку праці Чернівецької області за період 2000-2016 рр.

При дослідженні динаміки ринків праці непорівнянними є насамперед часові ряди 
відповідних макроекономічних показників у зв’язку з тимчасовою зміною 
територіальних меж України, щодо індексу фізичного обсягу ВВП змінилася ще й база 
зіставлення. Проте наявність [7] даних, розрахованих за двома методологіями для 
“перехідного” періоду, уможливлює змикання. Що стосується сезонних коливань, то 
дослідження, яке спирається на річні дані, не потребує десозоналізації. Водночас явні 
сезонні коливання вимагають врахування фактора сезонності при прогнозуванні по 
квартальним (місячним) даним, що розглянуто нижче.

Для виявлення циклів та довгострокових трендів показників, що характеризують 
загальнонаціональний і регіональний ринки праці використано фільтр Х одріка- 
Прескотта (Носігіск -  Ргезсоії ґікег, НР) [8] (у варіанті його викладення та автоматизації 
в [9])- Динаміка рівня безробіття в регіоні у період 2000-2016 рр. (рис. 1, а) 
характеризується затухаючими коливаннями, спадаючий тренд 2000-2007 рр. змінився 
на практично стаціонарний з незначними коливаннями навколо 10%.
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Якимова Л. П. Структура і фактори циклічності регіонального ринку праці

а) б)
Рис. 1. Результати виокремлення довгострокових трендів і циклів в динаміці безробіття 

НР фільтром: а) Чернівецька область; б) Україна 
Рі%.1. ТНе гезиііз оГНі§Ь1і§Ьі ІЬе 1оп§-Сегт Ігепсіз апсі іНе сусіез іп іНе сіупатісз оґ 

ипетріоутепс оГІЬе НР Гіііег: а) СНєгпіуізі ге§іоп; Ь) ІІкгаіпе 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [7, 10]

Навіть глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. та політико- 
економічна криза 2013-2014 рр. не спричинили коливань переважаючих коливання 
початку століття (наслідки квазі-дефолту 1998-1999 рр. та низки структурних криз 
2002-2004 рр.). Наявність стійкого безробіття, ймовірно, свідчить про те, що на ринку 
праці відсутні умови досконалої конкуренції: вільний перелив ресурсів на різних 
сегментах ринку праці, гнучка заробітна плата, досконала інформація тощо. Немає 
підстав і для твердження, що це є деяким стійким кінцевим станом -  аттрактором. 
Разом з тим в цілому по Україні (рис. 1,6) безробіття навпаки характеризується 
зростаючою з часом амплітудою та чітко вираженим параболоїдним трендом з 
глобальним мінімумом у 2007 р.

Для коректного порівняння циклічної динаміки показників регіонального ринку 
праці здійснюється нормалізація циклічних компонент. Циклічна динаміка показників 
ринку праці (рис. 2) характеризується різноспрямованими змінами, зокрема: рівні 
зайнятості та економічної активності населення працездатного віку -  довжина хвилі 
збільшується, а амплітуда коливань зменшується, тобто мають місце затухаючі 
коливання; середньооблікова кількість штатних працівників — зменшуються і довжина 
хвилі, і амплітуда; коефіцієнти обороту робочої сили -  довжина хвилі зменшується, 
амплітуда збільшується; середня тривалість пошуку роботи безробітними -  довжина 
хвилі скорочується при практично постійній амплітуді. При цьому регіональний бізнес- 
циют (як його міру обрано індекс фізичного обсягу ВРП) демонструє нестійку 
амплітуду коливань зі збільшенням довжини хвилі. Разом з тим спостерігаються й 
загальні закономірності: більшість показників регіонального ринку праці відчувають 
одночасні коливання під впливом криз 2002-2004 рр., 2008-2009 рр., 2013-2014 рр.; 
період 2005-2009 рр. характеризується досить стійкою динамікою, але не для всіх 
показників позитивною, далі ринок праці входить в зону турбулентності, що скорочує 
можливості прогнозування його динаміки. Але для об’єктивних висновків, заснованих 
на статичному аналізі, оцінено статистичні параметри циклічної динаміки часових 
рядів показників ринку праці: волатильність і персистентність (табл. 1).
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Індекс фізичного обсягу ВРП —«— Зайняте населення працездатного віку
“  Коефіцієнт обороту робочої СИЛИ ПО прийому ■" 'Ж" Коефіцієнт обороту робочої сипи по звільненню

— •—  Середня тривалість поиуку роботи безробітними — і—  Середньомісячна заробітна плата реа/ьна
_____ — * — Середньооблікова кількість штатних працівнжів____________—8— ■ Економічно активне населення працездатного віку

Рис. 2. Динаміка нормалізованих циклічних компонент 
Рщ. 2. ТЬе сіупатісз оГіЬе погтаїіхесі сусіісаі сотропепіз 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [10]

Отримані результати оцінювання волатильності часових рядів циклічних 
компонент дають підстави стверджувати: цикли рівнів економічної активності, 
зайнятості та безробіття населення мають волатильність більшу за регіональний бізнес- 
цикл, решта -  меншу. Максимальна волатильність притаманна рівню економічної 
активності населення працездатного віку, тобто цей показник найбільше піддається 
шокам, але лише перші десять років досліджуваного періоду.

Таблиця 1
Параметри циклічності часових рядів основних показників 

регіонального ринку праці
ТаЬІе 1

ТЬе рагатеіег» оГ іЬе сусііс і іт е  8егіе8 оГ кеу іпсіісаіогз оГ ге^іопаї ІаЬог тагкеї

Показник Волатильність Персистен
тність

Відношення до 
бізнес-циклуабсолютна відносна

Індекс фізичного обсягу ВРП 1,344 1,000 -0,090 -

Рівень економічної активності, % 1,531 1,140 -0,169 проциклічний4 / 
нестійкий

Рівень зайнятості, % 1,459 1,086 -0,137 проциклічний3

Рівень безробіття, % 1,497 1,114 -0,177 ациклічний
Коефіцієнт обороту робочої сили 
по прийому, %

1,254 0,933 -0,240 проциклічний2

Коефіцієнт обороту робочої сили 
по звільненню, %

1,309 0,974 -0,228 проциклічний3

Середня тривалість пошуку 
роботи безробітними, місяців

1,127 0,839 -0,185 ациклічний

Середньомісячна заробітна плата 
реальна, % до попереднього року

1,256 0,935 -0,097 проциклічний1

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, тис. осіб.

1,253 0,932 0,249 ациклічний

Примітка: наведено показники для населення працездатного віку 'рівень
значущості а = 0 ,01;2а = 0,05; За = 0,1; іа = 0,25

Джерело: розрахунки автора на основі даних [10]
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Якимова Л. ТІ. Структура і фактори циклічності регіонального ринку праці

Персистентність коливань основних показників ринку праці статистично 
незначуща (як міру персистентності використано коефіцієнт автокореляції 1-го 
порядку). Отже, часові ряди циклічних компонент є антиперсистентними, тому 
припущення про існування “ефекту пам’яті” часових рядів циклічних складових 
показників регіонального ринку праці не є коректним, що ускладнює прогнозування 
циклічних коливань.

Подальший аналіз стосується атрибутів економічних індикаторів, визначених в 
[ 1 1 ], як: 1 ) відношення до бізнес-циклу; 2) ступінь синхронності змін економічних 
показників. Як кількісну міру цих атрибутів обрано, коефіцієнт взаємної кореляції, 
який дорівнює коефіцієнту парної кореляції показників, обчисленому за їх часовими 
рядами, узятими з певним лагом к  =  0 ;±1;+2;...,: р { к )  =  гу<х , де У -  індекс

фізичного обсягу ВРП, X ] -  показники і фактори циклічності ринку праці.

Алгоритм оцінювання статистичного взаємозв’язку регіонального бізнес-циклу та 
показників ринку праці є стандартним тестуванням за ^-критерієм Стьюдента 
значущості вибіркового коефіцієнта кореляції. Перевіряється нульова гіпотеза Но: 
р ( 0 ) = 0  -  коефіцієнт кореляції незначущий, індикатор ациклічний. Альтернативна 

гіпотеза (Нд: р ^ 0 )  розбивається на дві гіпотези: Паї: р ( 0 ) > 0  -  індикатор
проциклічний; Ндг: р (0 )  < 0 -  індикатор контрциклічний. При виборі критичного 
рівня значущості в даному аналізі був прийнятий до уваги невеликий обсяг вибірки ( 
72 =  16), що дозволило взяти велику ймовірність помилки І роду ОС — 0,1. При рівні 
значущості ОД <  ОС < 0,3 індикатор визначено як нестійкий, при ОС > 0,3 -  ациклічний. 
Проведене тестування показує (див. табл. 1), що рівень безробіття, середня тривалість 
пошуку роботи безробітними, середньооблікова кількість штатних працівників — 
ациклічні показники, тобто їхня динаміка не має ніякого відношення до “здоров’я” 
економіки регіону. Разом з тим рівень зайнятості проциклічний індикатор (при а = 0,1), 
що відбивається співпадаючими впадинами (2002 р., 2005 р., 2009 р., 2014 р.) та 
довжиною циклів 3-5 років. Отже, є підстави ввести гіпотезу, що це короткострокові 
цикли Кітчина -  цикли товарно-матеріальних запасів, коли величина запасів спричиняє 
коливання ВНП, інфляції, зайнятості. Але короткий історичний вік регіонального 
ринку праці не дозволяє прийняти або спростувати цю гіпотезу (дана обставина 
унеможливлює й виявлення середньострокових циклів Жюгляра (7-11 років) -  циклів 
завантаження виробничих потужностей, які очевидно спричиняють циклічність 
зайнятості).

Мета регіональної політики з управління ринком праці -  досягнення рівноваги 
між його параметрами. З такого погляду важливим завданням є визначення заходів 
щодо досягнення сталого розвитку регіонального ринку праці, тому останній етап 
дослідження спрямовано на виявлення циклічних індикаторів ринку праці -  
індикаторів, за якими потрібно стежити, щоб передбачати рух ринку. Як показник 
ринку праці обрано рівень безробіття населення працездатного віку, як циклічні 
індикатори виявлено ендогенні та екзогенні до регіонального ринку праці фактори 
(табл. 2). Тип індикатора визначається за допомогою коефіцієнта взаємної кореляції: 
індикатор X  ■ є випереджальним цикл рівня безробіття У  на к  періодів, якщо

максимальне значення коефіцієнта кореляції р тгх (^ )  =  т а х  = гуіх /І+к ) отримано

при к  < 0 ; співпадаючим, якщо Р тах( ^ ) _ п Ри к  =  0 ; запізнілим на к  періодів, якщо

Л п а х М - ПРИ £ > 0 ‘
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Таблиця 2
Циклічні індикатори регіонального ринку праці (рівня безробіття)

ТаЬІе 2

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 13, Т. 1

ТЬе сусіісаі іпсіісаіогз оГ ІЬе геціопаї ІаЬог іпагкеі (ипетріоутепі гаіе)
Фактор Статистичний показник Тип індикатора

1 2 3
Темп зростання 
національної / 
регіональної 
економік

Індекс фізичного обсягу ВВП, % запізнілий4

Індекс фізичного обсягу ВРП, % випереджальний4

Рівень інфляції Індекс споживчих цін, % випереджальний2

Розвиток
підприємництва та 
самозяйнятості в 
регіоні

Доходи від підприємницької діяльності та 
самозяйнятості, % грошових доходів

запізнілий4

Доходи від продажу сільськогосподарської 
продукції, % грошових доходів

запізнілий1

Вартість спожитої продукції, отриманої з 
особистого підсобного господарства та від 
самозаготівель, % сукупних ресурсів

запізнілий2

Індекс обсягу сільськогосподарського 
виробництва (господарства населення)

співпадаючий-

Інноваційна 
активність регіону

Питома вага підприємств, що займалися 
інноваціями, %

співпадаючий5

Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації, %

співпадаючий2

Загальна сума інноваційних витрат, тис. ол.. запізнілий6

Інвестиційна
привабливість
регіону

Прямі іноземні інвестиції в економіці області, 
у % до попереднього року

випереджальний4

Доходи, які не 
формуються під 
впливом ринку 
праці

Пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані 
готівкою, % грошових доходів

випереджальний3

Мобільність 
населення (трудова 
міграція)

Міграційний приріст, скорочення (-), осіб випереджальний1

Кількість громадян регіону, які тимчасово 
працювали за кордоном, працевлаштованих 
суб’єктами господарської діяльності, що 
мають відповідну ліцензію, осіб

данні відсутні

Транскордонна
кооперація

Експорт (Європа), млн. дол. СІЛА запізнілий3

Імпорт (Європа), млн. дол. СІЛА запізнілий4

Демографічні
фактори

Населення працездатного віку, тис. осіб. випереджальний2

Економічна
активність
населення

Економічно активне населення, % населення 
працездатного віку

запізнілий1

Рівень оплати 
праці в регіоні

Середньомісячна реальна заробітна плата, % 
до попереднього року

випереджальний3

Сукупність робочих 
місць в регіоні, що 
склалася

Середньооблікова кількість штатних 
працівників, тис. осіб

випереджальний2
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Якимова Л. П. Структура і фактори циклічності регіонального ринку праці

Оборот робочої 
сили

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому співпадаючий2

Коефіцієнт обороту робочої сили по 
звільненню

випереджальний3

Середня тривалість пошуку роботи 
безробітними

випереджальний

Дисбаланс між 
попитом та 
пропозицією 
робочої сили

Навантаження на 1 вільне робоче місце 
(Співвідношення кількості безробітних та 
вакансій, зареєстрованих у службі зайнятості), 
осіб

данні з 2005 р.

Примітка: рівень значущості а = 0,01; 2а = 0,05; За = 0,1; Аа = 0,2; 5 а = 0,25; 6а =
0,3

Джерело: розробка і розрахунки автора на основі даних [10, 12]

Запізнілі індикатори використовуються для підтвердження того, що поворотна 
точка (пік або впадина) циклу безробіття вже пройдена. Співпадаючі індикатори 
необхідно використовувати при розробці заходів впливу на них, оскільки вони 
відображають поточний стан циклу безробіття і в даний момент часу найбільшою 
мірою впливають на циклічну складову безробіття. Випереджальні індикатори 
прогнозують цикли безробіття в регіоні, тому є найважливішими орієнтирами при 
прийнятті управлінських рішень. Наприклад, рівень інфляції (ІСЦ) виявився 
випереджальним циклічним індикатором ( Р тах ( - 1) = 0,6203 ? р̂озр 2 ,8513 ,

/Кр.(0,05;13) = 2,1604) і це означає, що пік безробіття настає після піку інфляції через рік. 
Або пік безробіття настає через рік після впадини прямих іноземних інвестиції в 
економіку регіону ( р тах (— і)  =  —0 ,3 6 1 9 , /розр. = -1,3995, /кр(0,2;13) = 1,3502).

Слід зауважити, що статистичне дослідження впливу факторів на циклічну 
динаміку рівня безробіття обмежено суттєво якісною природою окремих факторів 
(соціально-культурні, психологічні особливості регіону, що історично склалися), 
доступністю (наприклад, трудова міграція), періодичністю статистичних даних 
(квартальні, місячні дані не для всіх показників), короткою історією регіональних 
статистичних спостережень.

Як фактор циклічності мають розглядатися й стійкі сезонні (кон’юнктурні) зміни 
на ринку праці. Так зареєстрований рівень безробіття суттєво коливається протягом 
року, що пов’язано з впливом сезонного фактору на обсяги звернень громадян до 
державної служби зайнятості (рис. З, а). За квартальними даними 2013-2016 рр. кіль
кості зареєстрованих безробітних оцінено параметри моделі з фіктивними змінними (сії,
сІ2 , Оі -  фіктивні бінарні змінні, IV квартал -  еталонний), К 2погт = 0,8735 :

у  = 10780,75 + 606,49г/, + 606,49с/, -  425,33сі2 - 1049,66сі, - 179,68*.

Регулярне спадання кількості безробітних у III кварталі (у порівнянні з IV кв. в 
середньому -  1049 осіб) обумовлено індустріально-аграрним типом галузевої структури 
виробництва регіону. Сільське населення складає 5 8 ,1 % , але сільська місцевість має 
досить обмежені можливості щодо забезпечення населення роботою, крім 
сільськогосподарського виробництва, яке досягає піків у III кварталі, а впадин у І. Дані 
обставини спричиняють впадину рівня зареєстрованого безробіття в у III кварталі і 
його пік у І серед населення зайнятого в сільському, лісовому, рибному господарствах, 
при цьому для інших видів економічної діяльності сезонні коливання взагалі відсутні 
(рис. З, б). Що стосується попиту на робочу силу, то він не має сезонного характеру, що
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спричиняє нерегулярні внутрішньо річні коливання дисбалансу між попитом і 
пропозицією.
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- Кількість зареєстрованих безробітних, які раніше працювали у сільському, лісовому, 
рибному господарствах (ліва вісь)

~ Іниі види економічної діяльності (права вісь)

а) зареєстроване безробіття, всього б) за видами економічної діяльності 
Рис. 3. Сезонні коливання безробіття в регіоні 

Рщ.З. Тке зеазопаї Яисїиаііопз оґипетріоутеп і іп їЬе ге§іоп 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [12]

В и с н о в к и . Проведене дослідження д о в о д и т ь ,  щ о  положення запропонованої 
методики у сукупності розвивають методологічні засади дослідження регіонального 
ринку праці в умовах циклічного розвитку економіки, слугують пізнанню та 
передбаченню нелінійних процесів на ринку праці та можливостей цілеспрямованого 
впливу на них.

Другий висновок стосується виявлених закономірностей розвитку ринку праці 
Чернівецької області: 1) регіональному ринку праці притаманна мультициклічність -  
наявність циклів коливань його показників з різними довжиною хвилі та амплітудою, 
волатильністю і персистентністю; 2) розглянутий комплекс ендогенних та екзогенних 
факторів циклічності регіонального ринку праці далеко не вичерпаний, у процесі 
розвитку національної та регіональної економіки та відповідних ринків праці будуть 
виявлятися інші індикатори, а деякі з розглянутих втратять свою актуальність;
3) виявлений суттєвий вплив сезонності на безробіття в регіоні, спричинений 
індустріально-аграрним типом регіону, потребує переходу від утримання сезонних 
безробітних до створення нових робочих місць та умов для підприємництва на 
сільських територіях.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що його результати, 
модельний інструментарій, програмне забезпечення можуть застосовуватися при 
підготовці державних та територіальних програм соціально-економічного розвитку та 
сприяння зайнятості населення.
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апсі Іуапо -Ргапкіузк ге§іоп іп рагіісиїаг, із сіеіегтіпесі, ґігзі оґ аіі, іЬаІ, іЬаІ, ргоІесІіп§ аіі ЬгапсЬез 
оґ їЬе паїіопаї есопоту луогк Іооіз апсі пе\¥ таїегіаіз, іі із їЬе то з і асііуе ґасіог іп зсіепііґіс апсі 
ІесЬпісаІ рго§гезз апсі ехіепсіесі ріауз іп \уЬо1е. А топ§ оіЬег іпсіизігіез ЬоМіп§ іпсіизігу ізоіаіесі 
сотріех ґипсііопз апсі геіош то ґогтіпц. ТЬе агіісіе апаїугесі їЬе зігисіиге оґ їЬе іпсіизігіаі сотріех 
апсі Ьазесі оп іЬаІ зеї оиі їЬе та іп  Ігепсіз іп їЬе сіеуеіортепі оґ Іуапо -Ргапкіузк.

Кеуичігсіз: сіеуеіортепі, іпсіизігіаі сотріех, іпсіизігіез, паїигаї гезоигсез, ґагт зігисіиге, 
сотріех їиеі - ап епег§у, зЬіеШ їЬе гезоигсе сіеуеіортепі Ігепсіз.
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Тагціешчка 1 .8., Ш гЬошка Ь.З., Реігупа М..Іи. Тепсіепсіе го2\уо)и кошріекви рггетузіохуедо .

А ^ Ь І 2 А  І8ТШ ЕІД С У С Н  2 А 8 ()В ()\\, 8ТШ Ж ТІІКА  С 08Р 0Б А К 8Т \У А  
ОВ\¥СШ11 І\¥АКО-ЕІЗД]УКО\У8КІЕСО. Когтіезгсгепіе і оЬеспозс Ьо§асІ\у 
паїигаІпусН сЬагакІегугиіз оЬ\¥о<1 І\уапо-ґгапко\¥8кі, |ако Іакі, со т а  гпасгпу роіепс]а! 
рггетузіолуу і газоЬ6\у паїигаІпусН.

Тегуїогіит оЬлуоди оЬе]ти]е 13,9 Іуз. к т 2, со зІапо\уі 2,3% о§о1пе§о Іегуіогіит 
ІІкгаіпу. ЬісгеЬпозс Іисіпозсі \у§ зіапи па 01.01.2014г. \уупозііа 1 379 559 озоЬ, со 
8Іапо\уі1о 0,3% о§о1пе] ІісгЬу Іисіпозсі па ІІкгаіпіе. ШесІІид росігіаіи асіт іп ізігасуіпецо 
оЬшосІ т а  14 ге]опо\у, 39 оЬ§2аго\у тіеізкісН \угаг 2 15 т іаз іат і, 765 оЬзгагоху \уіе]зкісЬ. 
ОЬ\уосі гаїісга зі? до §?5Іо гаїисІпіопусЬ ге§іопо\у кга]и. 2а§?32С2епіе Іисіпозсі па 1 к т 2 
шупозі 101 озоЬ. \¥і?кзга сг^зс Іисіпозсі тіезгка па оЬзгагге шіе]зкіт (56,7 %.).

8ігикіига §озро<іаг8І\уа оЬ\уо<іи І\уапо-Ргапко\¥8кіе§о ]езІ Іпс1из1гіа1піе-а§гагпа. 
ОІо\упа С2?8С роїепсіаіи рггетуз1о\уе§о ]езі 8киріопа па рггесІтіезсіасН тіазі: Каїизг, 
№сі\¥Ігпа, Ооііпа.

XV оЬлуодгіе із!піе]е 160 2І02 25 госІ2а]6\у Ьо§асІ\у паїигаІпусН, кіоге тогпа осіпіезс 
сіо ІакісЬ §гир:

-  ра1і\уо\уо-епег§еІус2пе (пайа, §аг, Ьигу \у?§іе1, Іогґ);
-  сНетісгпе (зоїе катіеппе і роїавохуе, зіагка, ґозґогуїу);
-  Ьидолуїапе таїегіаіу (§ірз, таг§1е, ріазколусе, ріазкі, §1іпу);
-  Ьа1пео1о§іс2Пе (огокегуі, \уоду тіпегаїпе).
XV оЬ\уосІ2Іе Ілуапо-Ргапко\узкіт 2аІе§аі^ §16\упе гаразу пайу і §аги Каграскіе) 

р п т іп с іі пайу і §аги. Шус1оЬу\уапе гаразу пайу зІапо\ущ 16,8% гіогу о§61поикгаіпзкісЬ, 
паїотіазі §аго\уе -  11,3%. XV роІепс]а!е газоЬ6 \у паїигаІпусН ]ес1по 2 §1о\УпусН тіеізс 
га]ти]^ гочупіег /азоЬу Іезпе. Ь азаті рокгуїу іезі оЬзгаг окоіо 600 Іуз. На. Рггу згедпіт 
\узкагпіки Іезізіозсі (На ІІкгаіпу 14% сіїа оЬ тк іи  І\уапо-Ргапколузкіе§о Іеп \узкагпік 
\уупозі 43,5%.

0§61па с11и§05с ггек оЬ\УОСІи -  1 554,00 к т . Ізіпіе^е 35% §бгзкісН ггек, кіоге 
рггусіаіпе сіїа гог\уо]и луосіпусН госІ2а)6 \у зрогіи. Ти Гогти)^ зі? §16\упе сіоггесга ггек 
Опіезіги і Ргиіа. Кгекі оЬ\Уосіи та]ц гпасгпе гаразу газоЬош НусігоепегдеІусгпусН.

НО/ЛХОЛ КОМІМ.Р.К81 Р К 2Е М ¥8Е О \¥Е С О  О В \\()О ІІ I\VАNО- 
ЕКАІЧКО\¥8К ІЕ С О . Б іа рггетузіи Ьасіапе§о ге§іопи сНагакІегузІусгпу ]езІ піегхуукіе 
хуузокі р о г іо т  зрес]аІігас]і: \у гакгезіе епег§іі епег^еіусгпеі окоіо іесіпе] Іггесіе] о§61пе§о 
исігіаіи рго с іи с і рггетузіо\уе]. Ргакіусгпіе саіу исігіаі рггурасіа па )ес!по рггесІ8І?Ьіог8І\уо
-  8ЕТ Вигзгіупзка, кіога ^езі па]роІ?гпіе]8г у т  екзрогіегет \у оЬлУОСІгіе І\уапо- 
Ргапко\Узкіт і паі\уі?кзгут па ХасНосігіе ІІкгаіпу.

Сго1о\ууті зекіогаті рггетузіи 33 гб\упіег: котріекз пайодуо-§аго\уу
(УАТ "КаЙосНетік Рггукаграсіе") і рггетузі сНетісгпу (8р. г о.о. "КаграІпайосНет").

Ропасіїо тогп а \уугогпіс рггетузі зрогу^сгу, рггетузі таІегіа!о\у Ьидо\УІапусН, 
котріекз Іезпу, Ьисіо\у? тазгуп  і рггетузі Іеккі. XV зігикіигге ргосіиксіі гоіпе] сг?зс 
2а]тщ е Носіо\УІа глуіегг^І зресіаіігщ^са зі? \у ргосіиксі і ті?зпо-т1есгпеі огаг иргау/а 
гозііп -  Носіоу/Іа гЬог, Ьигако\у сикголуусН і гіетпіакоу/.

2  ге§іопа1пе§о рипкіи хуісігепіа рггетузі іезі іесіпут г сго!о\уусН Ьгапг §озросіагкі. 
Іе£о \укіасі \у зіхуоггепіе сіосіапе] \уагІозсі Ьгийо \уупозі 36,9% (сг?зс оЬ\уо<іи І\уапо- 
Ргапко\узкіе§о \у сіосіапе] у/агіозсі Ьгиііо \у рггетузіе рагізіхуа шупозі 2,2%). Рга\уіе 65% 
ргосіиксі і рггетузіи ду 2013 гоки рггурасіаіо па рггетузі ирга\уо\уу, \у кіогут рггешагаїа 
ргосіиксіа рггетузіи зрогу\усге§о, ргосіикс)а сігехупа і \уугоЬ6\у сігехупоросЬосіпусЬ, Ьгапга 
сНетісгпа і пайосНетісгпа, ргосіиксіа іппусН \уугоЬ6 \у піетеїаіі (таїегіаібу/ 
Ьи<іо\у1апусН, \уугоЬ6 \у ге згкіа). Іесіпосгезпіе оЬзеплоуе зі? піехуузіагсгаі^су рогіот  
ргосіиксіі раріегпіс2о-се1и1ого\уеі, сіїа гог\уоіи кіогеі іезі тіеізсохуа Ьага зиго\усо\уа. 
\¥згосі оЬ\уос16\¥ гасНос1піе§о ге§іопи кгаіи оЬ\уосі І\уапо-Ргапко\узкі ро \уіе1козсі 
ргосіиксіі розіасіа сіги^іе тіеізсе, из1?риі^с іуїко оЬ\уосіи Ь\уо\узкіети.
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XV о§о1порапзІлуо\уеі ргосіиксіі оЬдуосі гаітиіе сгоІо\¥е т іеізса \у ргосіиксіі: 
роїазохуусЬ па\уого\у тіпегаїпусЬ -  76,0%, зосіу каизіусгпеі -  53,0%, ріуі 
сіге\упо\УІ6 го\¥усН -  28,1%, ріуі г \¥Іокіеп сІггелупусЬ -  48,8%, сетепіи -  9,2%, Іирколуі 
сіасЬо\уети -  36,4%, агЬе$Іосетепі6 \¥ гиг і т и Г -  43,5%, рггетузіошусії Іісгпікош §аги -  
100,0%.

Вгапгош^ зігакіиг? рггетузіи, кіог^ рггесізіашіопо па гузипки 1 тогп а рггесІ5Іа\уіс 
Іггета §1о\упуті Ьгапгаті рггетузіи, кіоге з^ паіЬагсігіеі го2\¥Іпі?Іе V/ оЬчуосІгіе Ішапо- 
Ргапко\узкіт:

-  р ггетузі \¥уе1оЬу\¥С2у;
-  рггетузі рГ2ЄІ\¥ОГС2у;
-  ргосіиксіа і гогсігіеіапіе епег§іі еіекігусгпеі, §аги і \¥ос1у.

*  ргогіикда і гогсігіеіапіе
епег і̂і еіекігусгпе], і
І'.'ОСІу

48% 49% *  рггетузі хуусіоЬууусгу

і
_ - рггету&І рггеїуубгоу

.
3%

]
і
|

Куп. 1. Яігикіига рггетузіи оЬ\\осіи І\уапо-Ргапко\узкісцо 
Рі£. 1. 8ігисІиге оГіЬе іпсіизігу Іуапо-Ргапкіузк ге§іоп

ІІ\уг§1?с1піаізс оЬеспозс Ьо§ас1\¥ паїигаІпусЬ, котріекз пайо\¥о-§аго\\у гаітц іе 
ІбСІПО 2 С20І0\УусН ШІ^ЗС XV 0Ь\¥0СІ2ІЄ. Т о  ГО\¥ПІЄ2 ЗІаІО ЗІ? ЛУаШПкІеГП СІІа 8І\¥ОГ2ЄПІа XV 
оЬ\уоскіе гаткпі?Іедо сукіи ргосіиксіі: хуієгіпісіхуо згуЬочу \уіегІпісгусЬ, \уусіоЬусіе і 
рггегоЬ пайу і §аги, ісЬ Ігапзроіїохуапіа і сіозіагсгепіа.

Рггетузі луусІоЬууусгу оЬлуосІи І\¥апо-Ргапколузкіе§о сЬагакіегугще зі? рггесіе 
\узгузІкіт \¥ус1оЬу\¥апіет пайу, §аги гіетпедо і ргосіикіоху Іолуатгузг^сусЬ.

2луі?кзгапіе газоЬи Ьагу іезі іесіпут г §1о\¥пусЬ гасіап 8ІаЬі1пе§о йтксіопо\уапіа 
Ьгапгу. ^ргохуасігепіе (Іо екзріоаіасіі № сц§и озІаІпісЬ Іаі пошусН пайошусН і §аго\уусЬ 
згуЬолу хл/іегіпісгусії сіаіо ос!ро\уіес1пі \уупік \¥ зІаЬіІігохуапіи шусІоЬу'Л/апіа пайу і §аги.

Босіаїколуо иу/г§І?сіпіаізс сііа роголупапіа рогіош луусІоЬусіа епег§еІусгпусЬ 
таїегіаібху па росг^іки 1аі’90 сітісігіезіедо зіиіесіа, Іо сігізіеізгу рогіогп озііща гаїесКуіе 
Іе^о роІо\¥?. Іезі Іо зролуосктапе Іу т , ге ргакіусгпіе саіе гіога пайу і §аги V/ оЬ\\осІ2 Іе 
сЬагакІегугиде зі? зкотріікош апуті §ео1о§іс2путі і ІесЬпо1о§ісгпуті хуагапкаті 
екзріоаіасіі і рггеЬушаі^ \у когїсошеі їагіе екзріоаіасіі, со \уутизга пашасіпіапіе згуЬбху 
хуіегІпісгусЬ і рбгпіеізг^ ісЬ Іік\уіс1асі?.

Оргбсг Іе§о, рггусгуп^ гтпіеізгепіа у/ус1оЬусіа ]езС гтпіеізгепіе оЬі?Іозсі 
\уіегІпісІ\уа розгикі^/ахусго-гчуіасіоу/сге^о і екзр1оаІасуіпе§о, кіоге \¥ окгезіе ро 1990 гоки 
зкгбсіїу зі? ропасі 2,5 гагу. Хпасг^се роїерзгапіе \уусІоЬусіа §аги і пайу ш оЬхуосІгіе, лу 
ріег\У82еі ко1е)позсі, гаїегу осі рггесНшепіа розгикішагї §ео1о§ісгпусЬ, 2 іесіпосгезпут 
2\уі?кзгепіет ісЬ Є&кіу\¥ПОЗСІ.

Рггеї\¥аг2а]^су рггетузі оЬлосІи І\уапо-Ргапко\Узкіе§о сЬагакІегугиіе зі? згегедіет 
Ьгапг, зігикіига кіогусії (езі росіапа па гузипки 2.

Рггетузі рггеїшбгсгу оЬхуосіи Ішапо-Ргапко\узкіе§о сЬагакІегуги]е зі? згеге§іет 
Ьгапг, \у кІбгусЬ сгоіоше з^ Ьгапге сЬетісгпе, пайосЬетісгпе і Ьгапга рггеІ\¥бг8І\¥а 
пайо\¥е§о.
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XV озІаСпісН ІаІасЬ гагпасгуїа зі? зіаіа Іепсіепсіа чуггозіи \уіе1козсі ргос1икс]і 
рггетузіолуе] XV рггетузіе сЬ етісгп ут і пайосЬетісгпут. Оо Іакіе§о шггозШ 
зрохуодохуаіо орСутаІпе Іас1о\уапіе роі?§ ре1госЬетісгпе§о котріекзи 2 а т . 8 .А. "Риког" і 
зр. г о.о. "КаграІпайосЬет", §(1гіе ізіоіпіе тоггозіа шіеікозс ргосіиксіі роїіеіуіепи, еіуіепи, 
ргоруїепи, Ьепгоіи і іппеї ргосіиксіі.

ш ргсхігіксда ±>аупо§сі. п а р а і і 
луугоЬд'л- П'іошо\^усЬ

*  р г г е т у  з і І еккі

ш о Ь тЬ к а  сігеи'па і ргскЗикеіа 
сіге\упіапа |

»  р г г е т у з і  сеіійогочуо- |
р а р іе т іс г > г. сіш капііе

ш \ч -у и \'а г /аи іе  к о к ш .  ргосінктст-
гаііпасіі іх>р^ паЙо\Уеі |

я  р г г е т у з і  с і іе т іс г а у  і |
ре П'осіїе т іс г п у

ргосінксі а и у г с Ь с т - г  
р0205іа1усЬ аиготА сои* 
ні е т е іа і  ісгпусії
т е іа іи г ^ іа  і \уугоЬу г  т е ї а іи  |

* тгу п іег іа  |

Куз. 2. Зігикіига рггетузіи рггеІ\¥огсге§о оЬшосІи І\¥апо-Ргапко\¥зкіе§о 
Рщ. 2. 8ігис1иге о ґ ІЬе ргосеззіп§ іпдизігу Іуапо-Ргапкіузк ге§іоп

Іесіпут г Ьагсіго роІ?гпусЬ рггес1зі?Ьіог8І\у оЬшосІи іезі ’̂ ай о сЬ ет ік  Рггукаграсіе
8 .А.", кіоге т а  гпасгпу роІепс)а1 рго«Ликсу)пу сііа рггегоЬи пайу і ргосіиксіі ргосіикіоху 
рггетузіи пайо\уе§о. XV оЬеспеі сЬ\уі1і ргосіикціе зі? окоіо ЗО госігаібш ргосіиксіі.

Ргіогуїеіохуу XV оЬлуосігіе іезі рггетузі сіг2е\упу, кібгу гаітиіе і есі по г сго1о\уусЬ 
тіе ізс  па о§61порапзІлуолуут рогіотіе. Та Ьгапга іако іесіпа г ріепузгусЬ озі^§п?§1а 
зІаЬіІігасі? і \¥ сі^§и озІаІпісЬ Іаі па^готасіга оЬ|?Іозс ргосіиксіі Іо у/аго \ує]. 
СЬагакІегузІусгпа сііа піеі іезі гт іап а огіепіасіі ргосіиксіі і рггетіапа потепкіаіигу 
дуугоЬблу. 2\уі?кзгапіе ргосіиксіі ос1Ьу\¥а зі? \¥ газасігіе \у рггесізі?Ьіог8І\уасЬ ІагІасгпусЬ, 
ргосіиксіі Ьис1о\¥ІапусЬ сіеіаіі г сігелупа і ріуі па Ьагіе сігешпіапеі, сіукіу, раріеги і кагіопи, 
рггетузіи теЬ1агзкіе§о.

К озгіет  зІаЬіІпеі ^озросіагсгеі сігіаіаіпозсі ОічуаПа 8р. Аксуіпа "2акІасі І\¥апо- 
(гапкохузкі 1окотоІу\уопарга\упу", Оі\¥агІа 8р. Аксуіпа "2ак1асі Каїизгзкі Ьис1о\УІапусЬ 
тазгуп", 8р. г о.о. "ТесЬтазг" і по\¥о иілуоггопе зрбікі г о§гапісгоп^ осіролл/іесігіаіпозсі^ 
"А§готазг-ІР" і "БеЬпа Меіаі ІІкгаіпа" з^ ре\упе рогуїухупе гт іап  лу Ьгапгу Ьисіошу 
тазгуп.

РггесІ5І?Ьіог5Ілуа Ьгапгу 1еккіе§о рггетузіи розіасіаіз сіиге роїепсіаіпе тогіілуозсі 
ргосіиксіі осігіегу г паІига1пе§о Гиіга, аІуки16\¥ зкбггапусЬ сііа рггетузіи оЬи\¥ПІсге§о і 
зкбггапе§о, рокгусіа г 1айуп§и, Ьа\¥е1піапеі ргг?сІ2у, осігіегу §огпеі і Іеккіеі, иЬгапіа 
гоЬосге§о.

8іаЬі1п^ ргас? гаЬегріесгаі^ рггесІ8І?ЬіогзІ\уа рггетузіи зрогу^сге^о і 
рггесІ8І?Ьіог8І\¥а г ргосіиксіі іппусЬ піетеїаіі тіпегаїпусЬ \уугоЬо\у.

0§о1путі ргоЬІетаїусгпуті руїапіаті ргакіусгпіе сіїа \уі?кзго8сі Ьгапг ирга\¥о\¥е§о 
рггетузіи іезі 2луі?кзгепіе гпозгепіа §1олупусЬ йтсіизгочу, ІесНпісгпе і ІесЬпо1о§ісгпе 
гасойпіе, піеоЬеспозс луугагпеі роїііукі рбгпіеізге^о го/\уоіи ргосіиксіі у/ луагипкасЬ 
гозп^сеі копкигепсуіпозсі, пізкі р о г іо т  игусіа ізІпіеі^сусН ргосіиксуіпусЬ роІ?§, 
піеоріасаіпозс \¥уризгс2апіа \уі?кзгозсі г госІ2аі6 \у ргосіиксіі, піе\уур1аса1позс і Ігисіпу
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Гіпапзоууу зіап, пізкіе тогііхуозсі ітуезіусуіпе, осіріуш касіг рггу гпасгпут 
гароІггеЬо\уапіи па \уу§око \¥ук\уа1ШколуапусЬ ргасо\упіко\у.

01о\упуті Ьгапгаті рггетузіи, па кіоге рггурада паі\уі?кзга сг?зс \¥Іе1козсі 
ргосіик^і рггетузіохуеі іезі Ьгапга сЬетісгпа, пайосЬетісгпа і ргодиксіа епег§іі 
еіекігусгпеі- \¥кзпіе Іе Ьгапге т а із  паілуі?кзгу роїепсіаі сіїа ргохуадгепіа іппо\уасуіпеі 
дгіаіаіпозсі, а \¥І?с і р о то с  іппо\уасу)пети гоглуоіо\уі оЬ\¥оди І\уапо-Ргапко\узкіе§о.

N 8 Іегуїогіит оЬ\уоди І\уапо-йапко\узкіе§о ргодикиіе зі? рга\¥Іе 4% ргосіиксіі 
сЬетісгпе§о і пайосЬетіс2пе£о рггетузіи ІІкгаіпу. Сг?зс Ьгапгу \у рггетузіошеі 
ргосіиксіі ге§іопи зІапо\уі ропасі 13%. V/ Іеі Ьгапгу ргосіикиіе зі? ргосіиксіа сі?гкіеі 
ог§апісгпеі зупіегу (еіуіеп, ргоруїеп, Ьепгої, уіпії Ніогісі, роїіеіуіеп), сНІог, зосіа 
каизіусгпа, па\уогу роїазолуе, аегозії, ргосіиксіа сНетіі (Ьаглупікі зупіеіусгпе, сЬетікаІіа- 
сіокіасікі) \уугоЬу 1акіегоГагЬо\уе і §итоІесЬпісгпе.

Вгапг? сЬетісгп^ гаїісга зі? сіо Ьгапг іп\уезІусуіпо-аІгаксуіпусЬ, екзрогіохуо- 
огіепІо\уапусЬ котріекзи рггетузІо\¥е§о оЬ\¥оди і т а  Ьагсіго \уагпу шрІу\¥ па \¥ггозІ 
ргосіикс)і. Ріепузге іп\уезІусіе га§гапісгпе \у рггедзі?Ьіог8І\уасЬ рггетузіи сЬетісгпе§о і 
пайосЬетісгпе^о \упіоз1у 126 т іп . сіоіагоху, со зіапохуі 32,7% од о§о1педо каріїаіи.

Роїепсіаіпа тіеізсолуа ргге\уа§а -  Іо ууузіагсгаі^со гог\¥Іпі?Іу екзрогІо\уу роїепсіаі. 
Такіе ргодикіу іак еіуіеп, ргоруїеп, Ьепгої, уіпії Ніогісі, каизіусгпа зосіа \у дигеі оЬі?Іозсі 
екзрогіиі^ зі? до §Іо\¥ас]і, Роїзкі, ЛЛ/+осН іір. Сг?зс ргодиксіі сНетісгпеі і г\уцгапусЬ г пі^ 
Ьгапг рггетузіи \у о§о1пеі \¥Іе1козсі екзрогіи \¥ тагси 2011 гоки хуупіозіа 28,5% і шггозіа 

рого\упапіи г т а г с е т  2011 гоки до 11,3%.
Рошагпут ргоЬ Іетет діа рг2едзі?ЬіогзІ\у Ьгапгу сНетісгпеі іезі:
-ІесЬпісгпе і ІесЬпо1о§ісгпе гасоґапіе, \уузока епег§осЬ1оппозс, кіоге 2\¥І?кзгаі^ 

козгі \у!азпу ргодиксіі, со ргодикиіе зі?, і оЬпігаі^іеі іакозс;
-  пізкі р о гіо т  оріасаіпозсі ргодиксіі §1о\¥пусЬ рг2едзі?ЬіогзІ\у;
-  пе§аІушіу \ур!у\у ргодиксіі па еко1о§ісгп^ зуіиасі? \у ге§іопіе, гугуко 5І\¥оггепіа 

1еіко\у кагзї НудгоІО£ІС2пусН, піеро\¥одгеп ролуіеггсЬпі, газоіепіа §гипІо\¥ і ггесгпусЬ луод 
\у зігеїїе дгіаіаіпозсі 8р. „Раігука роїазохуа” .

ІЧіе г\¥агаі^с па Іо, ге ргодиксі? па\уого\у тіпегаїпусЬ, \у згсгедоіпозсі роїазохуусН, 
одпіезіопо до іедпе§о г ргіогуїеІохуусЬ кіегипколу гоглуоіи сЬетісгпе§о рггетузіи, г Ьоки 
рапзІ\уа з^ піеоЬеспе се1о\уе і зузІето\уе дгіаіапіа, со до гагг^ди ргосезет лузрагсіа 
оісгузІусЬ ргодисепіолу роїазошусН па\уогош, а Іакге Гіпапзо\уапіа гагпасгопусЬ 
\¥удаіколу.

Міедоїїпапзоууапіе "РаЬгукі РоІазо\¥еі" ипіетогігш а гогхуцгапіе ргоЬІети иіуіігасіі 
зоїапек, окоіо 10 т іп . т 3 йаксіі, кІогусЬ падготадгопо. XV рггурадки ау/агіі 
Ьудгоигг^дгеп, зоїапкі то § ^  рггедозіас зі? до зузіети \тс>дпе§о ггекі Бпіезіг і 
зролуодолуас еко1о§ісгп^ каїазігоґ? па еигореізЦ зкаї?.

Бозіагсгапіе епегдіі §озродагсе і па роїггеЬу зосіаіпе діа оЬ\уоди одЬу\уа зі? козгіет  
дозіагсгепіа §1о\упеі сг?зсі раїтохуусЬ газоЬо\у іппут ге§іопот ІІкгаіпу, па роїггеЬу 
\уудоЬусіа лу?§1о\¥одого\уусЬ і ргодиксіі еіекігусгпеі і сіеріпеі епег§іі Ьегрозгедпіо \у 
ге§іопіе.

К отріекз ра1і\уот>-епег§еІус2пу оЬ\уоди гау/іега 14 сгоіо\уусЬ рггедзі?Ьіог8І\¥, 
кіоге гаЬегріесгаі^ луудоЬусіе, Ігапзрогі і рггегбЬ пайу і §аги, ргодикс)? і родгіаі епег§іі 
еіекігусгпеі. Х¥іе1козс ргодиксіі котріекзи зіапохуі ргалуіе 40% о§о1пооЬ\уодо\уеі 
ргодиксіі.

Рга\¥Іе 14% рггетузіолуеі ргодиксіі оЬ\уоди зкіада сг?зс Т8Е Вигзгіупзкіеі, Оі\уагІа 
8р. Ак. "2асЬодепег§о", §дгіе ргасиіе 12 Ь1око\¥ епег^еІусгпусЬ о і^сгпеі то су  2300 МУі. 
Озіаіпіа іезі піегаїегпа од роі^сгопе§о зузіети епег§еІусгпе§о ІІкгаіпу і ргасиіе 
го\упо1е§1е г гіедпосгопут зу з іе т е т  епег§е1усгпут Еигору.
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Тагаї'ешка Ь.8., ІУегЬошіка Ь.8„ Реігупа М.М. Тепсіепсіе го/\уо]и котріекзи ргаешукіо'л'едо .

XV сі^§и 2003-2006 Іаі оЬзепуо\уа!а зі? рогуїушпа дупатіка оЬі?Іозсі ргодиксіі 
епег§іі еіекігусгпеі. К агет  г Іу т , \у 2007-2012 ІаІасЬ одЬуі зі? піекіогу зрадек, ге 
окгезіопо оЬіекІу\упуті рггусгупаті -  роїггеЬаті ге\¥п?1ггпе§0 гупки епег§іі еіекігусгпеі.

ОІои/путі копзитепіаті епег§еІусгпусН газоЬо\¥ оЬ\Уоди іезі епег§іа еіекігусгпа, 
рггетузі сИетісгпу і пайосЬетісгпу, а Іакге зекіог тіезгкапіолуо-котипаїпу ге§іопи.

(316\¥пут се іет  гог\уоіи Ьгапгу \¥удоЬу\уапіа пайу і §аги іезі г\уі?кзгапіе газоЬи 
Ьагу лу?§1о\¥одого\у рггег рггерго\¥адгепіе розгикіууа^сго-глуіадолусге^о хуіегіпісілуа па 
полуусЬ регзрекІу\упусЬ рІасасЬ і гіогасЬ. Іиг дгіз рггерго\уадга зі? г\¥Іадо\усге 
\ у і є г і п і с і м / о  па іггесЬ регзрекІу\упусЬ рІасасЬ пайу і §аги. Ко\упіег \у гатасЬ геаіігасіі 
шзроіпеі дгіаіаіпозсі 8р. "ВоЬогудсгаппайо§аг" г зг\уедгк^ котрапі^ "8\уепзка Каріїаі 
Оіі" рггерго\уадгаі^ розгикіхуапіа §ео1о§ісгпе па гіоги КиЬазг-ЕикІугізкіети.

РгоЬІету дозіагсгапіа епег§іі ге§іопи доіусг^ §Іошпіе копіесгпозсі то д ет ігас іі 
ІесЬпо1о§іі луудоЬусіа і рггегоЬи \у?§1о\уодоголу.

Бодаїкохуо луагпут сгуппікіет, кіогу хуріутоа па оЬпігепіе копкигепсуїпозсі 
у/удоЬусіа позпікб\у епег§еІусгпусЬ \у Каграскіт ге§іопіе іезі чуузокі зіоріеп гигусіа 
§1о\упусЬ ргодиксуіпусЬ йіпдизгу рггедзі?ЬіогзІ\у, кіоге \\удоЬу\уаіз пайе і §аг, а з^ 
гогтіезгсгопе па Іегуїогіит оЬ\уоди.

Апаїіга Іетра \уггозІи рггеапаїігоу/апусН §1о\¥пусЬ зроІесгпо-екопотісгпусЬ 
\узкагпіколу рокагаїа ргозіу глуі^гек и/гаіетпу ті?дгу  \уіе1козсі^ ргодиксіі і ргозіуті 
іпшезіусіаті га§гапісгпуті. 2 тпіеізгепіе \уіе1козсі ргодиксіі дорголуадга до ро§огзгепіа 
зіапи екопотісгпе§о ге§іопи, а \уі? с зіаіе зі? оп тпіеі аігаксуіпу діа іп\уез1ус)і 
га§гапісгпусН.

Вагдгіеі \уузока каріІаіосЬІоппозс ргодиксіі \уута§а \¥угзгеі гоЬосгеі к\уа1іїїкасіі, а 
Іо гагхуусгаі огпасга \уугзгу козгі ргасу. Ропадіо пізкі рогіот  ріасу (зкиїкіет сге§о іезі 
пізкі доЬгоЬуІ) луугпасгаі^ пізк^ зіі? паЬулусг^ Іидпозсі, со іезі пе§а1у\упут сгуппікіет 
гогзгеггепіа ргодикс]і Іо\уаго\¥ і из1и§, зкіего\уапусЬ па луе\уп?1ггпу гупек.

XV озІаІпісЬ ІаІасЬ лу §озродагсе оЬ\уоди одЬулуаі^ зі? рогуІу\упе рггетіапу: 
роіа\¥ІаІ4 зі? Іепдешуе екопотісгпе§о \¥ггозІи, г\уі?кзга зі? копкигепсуіпозс §озродагкі, 
гозп^ досЬоду Іидпозсі і ісЬ §1о\упу котропепі -  ріаса гагоЬколуа.

8рггуіаі^се згодолуізко діа шггозіи екопотісгпе§о зішоггуїу д1и§оІегтіпо\¥е 
зігикіигаіпе сгуппікі, Іакіе іак: ргу^аіугасіа і гезігикіигугасіа, рггерго\уадгепіе
рггетузіапеі ріепі?гпо-кгедуІо\уеі роїііукі, ророрга\уа дузсурііпу ріаіпісгеі, со одЬу\уа!о 
зі? па Ііе игдгохуіепіа такгоекопотісгпе§о згодо\¥Ізка і гог\уоіи гупко\¥усЬ іпзіуіисіі і 
Іу т  родоЬпе.

С Ь О ^ Е  Т Е М Ж Ж М Е  К ( ) /Х \С ) , ІЕ  РК2ЕМ ¥8ЕО \¥ЕСО  КОМРЕЕК81 
ОВХУОВІІ I\VАNО-ЕКАNКО\V8К IЕС О . КзгІаЙохуапіе Іепдепсіі гог\уоіи котріекзи 
рггету5Іолуе§о оЬ\уоди І\уапо-Егапко\узкіе§о іезі тог1і\уе г и\уг§1?дпіепіет похуусЬ 
роїіІусгпусЬ і екопотісгпусЬ геа1іо\у, \уусЬодг^с г зуіиасіі, \у кіогеі гпаїагіа зі? ІІкгаіпа 
ро \уудаггепіасЬ Іізіорада 2013 і 1иІе§о 2014 Іаі. Те Іепдепсіе гограіггуту шусНодг^с г 
зсепагіизгу, гаргоропохуапусЬ \у оргасошапеі 8 іга1едіі гог\уоіи ге§іопи па окгез до 2020 
гоки.

8сепагіизг гог\уоіи КгІ (оЬшод гог\уца зі? ро іпегср, зроіесгпо-екопотісгпу зіап 
кгаіи піе зрггуіа гог^оіолуі). XV зігикіигге рггетузіо\уе§о котріекзи оЬ\¥оди ргге\уагаі^ 
пізко- і згедпіо ІесЬпо1о§ісгпе рггедзі?Ьіог8І\уа \уудоЬу\уаІ4се§о і епег§еІусгпе§о 
рггетузіи. ОЬпіга зі? оЬі?Іозс \уудоЬутеапіа зиго\уеі пайу і §аги па гІогасЬ 
Надшігпіапзкіт і Б оїупзкіт рггег зіорпіоше ісЬ \уусгеграпіе, ІесЬпо1о§ісгп^ Ігидпозс і 
род\уугзгепіе сепу па \уудоЬусіе. Ргосез Ь?дгіе Іохуаггузгус зосіаіпуті і еко1о§ісгпуті 
ргоЬІетаті. Каі\¥І?кзге епег^о^епегщ^се рггедзі?Ьіог8І\уо 2асЬодпіеі ІІкгаіпу 
"Вигзгіугізка ТЕ8 ", паіЬагдгіеі рга\удородоЬпіе, Ь?дгіе гтодетіго^л/апе і рггеідгіе па 5-6 
ІесЬпо1о§ісгпу икіад, іедпак, оЬі?Іозс ргодиксіі епег^іі еіекігусгпеі ггозпіе рггег

1 9 9



Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 13, Т. 1

о§гапіс2епіе оЬі?Іозсі сіозіагсгепіа па еигореізкісН гупкасЬ. Маїа і згесіпіа 
рг2есІ5І^ЬІ0гс208с Ь?сІ2Іе гогхууаіа зі? рошоїі, гозіаі^с рггехуагпіе XV зекіогге Ьапсіїи і изіи§.

Зсепагіизг гогхуоіи №2 (оЬхуосі акіухупіе Ь?сігіе хуукоггузіухуаі тох ііхуозсі V/ 
\¥агипкасЬ згуЬкіе§о зроіесгпо-екопотісгпедо гогхуоіи кга|и). 8гуЬкіт Іегпрет Ь?сіз 
хургохуасігаїу зі? зу з іетсте  геґогту: асітіпізігасуіпо-іегепохуа, росіаїкохуа, Ьисігеїохуа і 
Іу т  росіоЬпе. Тегуїогіаіпе §готас1у о іг г у т іщ  гпасгпу таїегіаіпіе-ґіпапзохуу газоЬ па 
зІорпіо\¥е роїерзгепіе зосіаіпеі і іпгупіегзкіеі іп&азігикіигу. Кієгохупісіхуо оЬхуосіи 
\¥зро1піе 2 Іегуіогіаіпуті §готасіаті ггеаіігиіе еїекіушп^ тагкеІіп§о\¥^ зігаіеді?, а р о їе т  -  
еґекіухуп^ рггетузіолуз і іп хуезіусур з роїііук?. ОЬхуосі Ь?сігіе рогусіопо\¥ас зі? |ак 
іп\¥езІусуіпа а1гакс)а. Оіохупе іп\¥ез1усу)пе зекіогу - хуузокоіесіїпоіодісгпе Ьгапге Ьисіохуу 
тазгуп, 1еккіе§о, зрогух¥С2Є£о, рггетузіи сіггехупедо г ізіоіпіе росіпіозі^ &1ф'щ рггегоЬи. 
В?с^ Іхуоггуїу зі? по\¥е \¥у8окоІесНпо1о§ісгпе ргге<І8І?Ьіог8Іх¥а XV ІусЬ ЬгапгасЬ, кіоге зіап^ 
зі? сепігаті екопотісгпе§о \¥2гозІи. В?сІ2Іе зреіпіаіо зі? ІесЬпо1о§ісгпе 
рггеог§апІ2о\¥у\¥апіе рггесІ8І?Ьіог8І\у ІгасіусуіпусЬ сііа оЬхуосІи Ьгап2 рггетузіи 
гсіоЬушаі^се^о і епег§о§епегиізсе§о, росіхуугвгепіе ісЬ еґекіухупозсі і іакозсі ргосіиксіі. 
Акіушпіе Ь?сІ2Іе гогхууаі зі? т а іу  і згесіпі Ьігпез, зіорпіохуо рггезихуаі^с зі? г гакгези 
Ьапсіїи і изіи§ V/ гакгез ргосіиксіі.

8сепагіизг гогхуоіи №  3 (оЬ\¥осІ сіокіасіа хуузіїкоху XV з \\о іт  гогхуоіи, сЬосіаг 
зроіесгпо-екопотісгпу зіап кгаіи піе зрггуіа гогх¥оіо\¥І). 2§ос1піе г Іу т  зсепагіизгет 
\урго\¥асІ2епіа зузІетохуусН геГогт XV геміопіє зроіука зі? г рехупуті Ігисіпозсіаті 
рга\¥пе§о, Гтапзо\¥е§о, ог§апігасуіпедо і рзусНо1о§ісгпе§о сЬагакІеги, осіЬуаізс 
о^бІпоикгаіпзЦ Іепсіепсі?. XV шупіки Іе§о згуЬкіе росішугзгепіе іпхуезІусуіпе§о рохуаЬи 
оЬхуосіи зіаіе зі? гпасгпут \¥ег\¥апіет сі 1а ге§іопаіпеі уЛасІгу, г а їе т  1\¥Іа сг?зс 
ге§іопаІпе§о газоЬи Ь?сІ2Іе зкіегошум/ас зі? па паіЬагсІгіеі §оІо\¥е сі1аІе§о Іегуїогіит, 
зішаггаі^с осісігіеіпе Іокаїпе "рипкіу луггозіи". Иа ІусЬ ІегуІогіасН зіапіе тогііхуа 
іпполуасуіпа сіго§а гог\¥0 |и ]ак оЬеспусЬ Іа т , Іак і похуусН рггетузіохуусЬ Ьгапг і 
ргосіиксіі. Такіе Іегуїогіа зіа^  зі? похуут тос іе іет  ІегуІогіа1пе§о іппо\уасуіпе§о гогхуоіи, 
І а т  Гогтиіз зі? ітуезіусуіпе зігеїу, §сігіе гасЬосіг^ з1га1е§ісгпі іпхуезіоггу, зіххаггаізс подує 
іппо\уасуіпе рггесІ8І?Ьіог8Іша XV рггетузіе. N8 ІусЬ ІегуІогіасЬ акіушігще зі? т а їу  і згесіпі 
Ьігпез, зіхуаггаізс зіесіе 1о§ізІусгпе§о гаЬегріесгепіа 8ІгаІе§ісгпе§о іпхуезіога. Оіххіегаі^ 
зі? і ротузіпіе гогхууаі^ зі? \уузокоІесНпо1о§ісгпе рггесІ8І?ЬіогзІ\¥а іппошасуіпе.

2  и\¥2§1?сіпіепіет рохуугеі гагпасгопе§о ишагату, ге рггетузіохуу котріекз ішапо- 
Ргапко\¥зкіе§о оЬ\¥ос1и па сіап^ сЬ\¥І1? т о ге  гогхууас зі? г§осіпіе г зсепагіизгет гогшуи 
№  3, хуіазпіе ]езІ гог\¥Іпі?Іа рггетузіоша іпітазігикіига ге§іопи І\¥апо-Ргапко\¥зкіе§о, \¥ 
рої^сгепіи г \уук\¥а1іГіко\уапуті ргаси ̂ с у т і газоЬаті роїгай оіггутас сіо(іаІко\¥у Ьосігіес 
«11а гог\уо]и сігі?кі роїерзгапіи Ьігпез-кіітаїи V/ Икгаіпіе. Віізкі агапгас]і <іо §гапіс 11Е V/ 
роі^сгепіи г луузокіт р о г іо т е т  8атоог§апігас]і Іисіпозсі іезі рогол¥па\¥сг^ ргге\уа§^ 
оЬ\уос1и лу хуагипкасЬ ргодпогошапе] акіу\уігасіі Ігапздгапісгпеі \¥зро1ргасу. 2  
и\¥2£І?с1піепіет ролуугеі гагпасгопе§о и^/агату, ге рггетузіошу котріекз Ішапо- 
Ргапко\¥зкіе§о оЬлуосІи па сіап^ сЬ\уіі? т о г е  гогшуас зі? г§осіпіе г зсепагіизгет го2\уо)и 
N^ 3, хуіазпіе іезі гоглуіпі?Іа рггетузіоша іпітазігикіига гедіопи Ішапо-Ргапко\узкіе§о, \у 
рої^сгепіи г \\ук\¥аІіГіко\¥апуті ргасиі^суті газоЬаті роїгаРі оіггутас <1ос1аІко\\у Ьосігіес 
сіїа гог\уоіи, сігі?кі роїерзгапіи Ьігпез-кіітаїи V/ ІЛааіпіе Віізкі агапгасіі сіо §гапіс ИЕ V/ 
рої^сгепіи г \¥узокіт р о г іо т е т  затоог§апігасіі Іисіпозсі іезі роголупалусг^ ргге\уа§^ 
оЬ\¥осІи лу шагипкасН рго^погошапе] акіудуігасіі 1гапз§гапісгпеі шзроіргасу.

\¥і?с, еґекіу^/пе йіпксіопохуапіе рггетузІо\¥е§о котріекзи оЬ\¥ос1и зішагга 
рггезіапкі гог\¥І^гапіа згегеди \¥агпусЬ зроіесгпо-екопотісгпусЬ руїап, \¥ згсге^оіпозсі:

-  Г\уоггепіе еіаІо\¥ і гтпіеізгепіе зіору ЬеггоЬосіа;
-  гаЬегріесгепіе Іисіпозсі копіесгпуті Іо\¥агаті і изіи§аті;
-  роскуугзгепіе рогіоти сіосЬосі6\у;

2 0 0
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— гарго^асігапіе газасі еко1о§ісгпе§о тапа§етеп1и ш сеіи роїерзгапіа зіапи 
згосіо\¥Ізка паІига1пе§о.

РСШ8ІІМО\¥АІЧІЕ. ^ і? с ,  еґекіухупе йіпксіопошапіе рггетузіо\¥е§о котріекзи 
оЬтеосІи зішагга рггесіе \¥8гуз1кіт гогхуцгапіе згеге§и \¥агпусЬ зроІесгпо-екопотісгпусЬ 
ргоЬ1ето\¥, \¥ 82сге§61позсі:

-1\¥оггепіе еІаІо\¥ і гтпіеізгепіе зіору ЬеггоЬосіа;
-гаЬегріесгепіе Іисіпозсі копіесгпуті Іо\уагаті і изіи§аті; росішугзгепіе рогіоти 

сіосЬодо\¥;
— гаргохуасігапіе газасі еко1о§ісгпе§о тапа§етепІи \¥ сеіи роїерзгапіа зіапи 

згоііохуізка паІига1пе§о.
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Анотація. В статті розкриваються важливі аспекти стратегічного планування розвитку 
об’єднаних територіальних громад: можливості місцевого самоврядування, пріоритети 
розвитку, підходи та методи розробки Стратегії. Автори використовують в статті практичний 
досвід “Громадського центру “Ділові ініціативи” (м. Івано-Франківськ) з розробки Стратегій 
місцевого економічного розвитку для Більшівцівської, Галицької та Бурштинської потенційних 
об’єднаних територіальних громад , а також Старобогородчанської ОТГ Івано-Франківської 
області. Матеріали статті можуть бути корисними для науковців, активістів та лідерів місцевих 
громад, які створили, або готуються до створення своїх ОТГ.

Ключові слова: децентралізація, стратегічне планування, об’єднана територіальна 
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е-таіі: §а1упа_уазу1сЬепко@икг.пеІ

2 Уазуі Віеґапук РгесаграіЬіап Каїіопаї ІМуегзіїу,
Міпізігу оґЕсІисаІіоп апсі 8сіепсе оґ Цкгаіпе,
Оерагітепі оґ ТЬеогеїісаІ апсі Аррііесі Есопотісз, 
8ЬеусЬепка зіг., 82, Іуапо-Ргапкіузк,
76000, Цкгаіпе,
Іеі.: 0342 752391, 
е-таіі: зег§о_у@икг.пеІ

3 Іуапо-Ргапкіузк №ііопа1 ТесЬпісаІ 
Цпіуегзіїу оґ Оіі апсі Оаз,
Міпізігу оґЕсІисаІіоп апсі 8сіепсе оґ Цкгаіпе,
Оерагітепі оґ тапа§етепІ апсі асітіпізігаїіоп,
8Ьорепа зіг., 1, Іуапо-Ргапкіузк,
76019, Цкгаіпе,
Іеі.: 0342752951, 
е-таіі: уег1езуа@§таі1.сот

АЬхІгасІ. Ітрогіапі азресіз оґ зігаїе^іс р1аппіп§ оґ сіеуеіортепі оґипііесі Іосаі соттипіііез: 
роззіЬіІіІіез оґ іосаі зе1ґ-§оуегптепІ, ргіогіїіез оґ сіеуеіортепі, арргоасЬез апсі теїНосІз оґ 
сіеуеіортепі оґ їЬе 8іга1е§у аге сопзісіегесі іп іКе агіісіе. ТЬе аиіЬогз изе ргасіісаі ехрегіепсе оґ 
“Визіпезз іпіііаііуез РиЬІіс сепіге” (Іуапо-Ргапкіузк) іп ^огкіп§ оиі їЬе 8іга1е§іез оґіосаі есопотіс 
сіеуеіортепі ґог В і і з Ь і у і з і , НаїусЬ апсі ВигзЬіуп роїепііаі ипііесі іосаі соттипіііез, апсі аізо ґог 
8іагоЬоЬогос1сЬапу ипііесі Іосаі соттипііу оґІуапо-Ргапкіузк ге§іоп. Маїегіаіз оґ їЬе агіісіе сап Ье 
изеґиі ґог зсіепіізіз, асііуізіз апсі Іеасіегз оґ Іосаі соттипіііез, луНо сгеаіесі, ог ргераге іНетзеїуез ґог 
сгеаііоп оґіЬеіг ипііесі Іосаі соттипіііез.

Кеу \уогс1з: сіесепігаїіхаїіоп, зігаїе^іс р1аппіп§, ипііесі Іосаі соттипііу, 5ІгаІе§у оґ 
сіеуеіортепі оґ соттипііу.

Вступ. Перед нами третє тисячоліття, і саме від здатності нинішніх поколінь до 
планування, прогнозування та творчого урахування його результатів залежить те, як це 
тисячоліття проживуть наступні генерації. Сьогодні суттєво змінюється роль 
планування у системі місцевого управління. В умовах децентралізації воно все більше 
стає інструментом підвищення соціального статусу держави, конкурентоспроможності 
територіальних громад, засобом згуртування громадянського суспільства навколо 
нових цінностей та довгострокових пріоритетів. “Підвищення соціального статусу 
держави, -  зазначає Прем’єр-міністр України В. Гройсман, -  безпосередньо залежить 
від успішного запровадження нею децентралізацій них реформ у партнерстві з 
громадянським суспільством». [1,с. 27] Увага до планувальної діяльності є законо
мірним явищем для місцевого розвитку в умовах глобалізації. Глобалізація і локалізація 
розвитку йдуть поруч. Тому цілком зрозумілим намагання громад та окремих 
територій знайти адекватні механізми, які б допомагали реагувати на виклики 
глобалізації та швидкі зміни в політиці, економіці, технологіях, екології тощо. [8] 
Умови та середовище, в якому живуть сьогодні громади країн світу, не схожі ні на що
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досі бачене. Вони дуже динамічні, з конвергенцією технологій, глобалізацією, новими 
суспільними тенденціями і дедалі більшою участю зацікавлених сторін. Для того, щоб 
не лише виживати, але ще й процвітати в цих умовах громади мусять бути 
далекоглядними, мати бажання та стимул сприймати зміни та запроваджувати їх. 
Використання стратегічного планування в економічному розвитку дає змогу врахувати 
ці зміни і складнощі, а також забезпечує потребу в досягненні певних цілей, результат 
від досягнення яких хочуть бачити усі зацікавлені сторони, мешканці громади. 
Стратегічне планування -  це необхідна умова забезпечення того, щоб діяльність з 
місцевого розвитку у громадах була поступальною сталою, спиралась на раціональне 
використання ресурсів та розвивала місцеві фактори конкурентних переваг без зайвих 
втрат ресурсів і була максимально продуктивною. Розвинуті муніципалітети світу 
сьогодні не роблять жодної дії, якщо вона не відповідає стратегії і не є кроком до її 
реалізації. Спочатку стратегія, потім проекти і дії.

В матеріалах статті використовується практичний досвід “Громадського центру 
“Ділові ініціативи” (м. Івано-Франківськ) з розробки Стратегій місцевого економічного 
розвитку для Більшівцівської, Галицької та Бурштинської потенційних об’єднаних 
територіальних громад, а також Старобогородчанської ОТГ Івано-Франківської області. 
[2; 4; 5].

П остановка завдання. Очевидно, що без належного розуміння змісту та 
інструментів стратегічного планування жодна діяльність з місцевого розвитку не буде 
результативною. Тому ми вважаємо за необхідне звернути увагу науковців, активістів 
та лідерів місцевих громад, які створили, або готуються до створення своїх ОТГ 
відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”[3], 
на важливі аспекти стратегічного планування, які стосуються можливостей місцевого 
самоврядування, пріоритетів розвитку, способів та етапів розробки стратегії, 
покрокового алгоритму процесу планування.

Результати. Часто виникає питання, чому одні територіальні громади, регіони, 
міста чи муніципалітети у складний час глобальних змін мають, здавалось би, природну 
здатність зосереджувати та мобілізувати ресурси для розвитку, пристосовуватись до 
змін та викликів, використовуючи їх як нові можливості, у той самий час інші постійно 
скаржаться на проблеми та відсутність коштів і “пливуть за течією”. “Справа в тому, -  
вважає експерт з місцевого економічного розвитку Г. Васильченко, -  що успіх у 
місцевому розвитку не з ’являється сам по собі, він потребує адекватних дій, 
відповідного планування, розробки ефективної стратегії та наполегливої праці у 
досягнення цілей. Досвід багатьох країн дає підстави для висновку, що планування є 
ключовим аспектом ефективної діяльності із забезпечення розвитку громад. Без 
використання стратегічного підходу дії представників влади ризикують бути 
частковими, неузгодженими і безрезультатним”. [6; с. 74] Аналогічну думку висловлює 
А. Ткачук: “щоб більш предметно розуміти мету і завдання стратегічного планування у 
об’єднанні територіальній громаді, варто ознайомитись із загальними підходами до 
стратегічного планування в контексті збалансування інтересів держави, регіону та, 
власне, громади”. [7; с. 5]

Слово “стратегія” походить від давньогрецького “зігаіоз” (мистецтво керівництва 
суспільною, політичною боротьбою). Популярність стратегічного планування у світі 
зумовлюється сучасними вимогами глобальної економіки, переходом країн-лідерів на 
систему управління, що відповідає вимогам “нової економіки” та потребам 
моделювання розвитку майбутнього в умовах постіндустріального суспільства. Вибір 
стратегії розвитку, яку б можна було проголосити публічно, сьогодні є важливою 
роботою чиновників різних рівнів та різних урядів, які займаються плануванням 
розвитку. Сучасна стратегія повинна:
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-м істи ти  ясні цілі, досягнення яких є вирішальним для загального результату 
місцевого розвитку;

-  підтримувати громадську ініціативу;
-  концентрувати головні зусилля в потрібний час у потрібному місці;
-передбачати таку гнучкість поведінки, щоб використовувати мінімум ресурсів

для досягнення максимального результату;
-  сприяти адаптації розвитку території до зовнішніх змін;
-  спрямовувати дії ОМС у потрібному напрямку;
-  визначати скоординоване керівництво;
-  окреслювати коректну послідовність дій;
-  забезпечувати гарантовані ресурси.
Стратегічне планування охоплює систему довгострокових, середньострокових та 

короткострокових планів, програм та проектів. Однак головний змістовий акцент 
робиться на довгострокові цілі та пошук шляхів їх досягнення. Іноді вважають, що 
стратегічне планування — те саме, що і довгострокове планування1. Але це не так, зміст 
цих категорій є різним.

У підходах до створення стратегії, як у дзеркалі, відображається підхід місцевої 
влади до місцевої демократії. Створення стратегій розвитку громади можна оцінити як 
виняткову можливість до побудови відчуття громадянської відповідальності за місцеві 
справи. Почуття відповідальності може бути поширене далеко поза середовище 
місцевого самоврядування і має шанси охопити коло місцевих лідерів з різних 
сегментів громадського життя. Хоча, може бути і так — “влада краще знає...”. Такого 
висновку можна дійти, покладаючись на карикатурне розуміння принципів 
представницької демократії — “...якщо нас вже вибрали і нам довіряють, — кажуть деякі 
депутати, -  то навіщо нам запрошувати громаду, яка вже передала нам повноваження 
вирішувати за них...”. У зв’язку з цим, можна виділити кілька методів (способів) 
розробки стратегій.

1. Метод патерналізму. Стратегія розробляється владою та муніципальним 
менеджментом, пишеться в кабінетах без будь-яких контактів з громадою.

2. Експертний метод. Стратегія розробляється експертами, які роблять глибокі 
дослідження статистичних показників, використовують математичний апарат, 
проводять кореляційні чи факторні аналізи, прогнозують тенденції та пропонують 
плани дій, професійно працюють над створенням стратегії і віддано відпрацьовують 
отриману платню.

3. Експертно-консультативний. Стратегія розробляється експертами, які в процесі 
дослідження середовища та розробки основних напрямків розвитку звертаються за 
консультаціями (круглі столи, громадські слухання, анкетування тощо) до місцевої 
громади (бізнесу, громадських організацій тощо) та влади.

1 Варто уточнити співвідношення понять “стратегічне планування” та “стратегічне 
управління”. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ -  це системний послідовний процес 
впливу (планування, організація, мотивація, контроль), що визначає прядок дій з 
розробки і реалізації стратегії. Це постійна діяльність та контроль з метою вчинення 
правильних дій, які необхідно зробити сьогодні, щоб досягнути бажаних цілей у 
майбутньому. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ -  процес постановки цілей, пошуку 
шляхів їх досягнення, розробка плану дій, планування необхідних ресурсів, системи 
моніторингу та підтримки зв’язку із зовнішнім середовищем. Стратегічне планування 
є частиною стратегічного управління, аче стратегічне управління неможливе без 
Стратегії.
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Таблиця 1
Порівняння довгострокового та стратегічного планування.

ТаЬІе 1
Сотрагізоп оП оп§-іегт апсі 8іга1е§іс р1аппіп§

Довгострокове планування

• Майбутнє передбачуване шляхом 
перенесення тенденцій змін

• Довгострокове планування визначає 
“що треба зробити”

• Планування здійснюється 
періодично

• Плани готуються, виходячи з того, 
що поточні тенденції зберігаються

• Планування відбувається від 
досягнутого на основі залучення 
місцевих наявних ресурсів

• Планування деталізується на окремі 
щорічні оперативні плани

• Враховується один варіант розвитку

Розробка автора.

4. Адміністративно-консультативний, 
муніципальним менеджментом з консультативним залученням громади через 
опитування громадської думки, круглі столи, громадські слухання тощо.

5. Метод “співучасті”, що базується на довготривалому партнерстві із залученням 
експертів. Концепція методу побудована на колективній участі громади та формуванні 
групи професіоналів з лідерів місцевих громад, бізнесу та влади, яка працює над 
розробкою стратегії розвитку за допомогою залучених незалежних експертів.

Найбільш ефективним вважається сьогодні Метод “співучасті”, що базується на 
довготривалому партнерстві із залученням експертів. Успішний сталий економічний 
розвиток потребує реального партнерства, а стратегічне планування надає системний 
інструмент для управління змінами та досягнення консенсусу в громаді щодо спільного 
бачення кращого економічного майбутнього. Залучення сторонніх експертів до праці 
значно підсилює вагомість процесу розробки документу, скеровує дії учасників та 
надає їм впевненості у прийнятті правильних рішень.

З точки зору методики, стратегічне планування є складним інструментом впливу 
на економічне майбутнє. В процесі стратегічного планування переглядаються місцеві

• Майбутнє непередбачуване і
залежить від конкурентних позицій

• Стратегічне планування визначає 
“що можна зробити”

• Планування є перманентним 
(постійно діючим процесом)

• Плани готуються з врахуванням 
очікуваних змін

• Планування враховує можливі 
варіанти розбудови 
конкурентоспроможних креативних 
місцевих ресурсів

• Планування деталізується на окремі 
проекти, тривалість яких 
визначається конкретними умовами

• Готується кілька вірогідних сценаріїв 
на основі поточної оцінки стану 
розвитку громади та середовища

Стратегія розробляється владою та
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економічні умови, а також аналізуються сили, які впливають на місцеву економіку 
ззовні. Далі розробляються конкретні заходи (програми, проекти чи завдання), які 
необхідно виконати. Разом з тим, зміни, які треба впровадити, мають впливати на усю 
місцеву економіку за допомогою конкретного набору вибраних заходів. Це є, власне, 
селективна складова процесу стратегічного планування. Оскільки наявні у громаді 
можливості та ресурси завжди обмежені, в процесі стратегічного планування має 
постійно здійснюватися виявлення та відбір проблем, завдань та заходів, що є найбільш 
потрібними, надійними і здійсненними.

Висновки. Стратегічні плани можуть стосуватися громади (села, селища або 
міста), мікрорегіону (об’єднаної територіальної громади, декількох громад в межах 
області), регіону (області), макрорегіону (кількох територіальних одиниць в межах 
сусідніх областей). Успіх стратегічних планів в територіях, більших за територіальну 
громаду чи об’єднану територіальну громаду, залежить від успіху стратегії в кожній 
окремій громаді. Розвиток однієї громади спонукає до розвитку навколишніх громад, 
які проживають на одній території і мають спільний простір життєдіяльності. Розвиток 
території підсилюється, якщо громади зосереджують увагу на спільних питаннях, які 
необхідно вирішувати разом і об’єднуються. Концентруючи зусилля на спільних 
проектах та нових можливостях, вони створюють нові фактори конкурентних переваг і 
досягають при цьому економії ресурсів.

Правильний підхід до розробки стратегічного плану та забезпечення процесу його 
реалізації перетворить Стратегію на інструмент, який допоможе раціонально 
використати обмежені ресурси, залучити місцевий бізнес, підвищити конкуренто
спроможність територіальної громади та сформувати умови для подальшого 
економічного зростання та добробуту її мешканців.
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД В ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ І СС

ДУ “Інститут регіональних досліджень 
ім. М.І. Долішнього НАН України” 
вул. Козельницька, 4, м.Львів,
79026, Україна, 
е-таіі: Іуті@икг.пеІ

Анотація. Прикордонні територіальні громади отримали додаткові фінансові 
можливості в умовах євроінтеграції. Метою статті є обґрунтування фінансових 
інструментів співробітництва територіальних громад в транскордонному просторі 
України та ЄС. Виявлено, що співробітництво територіальних громад в транс
кордонному просторі відрізняється за розміром, сфери діяльності, консолідації чи 
інституціоналізації, коливаючись між проведенням консультацій або вибіркового 
співробітництва (конкретне питання) і програмами та створення спільних інститутів 
(комітети, асоціації, робочі групи тощо). Запропоновано виокремити співробітництво в 
транскордонному просторі як транскордонне співробітництво, як транснаціональне 
співробітництво, як міжрегіональне співробітництво. Європейський Союз здійснює 
фінансову підтримку транскордонного співробітництва шляхом використання ряду 
ініціатив, програм та проектів, а саме: ШТЕККЕО, РНАКЕ СВС, ТАСІ8 СВС, РНАКЕ 
СКЕОО, МЕОА, САКБ8, ЬАСЕ. Європейський інструмент сусідства та партнерства як 
інструмент сприяння економічному та більш глибокому політичному співробітництву, 
надання допомоги для використання специфічних можливостей та вирішення проблем 
територій, що мають єдиний кордон з країнами ЄС або географічно близько 
знаходяться до країн-сусідів ЄС.
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Ключові слова, територіальна громада, співробітництво територіальних громад, 
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ТутесНко І.К.
ЬОСАЬ СОМ М Ш ІТІЕ8 СООРЕКАТЮІЧ Щ СК088-В0ЇГОЕК АКЕА

ОР ІЖКАШЕ А.М) ТНЕ ЕИ

81 “Іпзіішіе оґКе§іопаІ КезеагсЬ п.а. М. І. БоІізЬпіу оґ 
іЬе ИА8 ІІкгаіпе”
Когеїпіізка зіг., 4, Ьуіу,
79026, ІІкгаіпе, 
е-шаіі: Іуті@икг.пеІ

АЬзІгасІ. Вогсіег Іосаі соттип іііез Ьаз гесеіуесі аскііііопаї ГіпапсіаІ гезоигсез іп ІІіе 
сопсііііопз оґ Еигореап іпІе§гаІіоп. ТЬе а іт  о ґ іЬе агіісіе із іизііґісаііоп оґ іЬе ГіпапсіаІ 
іпзігитепїз оґ Іосаі соттип іііез соорегаїіоп іп сгозз-Ьогсіег агеа оґ ІІкгаіпе апсі ІЬе ЕІІ. її 
шаз геуеаіесі іЬаІ ІЬе соорегаїіоп о ґ Іосаі соттип іііез іп сгозз-Ьогсіег агеа із сііґґегепі іп 
зіге, зсоре оґ асііуіііез, сопзоіісіаііоп ог іпзіііиііопаїігаїіоп, гап§іп§ Ьеїхуееп сопзиііаііоп ог 
зеїесііуе соорегаїіоп (зресіґіс іззие) апсі рго§гатз апсі ІЬе сгеаііоп о ґ іоіпі іпзіііиііопз 
(соттіїїеез, аззосіаііопз, \¥Огкіп§ §гоирз, еіс.). її із оґГегесі Іо ЬщЬІщЬі іЬе соорегаїіоп іп 
сгозз-Ьогсіег агеа аз а сгозз-Ьогсіег соорегаїіоп, Ігапзпаїіопаї соорегаїіоп апсі іпіегге^іопаї 
соорегаїіоп. ТЬе Еигореап ІІпіоп ргоуісіез ГіпапсіаІ зиррогі Іо ІЬе сгозз-Ьогсіег соорегаїіоп 
іЬгои§Ь изіп§ оґ а питЬег о ґ іпіііаііуез, рго§гаттез апсі ргоіесіз, патеїу: ШТЕККЕО, 
РНАКЕ СВС, ТАСІ8 СВС, РНАКЕ СКЕОО, МЕОА, САК08, ЕАСЕ. ТЬе Еигореап 
пеі§ЬЬоигЬоос! апсі рагІпегзЬір іпзігишепі ґасііііаіез ІЬе есопотіс апсі сіеерег роіііісаі 
соорегаїіоп, ргоуісіез іЬе аззізіапсе ґог изіп§ ІЬе зресіґіс оррогіипіііез апсі зоіуіп§  Іеггіїогу 
ргоЬіетз іЬаІ Ьауе ІЬе опіу Ьогсіег \уііЬ ІЬе ЕИ ог іЬаІ аге §ео§гарЬісаііу сіозе Іо ІЬе 
пеі§ЬЬогіп§ соипігіез оґіЬе ЕІІ.

Кеу\¥огсІз: Іосаі сотти п ііу , Іосаі соттип іііез соорегаїіоп, сгозз-Ьогсіег соорегаїіоп, 
ґіпапсіаі іпзігитепіз оґ сгозз-Ьогсіег соорегаїіоп

Вступ. Прикордонні територіальні громади України перетворилися в контакт- 
зони між різними політичними, економічними і соціальними системами, де природні, 
людські та фінансові ресурси можуть бути використані спільно в умовах євроінтеграції. 
У той же час, інтерес у розвитку співробітництва територіальних громад зростає на 
національному, регіональному та місцевому, а також на міжнародному рівні.

Переважаючі стимули були (і досі) прагматичного характеру [1], йдеться про 
поліпшення згуртованості, спільної експлуатації місцевих ресурсів, покращення 
інфраструктури і комунікацій, а також культурних обмінів і спільних ініціатив в галузі 
культури і туризму. Співробітництво територіальних громад в транскордонному 
просторі є горизонтальним співробітництвом, узгоджене з функціональними 
можливостями і вирішенням проблем, що слугує конкретним прагматичним цілям.

Фундаментальний характер мають наукові праці з питань співробітництва 
територіальних громад таких авторів В. Гоблик [1], Н. Мікула [2], В. Чужиков [3] та ін. 
В працях науковців зосереджено увагу на транскордонному співробітництві, проте 
питання фінансових інструментів співробітництва територіальних громад в 
транскордонному просторі потребують глибшого вивчення.

Метою статті є обґрунтування фінансових інструментів співробітництва 
територіальних громад в транскордонному просторі України та ЄС.
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Існують різні форми територіального співробітництва, в залежності від 
конкретних потреб залучених місцевих інституцій, з одного боку, і відповідних 
повноважень місцевих органів управління.

Форми територіального співробітництва відрізняються за розміром, сфери 
діяльності, консолідації чи інституціоналізації, коливаючись між проведенням 
консультацій або вибіркового співробітництва (конкретне питання) і програмами та 
створення спільних інститутів. Тому доцільно виокремити територіальне 
співробітництво як транскордонне співробітництво (сго88-Ьогсіег соорегаїіоп), як 
транснаціональне співробітництво (Ігапзпаііопаї соорегаїіоп), як міжрегіональне 
співробітництво (іпІегге§іопаІ соорегаїіоп) [2]. Найбільш поширена транскордонне 
співробітництво, так, як виробляє конкретні результати з точку зору спільних проектів.

Транскордонне співробітництво -  спільні дії, спрямовані на встановлення і 
поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та 
інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, 
місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, 
відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх 
національним законодавством [3].

З 1990 Європейський Союз (ЄС) здійснює фінансову підтримку транскордонного 
співробітництва шляхом використання ряду ініціатив, програм та проектів, а саме: 
ШТЕККЕО, РНАКЕ СВС, ТАСІ8 СВС, РНАКЕ СЯЕОО, МЕБА, САКБ8, ЕАСЕ. 
ШТЕККЕО є найбільшою програмою місцевих ініціатив (С отти п ііу  Іпіііаііуе) ЄС 
щодо підтримки розвитку прикордонних громад країн -  членів ЄС і деяких 
приморських територій.

В період з 2000-2006 роки ця програма стала відома як ШТЕККЕО III, що 
забезпечує три напрями співробітництва:

-  транскордонне співробітництво (напрям А.).
-  транснаціональне співробітництво (напрям В.).
-  міжрегіональне співробітництво (напрям С.).
РНАКЕ СВС — програма підтримки транскордонного співробітництва прикор

донних територій країн Центральної Європи, які межують з ЄС і яка почала діяти з 
1994 року. Іншими фінансовими інструментами Європейського Союзу стали програми 
ТАСІ8 СВС (охоплює прикордонні регіони Росії, України, Білорусії та Молдови), 
М ЕБА (для віддалених прикордонних регіонів країн не членів ЄС); САІШ8 (нова 
програма для західних Балканських країн), ЬАСЕ (проект Асамблеї європейських 
прикордонних регіонів, мета якого проводити роз’яснювальну та інформаційно- 
рекламну роботу позитивної практики транскордонного співробітництва).

До 31 грудня 2006 року допомога ЄС країнам Європейської політики сусідства 
(ЄПС) надавалася завдяки численним регіональним програмам, таким як ТАСІ8 для 
України. З 1 січня 2007 року як частина реформи інструментів допомоги ЄС, ТАСІ8 та 
інші численні програми (МЕБА) замінені одним інструментом -  Європейським 
інструментом сусідства та партнерства (ЄІСП). ЄІСП з 2007 року застосовується у 
країнах, котрі раніше були охоплені програмою ТАСІ8.

ЄІСП (Еигореап ИеідЬЬоигЬоосІ апсі РагіпегзЬір Іпзігшпепі) розроблений як більш 
гнучкий і керований політичними потребами інструмент. Дві головні мети ЄІСП:

-  сприяння економічному та більш глибокому політичному співробітництву між 
ЄС та країнами-партнерами;

-  надання допомоги для використання специфічних можливостей та вирішення 
проблем країн, що географічно мають єдиний кордон з країнами ЄС або географічно 
близько знаходяться до країн-сусідів ЄС.
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У рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства 2007-2013 років 
окремо виділено програми транскордонного співробітництва, які передбачають 
співробітництво на рівні -  1ЧІГГ8 3 між країнами-партнерами ЄІСП і країнами-членами 
ЄС, як по сухопутних кордонах, так і в рамках морських басейнів.

Довідково, регіони в країнах-членах Європейського Союзу здебільшого 
складалися історично, це привело до того, що адміністративні формування №ЛГ8-1 
(номенклатурні одиниці територій для статистики), чисельність населення в яких 
перевищує 5 млн жителів, існують далеко не в усіх країнах ЄС. Локальних утворень з 
чисельністю населення від 800 тис. жителів до 2 млн, з відповідним рівнем 1ЧЦГ8-ІІ. 
М ІТ8-ІІІ, з чисельністю жителів менше 800 тис. осіб [4].

Програми ЄС значно переважають за кількістю та обсягом фінансування серед 
інших програм міжнародної технічної допомоги, які прямо або опосередковано 
стосуються транскордонного співробітництва. Так, найбільш активними щодо 
фінансування питань транскордонного співробітництва в Україні можна назвати 
програми в рамках “Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП)”, 
Ініціативи “Східне партнерство”, а також Програми “Підтримки політики 
регіонального розвитку України”.

Особливістю програм транскордонного співробітництва є відсутність при їх 
впроваджені щорічних програм дій. Натомість, країни-учасниці кожної із програм 
розробляють Спільну операційну програму на весь термін впровадження ЄІСП.

Загальний бюджет компоненту транскордонного співробітництва ЄІСП складав 
близько 1,1 млрд. євро (включатиме внески фондів ЄІСП та ЄФРР (Європейський фонд 
регіонального розвитку)).

Україна брала участь у наступних програмах ЄІСП (2007-2013) :
-  “Україна -  Польща -  Білорусь”;
-  “Україна -  Угорщина -  Словаччина -  Румунія”;
-  "Україна -  Румунія -  Республіка Молдова”;
-  “Чорне море”;
Підготовка цих програм базується на попередньому досвіді впровадження 

програм сусідства. У програмних документах визначаються географічні рамки, 
пріоритети та окремі заходи, спільні органи управління. До програмних документів 
включається фінансовий план з чітким визначенням асигнувань за кожним пріоритетом 
програми. Але, на відмінну від попередніх програм сусідства, в рамках нових програм 
співфінансування відбувається на рівні проекту (мінімально 10 %).

Пріоритети програм ЄІСП:
-  сприяння соціально-економічному розвитку регіонів з обох сторін кордону;
-  співробітництво у сфері захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я 

та попередження воєн, конфліктів та злочинності;
-  забезпечення ефективності та безпеки кордонів;
-  сприяння ефективному співробітництву між людьми на локальному рівні.
Територіальне охоплення кожної з вищезазначених програм:
Програма Польща-Білорусь-Україна (Загальний бюджет 2007-2013 -  186,201 

млн.євро, з них 2007-2010 -  97,1 млн. євро, 2010-2013 — 89,1 млн. євро). Поширюється 
на наступні адміністративні одиниці:

у Польщі: Кроснєнсько-Перемишльський субрегіон (Підкарпатське воєводство), 
Бялостоцько-Сувальський субрегіон (Підляське воєводство), Бяльско-Подляський і 
Хелмсько-Замойський субрегіони (Любельське воєводство), Остроленсько-Сєдлецький 
субрегіон (Мазовецьке воєводство). Прилеглі регіони співпраці: Жешувсько-
Тарнобжезький субрегіон (Підкарпатське воєводство), Ломжинський субрегіон 
(Підляське воєводство) та Люблінський субрегіон (Люблінське воєводство);
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у Білорусії: Гродненська область, Брестська область, сім західних районів в 
Мінській області: Мядель, Вілейка, Молодечно, Воложин, Столбци, Нєсвіж, Клецьк та 
прилеглі регіони співпраці: східна частина Мінської (15 районів і місто Мінськ) та 
Гомельська область;

в Україні: Львівська, Волинська, Закарпатська області, а також прилеглі регіони 
співпраці: Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська області.

Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова (Загальний бюджет 2007-2013 -  
126,718 млн.євро, з них 2007—2010 — 66,1 млн. євро, 2010-2013 -  60,6 млн. євро).

Територія програми Румунія-Україна-Республіка Молдова охоплює такі регіони: 
в Румунії -  повіти Сучава, Ботошань, Яси, Васлуї, Галац і Тульча; в Україні -  Одеську 
та Чернівецьку області; в Республіці Молдова -  усю територію. До програми включені 
також прилеглі території: в Румунії -  повіт Браїла, в Україні -  Івано-Франківська та 
Вінницька області, 10 районів Хмельницької та 12 районів Тернопільської областей.

Програма "Басейн Чорного моря" (Загальний бюджет 2007-2013 -  17,306 млн. 
євро, з них 2007-2010 -  9, 0 млн. євро, 2010-2013 -  8,3 млн. євро).

Дана масштабна і багатостороння Програма в цілому охоплює десять країн- 
учасниць, чотири з яких не мають прямого виходу до Чорного моря, однак в силу 
історичної, культурної, соціальної, економічної інтегрованості із його басейном 
підпадають в силу дії Програми (Греція, Вірменія, Азербайджан і Молдова). Такі 
країни як Вірменія, Азербайджан, Молдова і Грузія ввійшли у склад Програми всією 
національною територією, тоді як із інших країн-учасниць лише окремі регіони, 
наближені до басейну: Україна (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, 
Донецька області, АР Крим), Туреччина (Костянтинополь (Стамбул), Текірдаґ, 
Коджаелі, Зонгюлдак, Кастамону, Самсун, Трапезунд), Румунія (регіони групи >ШТ8 II 
(південно-східний регіон), Греція (центральна та анатолійська (східна) Македонія, 
Фракія), Болгарія (Т'ШТЗ II (північно-східні та південно-східні)).

Програма "Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна" (Загальний бюджет 2007- 
2013 -6 8 ,6  млн.євро, з них 2007-2010-35 ,8  млн. євро, 2010-2013 -  32,8 млн. євро).

У Програмі беруть участь регіони чотирьох країн-учасниць, зокрема угорські: 
Шабольц-Шатмар-Берег (основний) та Борсод-Абай-Земплен (прилеглий); словацькі: 
Кошице і Прешув, румунські: Сату Маре, Марамуреш (основні) та Сучава (прилеглий), 
а також українські: Закарпатська, Івано-Франківська (основні) та Чернівецька 
(прилегла) області.

Однією з вимог більшості Програм є співфінансування проектів. Так, Львівська 
обласна рада затвердила Порядок співфінансування проектів міжнародної технічної 
допомоги з обласного бюджету (18 березня 2014 року), що містить процедури та 
механізми реалізації та фінансування з обласного бюджету проектів міжнародної 
технічної допомоги.

Важливо також зазначити, що з 50 польсько-українських проектів, які 
реалізувались у Львівській області в і ї  проектах “лідерами” виступають українські 
організації (20%), 27 проектів реалізуються державними структурами (54%), 17 
проектів -  органами місцевого самоврядування (34%), 11 проектів -  НУО (20%), 5 
проектів -  ВНЗ (10%) [5]. Загальна вартість проектів транскордонного співробітництва 
(Програма ЄІСП), які реалізуються на даний час у Львівській області, становить більше 
70 млн. євро, в тому числі кошти для української сторони орієнтовно -  35 млн. євро.

Так, партнери (місцеві органи управління) з української сторони в рамках 
використання технічної допомоги ЄС зацікавлені, зазвичай, у підписанні усіх 
документів в спільних транскордонних проектах з партнерами (місцевими органами 
управління) в транскордонному просторі, залишаючи поза увагою співфінансування, 
оцінку проблем території, написання пропозицій щодо їх вирішення, складання
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кошторисної документації та реалізацію інших етапів написання проекту, що 
передбачені програмами транскордонного співробітництва. Це зумовлює те, що вагому 
частину фінансування з фондів ЄС, що передбачається в цих проектах, отримує 
сторона, що більш зацікавлена в них (зазвичай іноземний партнер).

В 2013 році розпочалася підготовка Програм транскордонного співробітництва в 
рамках Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки. Україна приймає 
участь у 4 спільних операційних програмах прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства 2014-2020 роки, а саме “Польща -  Україна -  
Білорусь”, Угорщина -  Словаччина -  Румунія -  Україна”, “ Румунія -  Україна” та 
“Басейн Чорного моря” (далі -  ППС ЄІС). ППС ЄІС поширюються на 14 областей 
України, представники яких спільно з представниками країн-учасниць приймають 
активну участь у підготовці спільних операційних документів ППС ЄІС.

У Програмному документі на 2014-2020 роки, визначено три стратегічні цілі ЄІС 
транскордонне співробітництво для транскордонних заходів:

-сприяння економічному та соціальному розвитку регіонів по обидві сторони 
спільного кордону;

-  вирішення спільних проблем, що стосуються навколишнього середовища, 
здоров'я мешканців та охорони і боротьби зі злочинністю;

-  сприяння створенню кращих умов та інструментів для забезпечення 
мобільності людей, товарів і капіталу.

Програмний документ про підтримку ЄС ЄІС транскордонне співробітництво 
(2014-2020) також включає 10 цілей, зокрема наступні пріоритети Програми 
транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 [7]:

1. Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини (ТЦЗ)
Пріоритет 1.1 Промоція місцевої культури та історії
Пріоритет 1.2 Промоція і збереження природної спадщини
2. Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до 

кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем (ТЦ7)
Пріоритет 2.1 Покращення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури
Пріоритет 2.2 Розвиток інфраструктури ІКТ
3. Спільні виклики у сфері безпеки (ТЦ8)
Пріоритет 3.1 Підтримка розвитку охорони здоров’я та соціальних послуг
Пріоритет 3.2 Вирішення спільних проблем безпеки
4. Покращення управління кордонами та управління безпекою, мобільністю та 

міграцією (ТЦ10)
Пріоритет 4.1 Сприяння ефективності та безпеці кордонів
Пріоритет 4.2 Покращення діяльності з управління кордонами, митних і візових 

процедур
ППС ЄІС “Польща -  Україна -  Білорусь” Програма розповсюджується на такі 

регіони України: Волинська, Закарпатська, Львівська області -  в якості основних 
регіонів; Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська області -  в якості додаткових 
регіонів. Бюджет -  175,799 млн. євро.

ППС ЄІС “Угорщина -  Словаччина -  Румунія -  Україна” Програма 
розповсюджується на такі регіони України: Закарпатська, ІваноФранківська області -  в 
якості основних регіонів; Чернівецька область -  в якості додаткового регіону. Бюджет -  
73,952 млн. євро.

ППС ЄІС “Україна -  Румунія” Програма розповсюджується на такі регіони 
України: Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області -  в якості 
основних регіонів; Вінницька, Тернопільська та Хмельницька області -  у якості 
додаткових регіонів. Бюджет -  60 млн. євро.
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ППС ЄІС “Басейн Чорного моря” Країнами-партнерами за програмою Вірменія, 
Азербайджан, Болгарія, Греція, Грузія, Румунія, Молдова, Туреччина, Україна. 
Програма розповсюджується на такі регіони України: Одеська, Херсонська,
Миколаївська, Запорізька та Донецька області. Бюджет -  39,039 млн. євро.

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва є одним із 
інструментів реалізації державної політики розвитку транскордонного співробітництва. 
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва комплекс заходів 
органів державної влади України, спрямованих на розвиток транскордонного 
співробітництва, які здійснюються з використанням коштів Державного бюджету 
України [6]. Державні програми розвитку транскордонного співробітництва 
розробляються суб'єктами транскордонного співробітництва України, погоджуються із 
центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної 
регіональної політики, державної політики у сфері економічного розвитку, державної 
фінансової політики, та Міністерством закордонних справ, а також центральними 
органами виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного 
співробітництва, та подаються в установленому законодавством порядку Кабінету 
Міністрів України.

Фінансове забезпечення цієї Програми здійснюється за рахунок коштів, 
передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік, а також коштів 
Державного фонду регіонального розвитку, Європейського Союзу в рамках виконання 
програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 
2014-2020 роки, Дунайської транснаціональної програми на 2014-2020 роки, програм 
територіального співробітництва “Молдова -  Україна” та “Білорусь -  Україна” 
Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки, двосторонніх угод, укладених 
Україною з країнами-партнерами, зокрема Договору між Урядом України та Урядом 
Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 
2015 р. у частині розбудови під’їзних доріг та прикордонної інфраструктури.

Обсяг державної фінансової підтримки для виконання цієї Програми визначається 
щороку в межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на 
відповідний рік. Співфінансування у розмірі не менше 10 відсотків загального обсягу 
фінансування проекту транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевого 
бюджету та/або інших джерел є умовою надання державної фінансової підтримки.

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, слід зауважити, що основною 
проблемою є співфінансування проектів Програм транскордонного співробітництва, 
тому доцільно сприяти місцевому розвитку через співфінансування проектів транс
кордонного співробітництва, зокрема з місцевих бюджетів. Для цього необхідно, на 
всіх рівнях, визначити порядок співфінансування, який включатиме процедуру, 
механізми реалізації, фінансування з бюджету, моніторинг проектів.
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