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DIGITALIZATION OF THE TECHNICAL INVENTORY OF REAL ESTATE OBJECTS:
LAND PLOTS AND BUILDINGS, STRUCTURES AND TRANSMITTERS LOCATED ON THEM

Статтю присвячено новому методичному підходу розробки окремого елемента цифрової економіки галузі
(компанії) — "аналоговому доповненню^правилу" цифровізації системи проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна. Важливою складовою розвитку цифрової економіки є формування її складових у
стратегічно важливих галузях, їх компаніях і підприємствах. Процедура проведення інвентаризації всіх ста^
тей балансу по кожному підприємству провадиться обов'язково щорічно і результати її є важливим економіч^
ним показником, який відображається у фінансовій звітності. Ці процеси повинні бути проведені за єдиною
методологією. Саме в цій статті розкрито методологію, надано її сутність та особливості формування окремого
"аналогового доповнення^правила" як складової важливої системи формування цифрової економіки компанії,
підприємства, галузі. В цих правилах передбачено проведення комплексу підготовчих робіт, навчання персо^
налу, створення цифрового робочого місця, розроблено єдину систему вхідних документів, які надаються з
розробленої бази даних АС "Технічна інвентаризація". Ці матеріали є основою формування програмного ком^
плексу "Нерухомість", який складається з цифрових автоматизованих процедур корпоративного обліку і уп^
равління нерухомим майном. Програмний комплекс "Нерухомість" проводить автоматизацію процедур інвен^
таризації, постановки на кадастровий облік та формує систему реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна.
Програмний комплекс "Нерухомість" реалізовано як модульну галузеву розподілену за юридичними особами
систему, яка забезпечує колективну роботу персоналу. Така система цифровізації проведення технічної інвен^
таризації об'єктів нерухомого майна пройшла апробацію в галузі зв'язку^АТ "Укртелеком" і з невеликою до^
робкою її впроваджено на підприємствах залізничного транспорту — "Укрзалізниці".
The article is devoted to a new methodical approach to the development of a separate element of the company's
digital economy as "analogue additions^rules" of digitalization of technical inventory of real estate objects and land
plots. An important component of the development of the digital economy is the formation of its components in
strategically important industries, their companies and enterprises. The procedure for inventorying all items of the
balance sheet for each business is carried out annually and its results are an important economic indicator that is
reflected in the financial statements. These processes should be carried out according to a single methodology. It is in
this article that the methodology is disclosed, its essence and peculiarities of the formation of a separate "analogue
adjunct^rule" as an integral part of an important system of forming the digital economy of the company, the enterprise,
and industry are given. These rules provide for a complex of preparatory work, personnel training, creation of a digital
workplace, developed a unified system of input documents provided from the developed database of AS "Technical
Inventory". These materials are the basis of the formation of the software complex "Real Estate", which consists of
digital automated procedures corporate accounting and real estate management. The software complex "Real Estate"
carries out automation of inventory procedures, setting up cadastral accounting and forming a system for registration
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of rights to real estate objects. Real estate program complex is implemented as a modular sector^based system of legal
entities that provides teamwork for staff. This system of digitalization of the technical inventory of real estate objects
was tested in the field of communication^Ukrtelecom JSC, and with a small revision it was introduced at the enterprises
of the railway transport^Ukrzaliznytsia.
Ключові слова: цифрова економіка, "аналогові доповненняправила" структурні зрушення, об'єкти неру
хомості, інвентаризація.
Key words: Digital economy, "analog additionrules", structural changes, real estate objects, inventory.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехідна економіка України характеризується
розвитком електронного середовища та інформаційних
технології.
Базовим орієнтиром для країни та її підприємств є
схвалена Концепція розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018—2020 роки та затвердже
ний План заходів щодо її реалізації [1], а, відповідно до
цієї Концепції, з 5 липня 2018 року при Міністерстві еко
номічного розвитку і торгівлі України почала роботу
Координаційна рада з розвитку цифрової економіки
України. Концепція підтверджує що цифровізація еко
номіки країни сприятиме її зростанню та інтеграції в
єдиний цифровий ринок. У зв'язку з цим кожна галузь
(підприємство) повинна приділити значну увагу розвит
ку цифрової економіки та її інтеграції в єдину еконо
мічну систему.
Важливою складовою розвитку цифрової економіки
є формування її складових у стратегічно важливих галузях
господарства, їх компаніях і підприємствах (далі —
підприємства).
В якості прикладу наведемо розроблену, за участю
авторів, та впроваджену на підприємствах ПАТ "Ук
раїнські залізниці" сервісну модель реалізації проекту
"Цифровізація проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна (земельних ділянок та роз
ташованих на них будівель, споруд та передавальних
пристроїв)". Реалізація зазначеного проекту потребує
значних зусиль та єдиної методології розуміння систе
ми проведення управлінських, організаційних та фінан
сових дій при проведені технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна, для їх чіткого визначення, складан
ня адресного переліку об'єктів нерухомого майна: бу
дівель, споруд, передавальних пристроїв та земельних
ділянок, для їх обліку, державної реєстрації, як основи
формування статутного капіталу підприємства, ком
панії, галузі та управління. Сервісна модель реалізації
зазначеного проекту є одним із сучасних механізмів, що
надають змогу галузі виконувати свої функції управ
ління нерухомим майном, інвестувати кошти в нові мож
ливості та отримувати прибуток.
Ці процеси повинні бути проведені за єдиною мето
дологією на всіх підприємствах галузі з застосуванням
інформаційних технологій ,як міцного аналогового фун
даменту, який забезпечує цифрові перетворення. Для
цього було розроблено "аналогове доповненняправи
ло", що дозволило розробити "цифрове робоче місце",
яке сприяє гнучкості в методах виконання посадових
обов'язків спеціалістів , стимулює їх спільну роботу та
взаємодію за єдиними стандартами та технологіями, які
спрямовані на запровадження в галузі міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, виходу на ринок, а отриманні навички дозво
ляють працівникам отримати доступ до нової економі
ки, а потім вигідно використовувати її можливості. Ек
сперти відзначають, що за відсутності цих "аналогових
доповнень" є ймовірність зменшення надходження інве
стицій в цифрові технології і саме вони є чіткою мето
дологією для розробки і формування цифрових інфор
маційнокомунікаційних технологій (ІКТ). Саме ця ме
тодологія визначена як "аналогове доповнення— пра
вила" для цифровізації системи проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна на підприєм
ствах галузі залізничного транспорту.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень та публікацій зарубіжних
дослідників (Р. Інклар, М.Тіммер, С. Холера, А. Крімес,
Т. Нібель) та вітчизняних вчених (Л. Кіт, С. Коляденко,
І. Маліка, В. Фіщука, С. Веретюка, В. Апалькова. Ю. Пи
воварова та інших), які широко обгрунтовують основні по
нятійні категорії та методологічні підходи визначення ба
зисних складових та способів впровадження в економічне
середовище інструментів цифрової економіки [2—7]. Вод
ночас у зв'язку з високим темпами трансформаційних про
цесів, багато аспектів цифрової економіки на рівні галузі,
її структурних підрозділів , які впливають на їх економічні
результати та формування цифрової економіки, залиша
ються не вивченими і методично не визначеними.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність та особливості фор
мування окремого "аналогового доповненняправила" як
важливого елемента системи формування цифрової еко
номіки компанії в контексті її впливу на ефективність,
конкурентоспроможність та розвиток економіки.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Цифрова економіка (англ. Digital economy) — еко
номіка, що базується на цифрових комп'ютерних тех
нологіях. Цифрову економіку також іноді називають
інтернет економікою, або вебекономікою. Все частіше
"цифрова економіка" переплітається з традиційною еко
номікою, роблячи чітке розмежування між складовими.
З нашої точки зору, під цифровою економікою розумі
ють надання послуг, виробництво, продажі і постачан
ня продуктів як через комп'ютерні мережі, так і на основі
договорів всього технологічного циклу, системи обліку,
звітності та фінансів [6]. Саме формуванню цифрової
економіки на підприємстві, з ув'язкою усіх технологіч
них, організаційноекономічних , планових та фінансо
вих процесів, які виконують окремі служби та підрозд
іли на кожному технологічному етапі підприємства та в
цілому галузі, присвячуєтеся дане дослідження.
Томас Месенбург у 2001 р. виділив такі три основні
складові концепції "Цифрова економіка":
— підтримуюча інфраструктура (апаратне забезпе
чення, програмне забезпечення, телекомунікації, ме
режі і т.п.);
— електронний бізнес (як ведеться бізнес, будьякі
процеси, які організація проводить через комп'ютерні
мережі);
— електронна комерція (продаж товарів, наприклад,
коли книга продається онлайн).
Цифрова трансформація актуальна для любої ком
панії, зайнятої як реальним виробництвом товарів (робіт
чи послуг) так і цифровим бізнесом. Компанії концентру
ються на економічних умовах в яких знаходяться і вирі
шують питання, як в різних умовах знайти нові бізнесмо
делі і необхідні ІКТ для успішного розвитку. У цьому ви
падку інструменти та методи їх застосування будуть вра
ховувати специфіку, набір технологій, які визначають циф
рову трансформацію, вимоги діючих нормативноправо
вих документів, програми розвитку, аналіз ключових зав
дань ціфровізації економічної системи та її складових.
Економічна система це сукупність усіх видів еконо
мічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямо
ваної на виробництво, обмін, розподіл, споживання то
варів і послуг, регулювання економічною діяльністю.
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Господарська діяльність в економічній системі ви
являється організованою, скоординованою тим чи
іншим чином, має складну структуру, яка утворюється
в процесі взаємодії окремих елементів, якот: продук
тивні сили, технікоекономічні відносини, виробничі
відносини або відносини економічної власності, госпо
дарський механізм.
У ході виробництва, розподілу, обміну та споживан
ня благ між учасниками цих процесів складаються і по
стійно вдосконалюються різноманітні, за своїми
змістом, економічні відносини.
Структурні ланки, що утворюють різноманітні еко
номічні системи, за своїм змістом неоднорідні. Вони
поєднають у собі загальні та специфічні, основні та
похідні, нові що народжуються, та вимираючі старі, пе
рехідні та проміжні економічні форми, кожна з яких
функціонує на основі спільної для всієї системи і разом
з тим власної логіки розвитку.
Питання ціфровізації процесів залежить від грамот
на розробленого економічного та технологічномето
дичного забезпечення того процесу який потрібно реа
лізувати а також від навчання спеціалістів [7].
"Аналогове доповненняправила", проведення систе
ми технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
— це систематизоване методологічне забезпечення, яке
передбачає повний комплекс робіт з інвентаризації
об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок по єди
ним для галузі розробленим вхідним та вихідним реєст
раційним формам для автоматизації процесу створення ,
актуалізації і формування Переліку об'єктів нерухомо
го майна та правовстановлюючих документів на них, як
основи створення Реєстру нерухомого майна та внесен
ня до статутного капіталу та бухгалтерського обліку [8].
Інвентаризації, за цією методологією, підлягають:
земельні ділянки, будівлі виробничого, не виробничо
го, соціальнокультурного, оздоровчеспортивного,
житлового призначення; незавершене будівництво (суб
рахунки 15111512); споруди, передавальні пристрої,
документи, які підтверджують права на нерухоме май
но та земельні ділянки.
Комплекс робіт даного "аналогового доповнення —
правила" розроблений та запроваджений на прикладі
підприємств залізничного комплексу України як важ
ливого стратегічного об'єкта. Слід визначити, що це вже
друга, більш удосконалена методологія — "аналогово
го доповненняправила". Перша була запроваджена при
реформуванні підприємств "Укртелекому" [9], але у
зв'язку зі змінами фінансової звітності та запроваджен
ням нового Закону України по бухгалтерському обліку
[10], в діючу систему внесені зміни які, чітко дозволя
ють вести єдину систему обліку, аналізу, управління
об'єктами нерухомого майна на рівні галузі, підприєм
ства, структурних підрозділів, організації, а також про
водити щорічну технічну інвентаризацію об'єктів неру
хомого майна (земельних ділянок і розташованих на них
будівель, споруд, передавальних пристроїв).
Ці "Аналогові доповненняправила" передбачають
проведення комплексу підготовчих робіт, до складу
яких входять:
— передача підприємствам на електронних носіях
"аналогового доповненняправила" та проведення на
вчання спеціалістів всіх рівнів методам виконання робіт;
— визначення дати проведення технічної інвентари
зації;
— підготовка наказу по галузі про проведення тех
нічної інвентаризації на визначену дату, створення Цен
тральної інвентаризаційної комісії (далі ЦІК) та затвер
дження її складу;
— підготовка наказів по підприємствам про прове
дення інвентаризації на визначену дату та створення
Головних інвентаризаційних комісій (далі ГІК), інвен
таризаційних комісій (далі ІК) відокремлених структур
них підрозділів, організацій та установ (юридичних
осіб), робочих інвентаризаційних комісій (далі РІК);
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— проведення керівництвом, спільних робочих нарад
із членами ГІК та ІК з питань методології проведення
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, земельних діля
нок і документів, що підтверджують на них права, забез
печення комісій необхідними методичними матеріалами;
— проведення головою інвентаризаційної комісії
інструктажу із членами робочих інвентаризаційних
комісій. Забезпечення робочих інвентаризаційних комісій
необхідними типовими цифровими формами первинної
облікової документації з інвентаризації об'єктів нерухо
мого майна, земельних ділянок і прав на них;
— служби з управління майновими та земельними
ресурсами організовують постійні консультації, здійс
нюють методологічний супровід проведення робіт з
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, постановки
його на облік та управління [8].
При проведенні технічної інвентаризації комісією
перевіряється:
— наявність і стан будівель, споруд, передавальних
пристроїв і земельних ділянок, на яких вони розташовані;
— наявність документів, що підтверджують право
власності на будівлі та споруди, а саме: свідоцтва про
право власності, витяги про реєстрацію прав власності
на нерухоме майно, технічних паспортів;
— наявність державних актів на право власності
(право постійного користування) земельною ділянкою;
— наявність сервітутів;
— наявність інших правовстановлюючих документів
на об'єкти нерухомого майна та земельні ділянки.
ГІК під час проведення інвентаризації проводять
перевірку якості проведення інвентаризації робочими
інвентаризаційними комісіями (РІК) та інвентаризацій
ними комісіями підприємств, відокремлених структур
них підрозділів (перевіряється до 15 відсотків об'єктів
обліку по яким провадиться інвентаризація).
При виявленні об'єктів, що не прийняті на облік,
об'єктів, про які в документах, що їх характеризують, є
недостовірні дані, комісія включає в інвентаризаційний
опис правильні дані й технічні показники за цими об'єк
тами, і особливо перевіряє права на ці об'єкти.
Документальне оформлення підприємствами та
структурними підрозділами результатів інвентаризації
та надання інформації до АС "Технічна інвентаризація"
чітко регламентоване правилами [8].
Саме за результатами технічної інвентаризації ко
місіями складаються інвентаризаційні описи (на папері).
За результатами цієї інвентаризації кожним підприєм
ством формуються вхідні документи, відповідно до ви
мог "Вхідна інформація" які надходять до АС "Технічна
інвентаризація". Після завантаження до бази даних АС
"Технічна інвентаризація" наданої інформації, форму
ються переліки, зведені акти та розшифровки до них,
звіряльні відомості. Підприємства, організації та струк
турні підрозділи Укрзалізниці отримують усі вихідні
документи з АС "Технічна інвентаризація" через мере
жу Intranet. Одержані вихідні документи спеціалісти
перевіряють на відповідність інвентаризаційним описам,
звіряють певні показники з бухгалтерською звітністю
та коригують, за необхідності, відповідну вхідну інфор
мацію АС "Технічна інвентаризація".
Після завершення актуалізації інформації підприє
мства та структурні підрозділи повторно отримують
переліки, зведений акт і розшифровку до нього, ці до
кументи підписують керівники й передають до інвента
ризаційних комісій за підпорядкуванням. Підприємства,
за графіком, отримують із АС "Технічна інвентариза
ція", через мережу Іntranеt, Реєстраційні картки на зе
мельні ділянки та об'єкти нерухомого майна, незавер
шеного будівництва, що розташовані на них.
Підприємства та структурні підрозділи перевіряють усі
дані, отримані з АС "Технічна інвентаризація" та внесені
дані в Реєстраційні картки на земельні ділянки та об'єкти
нерухомого майна. При виявленні неточності чи помилок
у Реєстраційних картках, вносяться зміни та доповнення
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Центральна інвентаризаційна комісія (Укрзалізниця)

Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці

Головне управління майнових та
земельних ресурсів

Головні інвентаризаційні комісії
залізниць

ІОЦ залізниць

Інвентаризаційні комісії структурних
підрозділів залізниць

Служби НКМ залізниць
Інвентаризаційні комісії підприємств залізничного транспорту
(юр. особи), які підпорядковані Укрзалізниці

Робочі інвентаризаційні комісії з числа штатних працівників підприємств, організацій залізничного транспорту та
структурних підрозділів залізниць

Рис. 1. Схема проходження документів з інвентаризації майна

до бази даних АС "Технічна інвентаризація". Реєстраційні
картки з правильно внесеними даними підписують відпо
відальні особи, передають на збереження на підприємства
балансоутримувача і використовують в управлінському
обліку (бухгалтерами, юристами, економістами, технічни
ми службами, службами управління майном).
У результаті проведення технічної інвентаризації
можуть виникати відхилення, зокрема: нестачі та над
лишки. За такими відхиленнями необхідно з'ясувати
причини та прийняти відповідні рішення.
В інвентаризаційних описах обов'язково наводять
ся дані про дату придбання чи спорудження, не відоб
ражених у бухгалтерському обліку, будівель, споруд.
Виявлені в інвентаризаційних описах об'єкти нерухомо
го майна як такі, що не відображені в бухгалтерському
обліку, заносяться до звіряльної відомості, яка отри
мується з АС "Технічна інвентаризація". "Відомість ре
зультатів інвентаризації" складається підприємствами
без застосування АС "Технічна інвентаризація" відпо
відно до Інструкції № 69.
В "аналогову доповненіправилах" чітко відображе
на система документального оформлення інвентариза
ційними комісіями результатів інвентаризації.
Інвентаризаційні комісії складають протоколи
інвентаризації, готують акти інвентаризації нерухомо
го майна та накази про результати інвентаризації.
Керівник підприємства затверджує протоколи інвен
таризаційної комісії, приймає відповідні рішення за ре
зультатами інвентаризації та видає наказ про зарахуван
ня на баланс об'єктів нерухомого майна, які виявлені під
час проведення інвентаризації. Інвентаризаційні комісії
відокремлених структурних підрозділів залізниць готу
ють протоколи, які подають до головних інвентаризац
ійних комісій. Головні інвентаризаційні комісії (юридичні
особи) готують протоколи та подають їх до Централь
ної інвентаризаційної комісії. Інвентаризаційні комісії
підприємств та організацій (юридичних осіб) готують
протоколи та подають їх до Центральної інвентаризац
ійної комісії. Це забезпечує реалізацію наскрізної сис
теми обліку, яка показана на рисунку 1. У підсумку про
кожний об'єкт обліку буде одержана комплексна інфор
мація. Актуалізація інформації надасть прозору систе
му для управління нерухомим майном.
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Після завершення технічної інвентаризації відпові
дальні особи, призначені керівниками структурних
підрозділів, відображають результати проведеної інвен
таризації у регістрах аналітичного бухгалтерського об
ліку та у фінансовій звітності. Результати технічної інвен
таризації, завантажені до бази даних АС "Технічна інвен
таризація", використовуються для формування Реєстра
ційних карток на земельні ділянки та розташовані на них
об'єкти нерухомого майна і незавершеного будівництва.
Реєстраційні картки на земельні ділянки, об'єкти неру
хомого майна, об'єкти незавершеного капітального будівниц
тва — це цифрова економічна інформаційна основа Пере
ліку нерухомого майна (будівель, споруд, передавальних
пристроїв, розташованих на конкретних земельних ділянках
за точно вказаними адресами), яка є основою оформлення
прав на нерухоме майно, включення його до статутного кап
італу та звітності (баланс, фінансовий звіт) [9].
Результати інвентаризації, Реєстраційні картки на
земельні ділянки та об'єкти нерухомого майна, створе
ний Перелік нерухомого майна та земельних ділянок,
використовують спеціалісти різних служб, керівники
підприємств та організацій, бухгалтерії підприємств,
установ та організацій галузі, її підрозділи, галузеві
службами, Головні управління для управлінського об
ліку майна та земельних ділянок, прийняття управлінсь
ких рішень і в повсякденній діяльності. Ці матеріали є
основою формування програмного комплексу "Неру
хомість" який складається з наступних комплексів циф
рових автоматизованих процедур корпоративного об
ліку і управління нерухомим майном (як автономної
системи та як підсистеми в інформаційній системі га
лузі):
1. Прийняття рішення про будівництво до складу
яких входять системи "Проектні роботи; Будівництво;
Експлуатація";
2. Формування нерухомого майна (далі НМ) у дер
жавному кадастрі.
3. Державна реєстрація прав на об'єкти НМ.
4. Прийняття рішення про продаж об'єктів НМ до
складу яких водять системи "Продаж; Реєстрація уго
ди".
5. Ліквідація, зняття з корпоративного обліку об'єк
тів НМ.
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Постачальники даних
(імпорт даних)

Підрозділи корпоративного
обліку управління НМ
корпорації

Користувачі інформації
(доступ до читання)

Органи державного
кадастрового обліку

Бухгалтерія

Органи державної
реєстрації прав

Підрозділ управління

БД ПК
Підрядні організації, які
виконують роботи з
оформлення прав на ОН

Власники даних
(повний доступ)

Підрозділ
експлуатації
промислових
об'єктів

Інші підрозділи

Підрозділ капітального
будівництва

Рис. 2. Автоматизація процедур корпоративного обліку і управління нерухомим майном

Програмний комплекс "Нерухомість" (далі ПК) про
водить автоматизацію процедур інвентаризації, поста
новки на кадастровий облік та формує систему реєст
рації прав на об'єкти нерухомого майна.
ПК "Нерухомість" реалізовано як модульну галу
зеву розподілену по юридичним особам систему, яка
забезпечує колективну роботу персоналу. Сама тери
торіально розподілена система автоматизації проце
дур корпоративного обліку і управління нерухомим
майном наведено на рисунку 2, а система формування
реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна на базі
програмного комплексу "Нерухомість", та архітекту
ра ПК "Нерухомість" на рисунку 3 і включає дві скла
дові:

Власники даних
(повний доступ)

— набір модулів, які забезпечують ведення семан
тичних даних (ієрархія об'єктівмайнові відносини;
ієрархія суб'єктів; виробничі відносини; ієрархія майна;
ієрархія засобів виробництва, адресна система, доку
менти на права на об'єкти нерухомого майна та ін.).
— ГІСкомпоненти, які забезпечують функції робо
ти з графічними об'єктами (обзорі картографічні матер
іали, графічні образи об'єктів нерухомого майна та інші).
ВИСНОВКИ
Глобальний цифровий простір динамічно розви
вається. Цифрова економіка виступає ефективною
основою розвитку системи державного управління, еко
номіки держави, галузі та її компаній та підприємств.

Підрядні організації, які
здійснюють діяльність з
інвентаризації, поставка на
кадастровий облік та
реєстрація прав НМ
корпорації (галузі)

Органи державного
кадастрового обліку

Користувачі інформації
(доступ до читання)

Підрозділи корпоративного
обліку управління НМ
корпорації (галузі)

Органи державної реєстрації
прав

Постачальники даних
(імпорт даних)

БД ПК

Інші підрозділи корпорації

Постачальники даних
(імпорт даних)

Рис. 3. Система формування реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна
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Для успішного розвитку цифрової економіки в Ук
раїни є всі умови: кадри, виробництво, формується дер
жавна програма, яка повинна стимулювати розвиток
цифрової економіки підприємств, тому що без чіткої
системи цифроізації підприємств не можлива ця робо
та в державі.
Досвід "Укрзалізниці" та " Укртелекому", які мають
свої програми и багато років їх розробляють та вико
ристовують, формують необхідні професійні навички у
спеціалістів всіх сфер діяльності на основі затвердже
них "аналогових доповненьправил".
Сервісна модель реалізації проекту "Цифровізація
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомо
го майна" є однією із сучасних механізмів, що надають
змогу галузі та її підприємствам виконувати свої
функції, інвестувати кошти в нові можливості та отри
мувати прибуток. Цифрова економіка базується на
інформаційнокомунікаційних та цифрових техноло
гіях, які мають стрімкий розвиток та поширення яких
впливає на традиційну економіку. Внаслідок цього вона
трансформується від такої, що споживає ресурси до
економіки ,що створює ресурси.
Розробленні, затверджені наказом та прийняті до
впровадження концептуальні положення, служать
основою цифрової економіки, яка запроваджена в га
лузі та на її підприємствах для створення організацій
ного механізму управління економікою, яка є інструмен
том для прийняття планових рішень та забезпечення
мінімальних витрат при реалізації програми "Управлін
ня нерухомим майном".
Література:
1. КМУ. Розпорядження від 17 січня 2018 р. №67р
"Про схвалення Концепції розвитку цифрової еконо
міки та суспільства України на 2018—2020 роки та зат
вердження Плану заходів щодо її реалізації". — Режим
доступу//http://zakon.rada.gov.ua
2. Фіщук В. Цифрова економіка — це реально /В. Фі
щук / Новое время. Бизнес. 18.04.2017 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://biz.nv.ua/ukr/
3. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови
та етапи становлення в Україні і у світі / С.В. Коляденко
// Економіка. Фінанси. Менеджмент. — 2016. — № 6. —
С. 105—112.
4. Веретюк С. М. Визначення пріоритетних напрямків
розвитку цифрової економіки в Україні / С.М. Веретюк,
В. Пілінський / /Наукові записки Українського науко
водослідного інституту зв'язку. — 2016. — № 2 (42). —
С. 51—58.
5. Апалькова В.В. Концепція розвитку цифрової
економіки в Євросоюзі та перспективи України /
В.В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університе
ту. Серія "Менеджмент інновацій", 2015. — Випуск 4. — С.
9—18.
6. Олійник Г.Ю. Управління нерухомістю: теорія,
принципи, практика, концепція єдино єдиного банку да
них: монографія / Г.Ю. Олійник, В.А. Ільяшенко, М.М.
Ониськів. — К., Логос2015. — 325 с.
7. Воробієнко П.П. Перехідна економіка: теорія та
практика: монографія / Воробієнко П.П., Лозова Т.І.,
Олійник Г.Ю. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. —
272 с.
8. Лозова Т. І. Порядок проведення технічної інвен
таризації об'єктів нерухомого майна та земельних діля
нок залізничного транспорту. — К.: ДЕТУТ, 2017. — 194
с. (Затверджено наказом Укрзалізниці № 710Ц від
16.12.2017 р.)
9. Приватизація, інвестиції та фондовий ринок: пра
вові засади та практика. У 4х т. / За заг. ред. С.О. Дов
гого та В.М. Литвина. Т. 1: Передприватизаційну підго
товка та корпоративне управління у відкритих акціо
нерних товариствах (на прикладі ВАТ "Укртелеком") /
В.В. Васильєв, Т.І. Лозова. — К.: Укртелеком, 2001. —
776 с.

www.economy.in.ua

10. Закон України "Про бухгалтерський облік та фі
нансову звітність в Україні" із змінами, внесеними згідно з
Законами №216419 від 05.10.2017, ВВР, 2017, №44 ст.397.
http:// zakon.rada.gov.ua/ laws/show/en/99614/print
11. Методичні рекомендації щодо заповнення форм
фінансової звітності затверджені Наказом Міністерства
фінансів України від 28.03.2013р. №433. http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/99614/print
12. Національне положення (стандарт) бухгалтерсь
кого обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затверджені наказом Міністерства Фінансів України від
07.02.2013 р. № 73.http://zakon.rada.gov.ua./laws/show/
en/99614/print
References:
1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "Order of the
Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the
Concept for the Development of the Digital Economy and
Society of Ukraine for 20182020 and approval of the Action
Plan for its implementation"", available at: http://zakon.ra
da.gov.ua (Accessed 10 Jan 2019).
2. Fischuk, V. (2017), "The digital economy is real",
Novoe vremja, [Online], available at: https://biz.nv.ua/ukr/
experts/tsifrovaekonomikatserealno1001102.html
(Accessed 10 Jan 2019).
3. Koliadenko, S.V. (2016), "Digital economy: precon
ditions and stages of formation in Ukraine and in the world",
Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 105—112.
4. Veretiuk, S. M. (2016), "Determination of the priority
directions of the development of the digital economy in
Ukraine", Naukovi zapysky Ukrains'koho naukovo
doslidnoho instytutu zv'iazku, vol. 2, pp. 51—58.
5. Apal'kova, V.V. (2015), "Concept of the development
of the digital economy in the European Union and prospects
of Ukraine", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu.
Seriia "Menedzhment innovatsij, vol. 4, pp. 9—18.
6. Oliynyk, G. Ilyashenko, V.A. and Onyskov, M.M.
(2015), Upravlinnia nerukhomistiu: teoriia ,pryntsypy,
praktyka, kontseptsiia iedyno iedynoho banku danykh [Real
Estate Management: Theory, Principles, Practice, Concept
of a Single Database], Logos, Kyiv, Ukraine.
7. Vorobienko, P.P. Lozova, T.I. and Oliynyk, G.Yu.
(2018), Perekhidna ekonomika: teoriia ta praktyka [Trans
ition Economics: Theory and Practice], ONAT named after
A.Popov, Odesa, Ukraine.
8. Lozova, T. I. (2017), Poriadok provedennia
tekhnichnoi inventaryzatsii ob'iektiv nerukhomoho majna
ta zemel'nykh dilianok zaliznychnoho transport The
procedure for conducting technical inventory of real estate
objects and land plots of railway transport , Derzhavnyj
ekonomikotekhnolohichnyj universytet transport, Kyiv,
Ukraine.
9. Dovyj, S.O. Lytvyn, V.M. Lozova, T.I. and Vasyl'iev,
V.V. (2001), Pryvatyzatsiia, investytsii ta fondovyj rynok:
pravovi zasady ta praktyka. Peredpryvatyzatsijna pidhotovka
ta korporatyvne upravlinnia u vidkrytykh aktsionernykh
tovarystvakh (na prykladi VAT "Ukrtelekom") Privatization,
Investments and the Stock Market: Legal Basis and Practice.
Preprivatization training and corporate governance in open
jointstock companies (for example, Ukrtelecom , Ukrtelekom,
Kyiv, Ukraine.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of
Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in
Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/99614 (Accessed 10 Jan 2019).
11. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "Methodical
recommendations for filling out forms of financial
reporting", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/en/99614/print (Accessed 10 Jan 2019).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "National
Accounting Standard (Standard) 1 "General Requirements for
Financial Statements", available at: http://zakon.rada.gov.ua./
laws/show/en/99614/print (Accessed 10 Jan 2019).
Стаття надійшла до редакції 15.01.2019 р.

9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.743

З. П. Двуліт,
д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Х. С. Передало,
к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Р. Б. Тиліпська,
студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Р. М. Терно,
студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Р. І. Стибель,
студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
DOI: 10.32702/23066806.2019.1.10

КРИПТОВАЛЮТА: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ
Z. Dvulit,
Doctor of Economics Associate Professor, Professor of the Department
of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv
Kh. Peredalo,
Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of the Department
of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv
R. Tylipska,
student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv
R. Terno,
student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv
R. Stubel,
student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv

CRYPTOCURRENCY: STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT

У статті розглянуто поняття "криптовалюта", обгрунтовано популярність цього нового виду фінансо^
вого інструменту на економічному просторі, виокремлено основні особливості криптовалюти як одного
з виду віртуальних грошей та її вплив на економічну систему. Виокремлено такі ключові особливості
криптовалюти: обмін на товари або послуги; обмін на класичну валюту; оплата товарів та послуг; мінімаль^
ний рівень неможливості викрадення; платежі, швидкі і прямі транзакції; інвестиційний актив; розвиток
бізнесу на криптовалюті.
Наведено переваги та недоліки криптовалюти та особливості її використання. Звернено увагу на
Bitcoin, основний вид криптовалюти, який використовується в світі, та проаналізовано динаміку його
курсу по відношенню до долара США. Розглянуто питання легалізації криптовалюти в окремих країнах,
зокрема, в Україні. Визначено основні вимоги використання криптовалюти при її легалізації. Зосередже^
но увагу на українському законопроекті щодо порядку узаконення криптовалюти, що планується реа^
лізувати в два етапи. Зроблено висновок про відсутність єдиної думки щодо подальшої стратегії розвит^
ку криптовалюти в світі, її легалізації та законності використання. Наведено бачення щодо подальших
тенденцій застосування криптовалюти у повсякденному житті та бізнес^середовищі. Проведено дослід^
ження за проблемою розвитку ринку криптовалюти дозволило виокремити такі тенденції розвитку: не^
швидке впровадження електронних грошей в усі сфери життя суспільства; можливість придбання усе
більше товарів і послуг за крипто валюту; доповнення ринку фінансових послуг як новий платіжний
інструмент та вид інвестиційних активів, не замінюючи при цього в найближчі роки, класичні банківські
операції; зниження рівня анонімності при використанні криптовалюти, що буде зумовлено більшою її
популяризацією; поширення легітимності криптовалюти у більшості державах світу; стабілізація курсу
криптовалюти через 5—10 років; закріплення позицій Bitcoin як основної криптовалюти та поява нових,
які досягатимуть масштабів Bitcoin.
In the article the concept of "cryptocurrency" is considered, the popularity of this new type of financial
instrument in the economic space is substantiated, the main features of cryptocurrency as one of the types of
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virtual money and its influence on the economic system are distinguished. The following key features of
cryptocurrency are outlined: exchange for goods or services; exchange for classical currency; payment of goods
and services; the minimum level of impossibility of theft; payments, quick and direct transactions; investment
asset; business development on cryptocurrency.
The advantages and disadvantages of cryptocurrency and the features of its use are given. The focus is on
Bitcoin, the main type of cryptocurrency used in the world, and analyzed the dynamics of its course against the
US dollar. The issue of legalization of cryptocurrency in some countries, in particular, in Ukraine, is considered.
The basic requirements for using of cryptocurrency products during its legalization are defined. The attention is
focused on the Ukrainian draft law on the procedure for legalization of cryptocurrency, which is planned to be
implemented in two stages. It was concluded that there is no consensus on the further development of
cryptocurrency in the world, its legalization and legality for using. The article presents a vision of further trends
in the use of cryptocurrency in everyday life and business environment. The conducted research on the problem
of development of the cryptocurrency market allowed to distinguish the following trends of its development: the
rapid introduction of electronic money in all spheres of society; possibility to purchase more and more goods
and services for cryptology; the addition of the financial services market as a new payment instrument and the
type of investment assets, while not replacing in the coming years, classical banking operations; decrease the
level of anonymity with the use of cryptocurrency, which will be conditioned by its greater popularization; the
spread of criminological legitimacy in most countries of the world; stabilization of the crypt^exchange rate in
5—10 years; fixing Bitcoin's position as the main cryptocurrency and the emergence of new, reaching Bitcoin
scales.

Ключові слова: криптовалюта, Bitcoin, віртуальна валюта, електронні гроші, легалізація.
Key words: cryptocurrency, Bitcoin, virtual currency, electronic money, legalization.

далі залишається для багатьох новим у розумінні та не
достатньо дослідженим. Історії розвитку та функціо
нування криптовалют присвячені праці багатьох еко
номістів, науковців та вчених, а саме: М. Свон [5],
А. Тапскотт, Д. Тапскотт [6], П. Вінья та М. Кейсі [7],
Ю. Лю та О. Цівінскі [8], С. Хабер та В. Скотт Сторнет
та [9], І. Шнабель та Г. Шін [10] та інші.
Криптовалюти, незважаючи на свою популярність
лише у вузькому колі, все більше набувають ваги в еко
номічному середовищі, стають одним з головних активів
майбутнього та привабливим об'єктом інвестицій. Ста
ном на 3 вересня 2018 р. загальна капіталізація крипто
валюти становила 705 млрд $, а капіталізація Bitcoin ста
ном на 20 жовтня 2018 р. — 112 млрд $. Вартість одного
Bitcoin рівна 6492.19 $.
Інвестування у криптовалюту для багатьох осіб ста
ло успішним проектом. Першими статус "Bitcoinмільяр
дери" набули американські бізнесмени Кемерон і Тай
лер Вінклвосси після того, як у 2013 р. скупивши 1% усіх
Bitcoin, їхня інвестиція примножилася у 100 разів [14].
Американський журнал Forbes 6 лютого 2018 р.
склав рейтинг найбагадших людей світу, які заробили
статки на криптовалюті. Перше місце в рейтингу зай
няв Кріс Ларсен, співзасновник платформи Ripple, яка
створила криптовалюту XRP. Статки Кріса Ларсена до
сягли 7,5—8 млрд $. Наступним у рейтингу зазначено
співзасновника Ethereum Джозефа Любліна (1—5 млрд
$), третім — засновника китайської криптобіржі Binance
Чанпена Чжао (1,1—2 млрд $). Четверте місце посіли
брати Вінклвосси, їхні статки оцінюють у 900 млн —
1,1 млрд $ [3].
Однак вже виникають тривожні питання щодо існу
вання криптовалют. Так, експерт фінансової компанії
"Nomura" Дж. Рочестер вважає, що в скорому часі світ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ може опинитися на порозі криптовалютної кризи, у
Дослідження поняття "криптовалюта" розпочало зв'язку з тим, що операції пов'язані з електронними гро
ся ще з 1980х рр. минулого століття. Однак воно і на шима потребують великої кількості електроенергії [17].
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі стрімкого розвитку інформаційних тех
нологій щодня з'являються нові інструменти управлін
ня економікою, до яких можна віднести й електронні
гроші. Економіка більшості країн удосконалюється та
розвивається, а люди знаходяться у вічному пошуку
кращого та зручнішого. Це і зумовило появу на ринку
аналогу традиційних валют — криптовалюти.
Криптовалютою називаються цифрові гроші, які
зашифровані і захищені за допомогою спеціальних ал
горитмів, що діють незалежно від центрального банку
[1]. Головна відмінність криптовалюти від інших елект
ронних грошей — це анонімність користування нею та
абсолютна децентралізація. Серед низки різних крип
товалют найпоширенішою є Bitcoin.
Слід зазначити, що світова економіка сьогодні пе
реживає "епоху криптовалютного регулювання". Деякі
країни світу її вже легалізували та офіційно викорис
товують. Щодо України, то хоча уряд поки що офіцій
но не визнав її легальною, але наша країна входить до
десятки країн світу за чисельністю користування елек
тронною валютою. За даними [2] кожного дня розмір
торгів криптовалютою, використовуючи гривні, набли
жуються до 1.9 млн $. Зазначимо також, що багато уря
довців України також повірили у прибутковість Bitcoin,
наявність криптовалюти яких згадується у їх податко
вих деклараціях [4].
Беручи до уваги популяризацію криптовалюти у світі
як абсолютно нового, інноваційного платіжного інстру
менту XXI ст. та активне використання Bitcoin та інших
видів криптовалют, питання розвитку та застосування
цього платіжного засобу в Україні та світі потребують
подальших досліджень.
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Таблиця 1. Переваги та недоліки використання криптовалюти
Переваги

Недоліки

Відкритий код криптовалюти
Безмежні можливості транзакцій
Відсутність інфляції
Анонімність користування
Децентралізація
Відсутність комісії
Рівні умови використання між
користувачами
Незалежність від економіки держав
Захищеність даних від зовнішніх загроз

Економіст Євген Невмержицький пояснює, що
істинними грошима, станом на зараз, є тільки ті умовні
одиниці, які випускаються центральними банками дер
жав. На його думку, така валюта пробує виконувати
таку саму роль, що й звичайна валюта: бути загальним
фінансовим посередником. Але криптовалюта — це не
гроші. Економіст зазначив: "Якщо весь світ домовиться
вважати криптовалюту заміною долару — це дійсно ста
неться. Однак дані шанси дорівнюють нулю" [16].
Попри велику увагу вчених до криптовалюти, дум
ки і твердження щодо її функціональної значимості і
надалі характеризуються різноманітністю. На сьогодні
залишаються невизначеними питання щодо можливості
регулювання криптовалюти та застосування її в інтере
сах держави. Більшість вчених, економістів та урядовців
ще не дійшли до єдиного висновку щодо механізмів уза
конення криптовалюти.
ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є наведення причин виникнення крип
товалюти у економічному просторі, аналізування сучас
ного стану її використання у світовій спільноті, визна
чення особливостей криптовалюти, її переваг та не
доліків, охарактеризування подальших тенденцій її зас
тосування у повсякденному житті та бізнессередовищі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Історія виникнення криптовалюти пов'язана з
відсутністю швидкого способу проводити анонімні пла
тежі з високим рівнем захищеності. З 1990 р. для забез
печення конфіденційності платежів почала використо
вуватись криптографія. Після того, як з'явилась крип
товалюта, проблема анонімності була вирішена.
Фактичним та реальним роком народження крипто
валюти є 2009 р. Саме тоді почали користуватись пер

Відсутність гарантій збереження
електронних гаманців
Небезпека втрати ключа до криптовалюти
Нестабільність курсу криптовалюти
Залежність курсу від попиту
Можливі негативні дії з боку
національних регуляторів
Втручання хакерів
Проблематичність повернення у разі
помилкового переводу валюти
Недовіра користувачів

шою та найвідомішою криптовалютою — Bitcoin [11].
Станом на 20 жовтня 2018 р., у світі існує вже більше
тисячі криптовалют і їх кількість зростає надалі. Збіль
шення кількості криптовалюти пов'язане з тим, що вона,
безумовно, може конкурувати та бути альтернативою
звичним грошам.
На основі проведеного аналізування були виокрем
лені такі ключові особливості криптовалюти:
1) обмін на товари або послуги;
2) обмін на класичну валюту;
3) оплата товарів та послуг;
4) мінімальний рівень неможливості викрадення;
5) платежі, швидкі і прямі транзакції;
6) інвестиційний актив;
7) розвиток бізнесу на криптовалюті.
Хоча криптовалюта є новим видом валюти, їй при
таманні низка переваг та недоліків. Узагальнення праць
науковців та практиків дало змогу виокремити основні
з них, які систематизовані у таблиці 1.
З таблиці 1 видно, що використання криптовалюти
передбачає як і позитивні сторони, так і ризики корис
тування нею. Досліджуючи динаміку курсу Bitcoin до до
лара США за період жовтень 2017 — жовтень 2018 рр.
(рис. 1), нами зроблено висновки, що прогнозувати курс
криптовалюти є досить складно, оскільки він зумовле
ний факторами, які до кінця ще не є дослідженими.
За даними рисунка 1, курс Bitcoin (BTC) станом на
16 грудня 2017 р. досягнув свого максимального розмі
ру за всю історію існування криптовалюти. Того дня
курс становив 19292,10 дол. / BTC. У цей період, чимало
людей, які володіли Bitcoin, мали змогу отримати великі
прибутки за рахунок продажу електронної валюти.
Після різкого підвищення курсу BTC вартість валюти
пішла на спад, основною причиною якого вважають зни
ження інтересу до криптовалюти та хакерські втручан

Рис. 1. Динаміка курсу Bitcoin до долара США за період жовтень 2017— жовтень 2018 рр.
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ня. На думку засновника DataTrek Research Н. Коласа
[15], для відновлення уваги до Bitcoin необхідна нова
інтрига.
Спрогнозувати курс криптовалюти, насправді, вкрай
важко. Зараз поріг входження на ринок електронних
грошей вважається сприятливим, оскільки ціни багатьох
монет сильно зменшились. Водночас існуючі прогнози
та очікування наступного зростання криптовалюти но
сять вкрай неточний характер. До всіх вкладень потрібно
підходити з максимальною обережністю, оскільки циф
рові активи не просто так називають високоризикови
ми.
Питання доцільності купівлі та використання елек
тронної валюти є достатньо спірним. Більшість країн ще
не визначились з тим, чи варто регулювати та контро
лювати криптовалюту, і якщо так, то яким чином.
У Росії, наприклад, вже підготували декілька зако
нопроектів про легалізацію криптовалют, проте жоден
ще не є затвердженим.
У Білорусі криптовалюту легалізували ще у 2017 р.
Вона навіть отримала назву податкового раю для крип
товалюти. Проте хоча минув майже рік з моменту ут
вердження цього закону, однак, як виявилось, суттєвих
змін, пов'язаних із легалізацією електронних грошей, не
відбулось. У банках лише можна продати, купити, пе
ревести в готівку або обміняти криптовалюту. Банк всьо
го лише дає можливість без сплати податків в Білорусії
брати участь в торгівлі ф'ючерсними Bitcoin. Криптова
лютні банкомати так і не з'явились, криптовалютні біржі
не набули розвитку. Головною причиною такого невда
лого узаконення криптовалюти є те, що закони цієї краї
ни зобов'язують криптобіржі розкривати дані про кінце
вих власників, що суперечить самій суті ідеї криптова
люти [12].
Великобританія є однією з країн, яка має найбільш
сприятливе і комфортне законодавство для користуван
ня криптовалютою та використання її для бізнесу. Вона
активно підтримує нові проекти та стартапи, які пов'я
зані з електронними грошима.
У США Bitcoin розглядається як фінансовий актив
та як засіб для інвестування. США є країною, де
найбільш зручно у світі користуватись криптовалютою.
Це пов'язано також з тим, що ця держава за кількістю
встановлених Bitcoin — банкоматів займає перше місце
в світі, друге — Канада.
У Німеччині криптовалюта згідно із законом є
фінансовим інструментом, а точніше формою "приват
них грошей", які можуть бути оподатковані.
В Японії, з квітня 2017 р., криптовалюта є офіційним
платіжним інструментом, отримавши статус валюти.
Китай досить негативно налаштований до електрон
ної валюти. У Пекіні та Шанхаї наказали припинити
торгівлю криптовалютою. В Народному банку Китаю
вважають, що жити Bitcoin залишилося зовсім недовго.
Південна Корея також планує заборонити криптовалю
ту в своїй країні.
Нині у світі вже є чотири країни, де за використан
ня криптовалюти можна потрапити до в'язниці. Такими
країнами є: Непал, Болівія, Бангладеш, Алжир.
В Україні, станом на зараз, не існує однозначної
думки щодо правового становища криптовалюти. Уряд
України більш схильний до легалізації криптовалюти.
На сьогодні вже є розроблений законопроект, відпо
відно якого узаконення криптовалюти відбуватиметься
у два етапи. Перший — впродовж 2018—2019 рр. У цей
період заплановано затвердити правовий статус крип
товалют та суб'єктів господарювання, що надають по
слуги з обміну. Також планується вивчення тенденцій
та аналізування проблем ринку криптовалюти.
На другому етапі, який передбачається до реалізації
у 2020—2021 рр. запропоновано визначити зберігачів
віртуальних валют. Зберігачами будуть особи, які для
захисту приватної інформації від імені своїх клієнтів,
надаватимуть послуги. Проблемою є і те, що у крипто
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валюти станом на сьогодні залишається незрозумілий
статус: чи то ресурс, чи то майно, чи просто гроші.
У проекті Закону [13] пропонують ввести до Подат
кового кодексу ключові терміни, які пов'язані з ринком
електронних грошей: віртуальні активи, токен, токен
актив, криптовалюта, емітент віртуального активу,
майнінг, операції з віртуальними активами. Зокрема
"віртуальними активами" вважаються криптовалюти та
токенактиви. Натомість криптовалюта — це віртуаль
ний актив у формі токену, що функціонує як засіб об
міну або збереження вартості. Для порівняння, крип
товалюта — це гривні, а токени — це жетони в метро.
Важливе в законопроекті є те, що закон пропонує
оподаткування лише операцій з обміну віртуальних ак
тивів на валютні цінності, тобто звичайні гроші. Згідно
з законопроектом не підлягають оподаткуванню дії, по
в'язані з обміном віртуального активу одного виду на
інший. Також для підприємств буде встановлена пільго
ва ставка оподаткування прибутку від операцій з про
дажу віртуальних активів на рівні 5% до 2024 р., надалі
18%. Для фізичних осіб ставка залишатиметься не
змінною — на рівні 5% [13].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, беручи до уваги все вищезазначене, можна
зробити висновок, що криптовалюта є привабливим
об'єктом для інвестицій. Її популярність все зростає. Ба
гато економічних процесів відбуваються за допомогою
цифрових коштів, і їх відсоток з кожним часом суттєво
зростає. Усі вкладення у криптовалюту часто супровод
жуються як ризиком втрати, так і можливістю добре
заробити.
У світі, поки що, відсутня єдина думка щодо подаль
шої стратегії розвитку криптовалюти в світі, її легалі
зації та законності використання. Тим не менш, біль
шість людей залишаються зацікавленими у купівлі та
використанні криптовалюти. Доки попит на електрон
ну валюту існує, країни надалі шукатимуть шляхи регу
лювання її обігу та використання.
Щодо прогнозів її зникнення, то на нашу думку, це
є неможливим, оскільки в її появу та популяризацію
багато було вкладено зусиль, часу та коштів. Це пов'яза
но з тим, що головна відмінність електронної валюти —
це її децентралізація та анонімність користування.
Дослідження та узагальнення теоретичних та прак
тичних напрацювань за проблемою розвитку ринку
криптовалюти дозволило виокремити такі тенденції
його розвитку:
1) нешвидке впровадження електронних грошей в
усі сфери життя суспільства;
2) можливість придбання усе більше товарів і послуг
за криптовалюту;
3) доповнення ринку фінансових послуг як новий
платіжний інструмент та вид інвестиційних активів, не
замінюючи при цього в найближчі роки, класичні
банківські операції;
4) зниження рівня анонімності при використанні
криптовалюти, що буде зумовлено більшою її популя
ризацією;
5) поширення легітимності криптовалюти у біль
шості державах світу;
6) стабілізація курсу криптовалюти через 5—10 років;
7) закріплення позицій Bitcoin як основної крипто
валюти та поява нових, які досягатимуть масштабів
Bitcoin.
Електронній валюті, як будьяким технологічним
новинкам, потрібен час, для того щоб завоювати при
хильність споживачів, сформувати під собою необхідні
економічні та юридичні передумови свого розвитку.
Скласти точний прогноз та надати вектор руху крип
товалюти досить важко, оскільки цей економічний
інструмент є новий та знаходиться у пошуку свого місця
та прийняття у світі.
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CAPITAL INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE: STIMULATION OF ATTRACTION
OF INVESTMENT FLOWS IN THE SPHERE OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS

Обгрунтовано, що відновлення докризових темпів соціально^економічного піднесення в Україні за^
лежить від суттєвого нарощення капітальних вкладень у модернізацію та реконструкцію основного ка^
піталу сфери матеріального виробництва. Встановлено, що суттєве нарощення величини капітальних
вкладень у короткостроковій перспективі є можливим у тих ланках національного господарства, де в
останні роки спостерігаються усталені тенденції збільшення обсягів виробництва і формуються сприят^
ливі передумови для розширеного відтворення, серед яких найбільшими перспективами відзначається
переробно^харчовий сегмент національного АПК. Проаналізовано надходження капітальних інвестицій
в національну економіку в 2002—2017 роках, профінансованих за рахунок коштів Державного бюджету
України та місцевих бюджетів, коштів підприємств та організацій, кредитів банків та інших позик, коштів
іноземних інвесторів. Обгрунтовано, що розширення джерел, форм та методів фінансування капіталь^
них вкладень у національній економіці в цілому у короткостроковому періоді буде забезпечено шляхом
удосконалення інституціонального середовища інвестування проектів розширеного відтворення основ^
ного капіталу переробно^харчових виробництв. Встановлено, що в теперішніх умовах пріоритетною лан^
кою переробно^харчового сегменту національного АПК для залучення значних обсягів капітальних вкла^
день є спиртова промисловість, де мають місце значні перспективи стосовно підвищення рівня капіталі^
зації бізнесу за рахунок диверсифікації виробництва. Виявлено, що надати нових імпульсів інвестиційній
активності в переробно^харчовому сегменті АПК допоможе налагодження виробництва біоетанолу на
незадіяних площах підприємств спиртової промисловості, що сприятиме вирішенню багаторічної про^
блеми забезпечення енергетичної безпеки країни шляхом зменшення залежності від імпорту викопних
вуглеводнів.
It is proved that the recovery of pre^crisis rates of social and economic recovery in Ukraine depends on a
significant increase in capital investment in the modernization and reconstruction of fixed capital in the sphere
of material production. It is established that a significant increase in the value of capital investments in the short
term is possible in those parts of the national economy, where in recent years there are stable trends in increasing
production and favourable conditions for expanded reproduction are formed, among which the greatest prospects
are the food^processing segment of the national agro industrial complex. Capital investments in the national
economy in 2002—2017 financed from the state budget of Ukraine and local budgets, funds of enterprises and
organizations, bank loans and other loans of foreign investors were analysed. It is proved that the expansion of
sources, forms and methods of financing capital investments in the national economy as a whole in the short
term will be provided by improving the institutional environment of investment projects of expanded reproduction
of fixed capital of the food and processing industries. It is established that in the current conditions the priority
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link of the food and processing segment of the national agro industrial complex to attract significant amounts of
capital investment is the alcohol industry. There are significant prospects for increasing the level of business
capitalization due to diversification of production. It is revealed that the establishment of bioethanol production
in the idle areas of the alcohol industry will help to give new impulses of investment activity in the food^processing
segment of the agro^industrial complex, which will help to solve the long^term problem of ensuring energy security
of the country by reducing dependence on imports of fossil hydrocarbons.
Ключові слова: капітальні вкладення, іноземні інвестиції, кредит, позика, сільськогосподарська сирови
на, спиртова промисловість, перепрофілювання виробництва.
Key words: capital investments, foreign investments, credit, loan, agricultural raw materials, alcohol industry,
conversion of production.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Забезпечення нової якості соціальноекономічного
розвитку України та зміцнення конкурентних позицій
вітчизняних виробників на глобальних ринках пов'язані
зі збільшенням на декілька порядків інвестиційних вли
вань в національну економіку. Лише за таких умов ста
не можливим оновлення виробничотехнічної бази про
мислового виробництва і зменшення тим самим рівня
енерго та ресурсомісткості готової продукції, що дасть
змогу на рівних конкурувати з іноземними виробника
ми та завойовувати нові ринкові ніші на світовому рин
ку. За нинішнього рівня інвестиційного забезпечення
процесів модернізації та реконструкції основного кап
італу прискорити заміну фізично спрацьованого та мо
рально застарілого виробничого обладнання надто про
блематично.
Нарощення капітальних вкладень у короткостро
ковій перспективі може відбуватися в тих ланках націо
нального господарства, де в останні роки спостерігають
ся усталені тенденції збільшення обсягів виробництва і
формуються сприятливі передумови для розширеного
відтворення. Такою ланкою виступає агропромисловий
комплекс. Однак прискорений розвиток сільськогоспо
дарського сегменту національного АПК внаслідок сут
тєвого збільшення обсягів виробництва експортооріє
нтованої продукції не супроводжується аналогічними
темпами розширеного відтворення в переробнохарчо
вому сегменті, що фактично означає сировинну спря
мованість розвитку агропромислової сфери в цілому.
Уповільнені темпи нарощення величини капітальних
вкладень в індустрію переробки сільськогосподарської
сировини зумовлені відсутністю необхідних стимулів
організаційного та фінансовоекономічного спрямуван
ня, які підвищували б зацікавленість як вітчизняних, так
і іноземних інвесторів до фінансування капітальних
вкладень в оновлення та модернізацію виробничотех
нічної бази переробнохарчових виробництв.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній економічній науці обгрунтовуються
різноманітні модифікації організаційних та фінансово
економічних стимулів стосовно нарощення капітальних
вкладень у переробнохарчовий сегмент національного
АПК. При цьому вирізняються підходи щодо стимулю
вання залучення інвестиційних ресурсів вітчизняних
суб'єктів господарювання і спеціалізованих фінансово
кредитних установ та здійснення централізованих бюд
жетних асигнувань, а також іноземних інвестицій. Од
ностайність думок спостерігається стосовно необхід
ності створення сприятливих макроекономічних умов
для інвестування процесів модернізації та оновлення
основного капіталу переробнохарчових виробництв,
що мають супроводжуватися удосконаленням інститу
ціонального середовища інвестиційних процесів безпо
середньо у переробному сегменті національного АПК.
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Зокрема С. Сорочка акцентує увагу на бюджетно
податковій моделі для стимулювання інвестиційної
діяльності, суть якої полягає в прямому бюджетному
фінансуванні, відшкодуванні відсотків за кредитом,
співфінансуванні, кредитуванні за рахунок бюджету та
інше. У межах податкової системи країни знижують
ставки податку та зменшують базу оподаткування,
звільняють від оподаткування, запроваджують подат
кові кредити, диференційовані ставки податку та інше.
Також вчений виокремлює грошовокредитну модель,
в її межах через монетарні інструменти регулюється
обсяг грошової маси, вартість кредитних ресурсів, ва
лютні курси та інше. Зокрема центральний банк деваль
вує національну валюту, відповідно національні товари
на світових ринках дешевшають, стають більш конку
рентоспроможними і це спричиняє збільшення інвес
тицій у підприємства, які експортують, або централь
ний банк знижує облікову ставку і це призводить до зни
ження вартості кредитних ресурсів, і відповідно до
збільшення обсягу інвестицій [7].
З. Сірик пропонує використовувати досвід євро
пейських країн, складовою якого виступає скоордино
вана діяльність державних і місцевих органів із надання
пільг чи введення "податкових канікул" для заохочення
потенційних інвесторів до певного регіону чи до конк
ретної діяльності. У багатьох країнах Європи на сьо
годні стає популярним створення змішаних економіч
них об'єднань, що складаються з представників держав
них та регіональних органів влади і місцевого бізнесу.
Такі корпорації стають співучасниками інвестиційного
процесу, у якому своїми коштами гарантують зовніш
ньому інвестору успішність процесу, зокрема зменшу
ючи його фінансове навантаження [6].
Отже, формування відповідної бюджетноподатко
вої та грошовокредитної моделі стимулювання інвес
тиційної діяльності, в першу чергу стосовно нарощення
обсягів капітальних вкладень, є базовою передумовою
для імплементації передових іноземних практик інвес
тиційного забезпечення проектів модернізації і рекон
струкції основного капіталу виробничої сфери, що та
кож визначає інституціональні засади для створення
сучасної конструкції стимулювання залучення інвес
тицій в конкретну ланку національного господарства з
врахуванням її виробничотехнічних та організаційно
економічних характеристик.
Враховуючи перманентний інвестиційний дефіцит,
який спостерігається в національній економіці, особли
во після глобальної фінансової кризи 2008 року, у пра
цях багатьох вчених основний акцент робиться на ство
ренні системи стимулів для залучення іноземних інвес
тицій.
Так, О. Федорчук та О. Сторожук серед основних
груп методів стимулювання інвестиційної діяльності в
частині освоєння іноземних інвестицій виділяють фінан
сове стимулювання, податкове стимулювання, стимулю
вання конкретних інвестиційних проектів, інфраструк
турне забезпечення, протекціоністські заходи. Держав
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на підтримка є одним із основних заходів у межах полі
тики залучення приватних іноземних інвестицій. Крім
фіскальних або податкових стимулів, які визначаються
як "політика, спрямована на зниження податкового тя
гаря фірми", країни пропонують фінансові стимули, які
визначаються як "прямі внески у фірму з уряду" (в тому
числі прямі субсидії капіталу, пільгові кредити або спе
ціалізована інфраструктура) [8].
Більш конкретизованим стосовно стимулювання
залучення іноземних інвестицій є підхід А. Ільїної, яка
вважає, що для стимулювання іноземного інвестуван
ня можуть застосовуватися такі державні стимулю
ючі інструменти: фінансовокредитні — безпроцентні
й пільгові кредити, інвестиційні гарантії; зниження
ставки оподаткування прибутку, скасування оподат
кування реінвестицій, безмитний імпорт обладнання
та/або сировини, прискорена амортизація, податкові
кредити; проектні — цільове фінансування ресурсо і
природозберігаючого обладнання; гранти проектів,
орієнтованих на підвищення кваліфікації й перепідго
товку кадрів, поліпшення умов праці; сприяння в про
веденні технікоекономічних обгрунтувань проектів;
гранти на проведення науководослідних та проект
ноконструкторських робіт; інфраструктурні — на
дання землі, будівель і споруд у безкоштовне корис
тування або за пільговими цінами, субсидії на корис
тування енергією; транспортні гранти; пільги щодо
фрахту [4].
Перетворення аграрного сектору в структуроутво
рюючу ланку національного господарства актуалізува
ло проблему удосконалення інституціонального
підгрунтя інвестування проектів модернізації та онов
лення основного капіталу сільськогосподарського ви
робництва і особливо переробнохарчових виробництв,
що значною мірою має сприяти нарощенню інвестицій
них потоків в економіку країни в цілому.
На переконання С. Захаріна, Р. Ільєнка та Є. Смир
нова, доцільно вжити низку заходів задля розширення
практики застосування інвестиційного кредитування
агропромислового комплексу на основі застосування
ринкових інструментів. Серед таких інструментів:
підтримка функціонування кооперативних банків, ство
рених за участю суб'єктів господарювання агропромис
лового комплексу; підтримка створення та функціону
вання спеціалізованих аграрних банків, що мають бути
орієнтовані на пріоритетне обслуговування позичаль
ників агропромислового комплексу; створення Держав
ного банку розвитку, що здійснюватиме пільгове інвес
тиційне кредитування суб'єктів господарювання агро
промислового комплексу; стимулювання запроваджен
ня новітніх кредитних продуктів для агропромислово
го комплексу [2].
Державна політика залучення, супроводження та
підтримки інвестиційної діяльності у агропромислово
му комплексі, на думку О. Ігнатенко, має формуватися,
виходячи із ключових орієнтирів державної інвестиц
ійної та державної аграрної політики. Економічними
інструментами регулювання інвестиційної діяльності у
агропромисловому комплексі мають виступати: стиму
лювання залучення внутрішніх та іноземних інвестицій
за рахунок створення у агропромисловому комплексі
сприятливого інвестиційного клімату; створення меха
нізму державних фінансових гарантій для залучених
інвестицій, вкладених у пріоритетні сфери агропромис
лового комплексу; застосування митних пільг на облад
нання, що завозиться в якості інвестиції для створення
нових підприємств у агропромисловому комплексі; роз
робка та реалізація цільових програм, спрямованих на
компенсацію вартості закупівлі або використання нові
тньої техніки та устаткування; державна підтримка
впровадження ресурсозберігаючих технологій у
сільському господарстві; державна підтримка залучен
ня до агропромислового комплексу кредитів шляхом
"здешевлення" вартості користування такими кредита

www.economy.in.ua

ми; стимулювання залучення так званих "зелених" інве
стицій [3].
Існують авторські підходи, які перспективи наро
щення інвестиційних вкладень пов'язують із поглиблен
ням інституціональних перетворень в аграрному сек
торі, зокрема формуванням класичних ринкових атри
бутів забезпечення функціонування складових агропро
дуктового ланцюга. Для стимулювання припливу інвес
тицій в економіку, утворення інвестиційно привабливо
го середовища й активізації інвестиційної діяльності
державі, на думку Л. Васильєвої, потрібно вдосконалю
вати структуру аграрної економіки, формувати ринок
землі, запроваджувати іпотечне кредитування під
приємств АПК, удосконалювати ринкову інфраструк
туру аграрного сектору та систему управління й міні
мізації ризиків [1].
Виходячи з приведених підходів щодо стимулюван
ня залучення інвестицій, зокрема капітальних вкладень,
в національну економіку та в аграрний сектор, необхід
но враховувати зміну в останні роки екзогенного сере
довища розвитку як сільського господарства, так і пе
реробнохарчових виробництв, оскільки підписання
Україною Угоди з ЄС про зону вільної торгівлі вимагає
гармонізації вітчизняних та європейських регламентів і
стандартів якості та безпечності сільськогосподарської
та харчової продукції, що однозначно детермінує і де
термінуватиме в майбутньому бажання іноземних та
вітчизняних інвесторів фінансувати проекти по розбу
дові індустрії переробки сільськогосподарської сиро
вини.
ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних тенденцій залучен
ня капітальних вкладень в національну економіку в
розрізі основних джерел фінансування та визначення
інституціональних передумов стимулювання вітчизня
них та іноземних інвестицій в індустрію переробки
сільськогосподарської сировини з метою нарощення
обсягів виробництва продукції з високою доданою вар
тістю в агропромисловому комплексі України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Повільне відновлення української економіки знач
ною мірою зумовлене низькою конкурентоспромож
ністю переважної більшості видів готової продукції як
на світовому, так і на національному ринках внаслідок
надмірного рівня ресурсомісткості і енергомісткості її
виробництва. Причиною значних витрат енергії і мате
ріальних ресурсів є високий рівень фізичного спрацю
вання і морального старіння основного капіталу промис
лових підприємств.
Проблема підвищення рівня конкурентоспромож
ності вітчизняної продукції може бути вирішена через
оновлення, модернізацію та реконструкцію парку ви
робничого устаткування промислових підприємств і
підприємств виробничої інфраструктури внаслідок
істотного нарощення капітальних вкладень. Йдеться
саме про капітальні інвестиції (вкладення в придбання
обладнання, будівництво будівель і споруд, проведення
будівельномонтажних робіт, в інші капітальні заходи),
оскільки нерозвиненість фондового сегмента вітчизня
ного фінансового ринку унеможливлює повноцінне за
лучення фінансових інвестицій, які з урахуванням прак
тики розвинених країн є більш мобільними. Складне
фінансове становище українських підприємств не доз
воляє також повною мірою використовувати потенціал
нарощення капітальних вкладень за рахунок власних
джерел.
Можна відмітити три періоди протягом яких капі
тальні інвестиції в економіку України показували вис
хідний тренд: протягом 2001—2008 рр., коли в країні
відбувався спочатку внутрішній інвестиційний бум че
рез модернізацію підприємств хімічної та металургій
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Питома вага капітальних інвестицій, профінансованих за рахунок коштів Державного бюджету, в загальному обсязі капітальних
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Рис. 1. Капітальні інвестиції в економіку України, профінансовані за рахунок коштів Державного бюджету України
протягом 2002—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та НБУ.

ної промисловості, а згодом таку динаміку підтримали
і іноземні власники капіталів, котрих зацікавив фінан
совий та сільськогосподарський сегменти; протягом
2009—2012 років та 2016—2017 років. Поточне зростан
ня капітальних інвестицій відбувається в основному у
сфери виробництва сільськогосподарської продукції та
телекомунікації, а також у відновлювальну енергетику.
При цьому участь держави в інвестиційному процесі
варіюється в окремі періоди часу. Найбільше коштів з
Державного бюджету України у порівняних цінах у
створення основ економічного зростання спрямовува
лось у 2003—2008 роках (рис. 1). Протягом цього періо
ду, частка капітальних інвестицій, що фінансувалися за
рахунок коштів центральних фінансових фондів, скла
дала 6—7%, а у 2004 році — 11,2%. Найнижча інвести
ційна активність державних інститутів мала місце у
2014 році, коли в країні загострилися геополітичні ри
зики та мала місце обмеженість бюджетних фінансових
ресурсів. Разом із тим, починаючи з 2016 року інвести
ційна активність Уряду поступово відновлюється і в
2017 році обсяг державних капітальних інвестицій до
сяг 16 млрд грн.
Участь у капіталовкладеннях в національну еконо
міку місцевих фінансових фондів не відзначалася вели
кими обсягами протягом 2002—2014 років і питома вага
інвестицій, профінансованих за рахунок коштів місце
вих бюджетів, коливалась у межах 3—4% при абсолют
них значеннях вкладень близько 10 млрд грн. Форсуван
ня бюджетної та фіскальної децентралізації починаю
чи з 2015 року надало місцевим громадам додаткові по
вноваження, підкріплені фінансовими можливостями,
що дозволило підвищити обсяги капіталовкладень до
38 млрд грн у 2017 році. Разом із тим питома вага, ре
сурсів місцевих бюджетів в загальних капіталовкладен
нях збільшилась до 7,1 та 9,2% у 2016 та 2017 роках відпо
відно (рис. 2).
Більше 2/3 всіх капітальних інвестицій в економіку
України фінансується за рахунок коштів суб'єктів гос
подарювання. Зокрема частка власних коштів під
приємств та компаній протягом періоду 2002—
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2017 років коливається в межах 58—70%. Причому її
зменшення відбувається у періоди економічного підне
сення, коли державний та місцеві бюджети отримують
значні профіцити та розширюють видаткову частину.
Також в періоди економічного зростання збільшують
ся і абсолютні суми капіталовкладень. Найбільше фізич
ного капіталу було придбано у 2008 році, що підтверд
жується динамікою власних капіталовкладень
підприємств у цінах 2001 року. Так, у 2017 році цей по
казник становить 26 млрд грн, тоді як у 2008 році —
58 млрд грн або на 115% більше (рис. 3).
При цьому відображається висхідна тенденція зро
стання обсягів капіталовкладень з 2015 року до сьогодні,
що обумовлено індексацією сум капітальних вкладень,
виходячи з темпів збільшення цін виробників. Водночас
реальна складова залишається стабільною, показуючи
лише незначне зростання.
Власні кошти суб'єктів господарювання не завжди
є основним джерелом, за рахунок якого відбувається
фінансування розширеного відтворення основного ка
піталу. В розвинутих країнах на першому місці знахо
дяться саме позикові кошти та кредити фінансовокре
дитних установ. В Україні такі ресурси активно корис
туються попитом на піках економічного зростання, коли
суб'єкти господарювання у змозі повернути кредит та
оплатити відсотки, котрі в економіках, що розвивають
ся надзвичайно високі. Зокрема протягом 2002—
2017 років, банки то збільшували кредитування реаль
ного сектору та навпаки згортали його. У 2005—
2008 роках на фінансові установи приходилось 14—16%
загального обсягу профінансованих капітальних інвес
тицій. У 2012 році цей показник складав 17,1% та зафік
сувався на рівні 5,3% у 2017 році (рис. 4). Водночас
найбільші суми позик видавались знову ж таки у 2008 та
2012 роках завдяки зниженню відсоткових ставок за
фінансовими продуктами в результаті макроекономіч
ної стабілізації та високої конкуренції на ринку банків
ських послуг.
Поряд із банківськими кредитами важливу роль в
економіці України відіграють іноземні інвестори, котрі
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Рис. 2. Капітальні інвестиції в економіку України, профінансовані за рахунок коштів місцевих бюджетів
протягом 2002—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та НБУ.

продовжують вкладати кошти у найбільш прибутковіші
та відносно неризикові сфери, якот: відновлювальна
енергетика, роздрібна та оптова торгівля, телекомуні
кації та цифрові технології, а також логістика та інфра
структурні проекти. Протягом 2002—2009 років до
світової фінансової кризи іноземні власники капіталів
млн грн
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активно розвивали бізнес в Україні. За рахунок їх коштів
фінансувалося близько 4—5% усіх капітальних інвес
тицій.
Однак зміна геополітичного становища та посилен
ня зовнішніх та системних ризиків призвели до відтоку
іноземних інвестицій і в країні залишилися тільки
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Рис. 3. Капітальні інвестиції в економіку України, профінансовані за рахунок коштів підприємств та організацій
протягом 2002—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та НБУ.
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Рис. 4. Капітальні інвестиції в економіку України, профінансовані за рахунок кредитів банків та інших позик протягом
2002—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та НБУ.

найбільш схильні до ризиків гравці і питома вага інозем
них коштів у 2017 році склала 1,7%, тоді як у 2014—2016
роках цей показник знаходився біля 3% (рис. 5).
Що стосується фізичного капіталу або обсягу інве
стицій у цінах 2001 року, то іноземні інвестори ввели
його в експлуатацію найбільше у 2005 році — 3,4 млрд
грн, тоді як у 2017 році — 0,5 млрд грн. Відносно ста
більні та великі обсяги інвестицій з інших країн припа
дали також на 20062009 роки.
Як правило нерезиденти інвестують в економіку
України кошти у вигляді придбання боргових цінних
паперів та формування акціонерного капіталу дочірніх
структур, котрий використовується для придбання ос
новних фордів та створення запасу обігових коштів.
Разом із тим, боргові інструменти залучаються для
фінансових інвестицій на короткостроковий період, на
приклад, придбання облігацій державної позики або
комерційних установ. Разом із тим, сума акціонерного
капіталу відображає динаміку фізичного капіталу, який
контролюється іноземцями.
Так, на початок 2018 року цей показник складав
39,1 млрд дол. США, що відповідає рівню 2010 року.
Разом із тим, у 2014 році іноземці мали на своєму ба
лансі 53,7 млрд дол. США, що було досягнуто стабіль
ним приростом протягом 2001—2014 років. Разом із тим,
девальвація національної грошової одиниці призвела до
знецінення основних фондів та відповідно зниження сум
іноземного акціонерного капіталу. Крім того, деякі
активи просто розпродавались та виручені за них кош
ти виводились з країни.
З вищенаведеного випливає, що традиційні для
країн з ринковою економікою джерела фінансуван
ня капітальних вкладень, зокрема кредити банків та
іноземні інвестиції, не набули належного поширен
ня через відсутність в Україні ефективного інстру
ментарію стимулювання інвестиційної діяльності. У
короткостроковій перспективі ситуація може бути
переломлена через активізацію інвестиційного про
цесу в галузях, де сформувалися сприятливі вироб
ничотехнічні та організаційноекономічні переду
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мови для розширеного відтворення основного капі
талу та впровадження принципово нових техніко
технологічних процесів. З огляду на наявність стаб
ільної ресурсної бази, високий рівень кваліфікації
інженернотехнічних працівників та значну ємкість
потенційних ринків такою ланкою національного
господарства виступає переробнохарчовий сегмент
вітчизняного АПК.
Будучи структуроутворюючою складовою націо
нальної економіки, яка забезпечує продовольчу і еко
номічну безпеку країни, вона не використовує наявних
потенційних можливостей розширеного відтворення
через недостатній обсяг інвестиційного забезпечення
модернізації та реконструкції виробничотехнічної
бази, перепрофілювання виробництва та введення до
даткових виробничих потужностей. Існують і інші фак
тори, які стримують розвиток переробнохарчових ви
робництв. До них відносяться недостатні темпи наро
щення обсягів виробництва в тваринницькій галузі, не
розвинена інфраструктура аграрного ринку. Недостат
ньо результативно з огляду на жорсткі вимоги, які
містяться в природоохоронних директивах ЄС, вирішу
ються питання екологічного характеру. В цілому для
переробнохарчових виробництв характерний недо
статній рівень фінансової міцності через неможливість
отримати інвестиції на прийнятних умовах і тим самим
подолати технологічний розрив з іноземними конкурен
тами.
Першочергового значення набуває вирішення про
блеми покращення інвестиційного клімату в переробно
харчовому сегменті АПК. Саме від цього має відштов
хуватися державна економічна політика в частині залу
чення в переробну промисловість АПК не тільки внут
рішніх, а й зовнішніх капіталовкладень. Така політика
повинна бути логічним продовженням наявної системи
державної підтримки суб'єктів господарювання через
створення умов для виділення кредитів за пільговими
умовами з можливістю їх диференціації, в тому числі
відкриття нових і продовження діючих цільових кре
дитів, націлених на спорудження нових будівель та спо
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Рис. 5. Капітальні інвестиції в економіку України, профінансовані за рахунок коштів іноземних інвесторів
протягом 2002—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та НБУ.

руд, модернізацію та реконструкцію активної частини
основного капіталу тощо.
Повноцінне і ефективне використання такого
підходу до вирішення інвестиційних проблем сформує
основу для розширеного відтворення ресурсновироб
ничого потенціалу переробнохарчового сегменту на
ціонального АПК на основі зростання обсягу капіта
ловкладень. У теперішніх умовах лише повномасштаб
на інтенсифікація переробнохарчових виробництв за
допомогою впровадження найбільш сучасних машин і
устаткування, прогресивних технологій переробки
сільськогосподарської сировини дасть можливість ви
ходу на якісно новий рівень виробництва агропромис
лової продукції.
У стратегічній перспективі надати додаткових
імпульсів розвитку переробної промисловості АПК
може застосування технологій спеціального інвести
ційного контракту з урядовими структурами через не
фінансовий інструмент, який дозволить мотивувати
бізнес для створення нових виробничих потужностей в
Україні. Передбачається, що застосування спеціально
го інвестиційного контракту вплине на збільшення інве
стиційної привабливості переробнохарчових вироб
ництв, впровадження кращих зарубіжних технологій,
модернізацію основних засобів. Уряд повинен рекомен
дувати відповідним міністерствам надавати підтримку
тим контрактам, в ході яких будуть створені переробні
виробництва, що забезпечують імпортозаміщення.
Ефективний розвиток переробнохарчових вироб
ництв АПК через необхідність введення значних додат
кових потужностей потребує значного обсягу капіталь
них вкладень, орієнтованих, в першу чергу, на підприє
мства, які здатні в короткостроковому періоді забезпе
чити випуск конкурентоспроможної продукції з висо
кою доданою вартістю. Доцільно інтенсифікувати дер
жавну підтримку таких виробництв і на регіональному
рівні, продукція яких уже користується досить стійким
попитом і функціонування яких дозволяє забезпечити
завантаження виробничих потужностей як суміжних,
так і обслуговуючих виробництв. Це дозволить таким
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суб'єктам господарювання надалі стати повноцінними
"точками зростання" переробнохарчового сегменту
регіональних АПК.
Значні перспективи для суттєвого нарощення капі
тальних вкладень у модернізацію, реконструкцію та пе
репрофілювання виробництва має спиртова промис
ловість в разі внесення відповідних змін у законодавчо
нормативне поле, які регламентуватимуть обов'яз
ковість внесення біоетанолу у паливні продукти. На
підприємствах ДП "Укспирт" є достатні виробничі площі
для того, щоб налагодити виробництво біоетанолу у
промислових обсягах [5].
Тим більше вже є стартові інституціональні переду
мови для суттєвого нарощення виробництва біоетано
лу. Оскільки Україна, уклавши Угоду про зону вільної
торгівлі з ЄС, яка вступила в дію з 1 січня 2016 року,
зобов'язується імплементувати Директиву 2009/28/ЄС
від 23 квітня 2009 року, яка передбачає впровадження в
загальному споживанні до 2020 року біопалива або
іншого відновлюваного палива для транспорту в розмірі
10%. На виконання вказаних вимог Кабмін видав
відповідні розпорядження №791р від 3 вересня 2014 ро
ку "План заходів з імплементації Директиви Європей
ського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня
2009 року про заохочення до використання енергії, ви
робленої з відновлюваних джерел енергії" та №902р
від 1 жовтня 2014 року "Національний план дій з віднов
люваної енергетики на період до 2020 року".
Ще раніше була видана Постанова Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 2013 року №927 "Техні
чний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив" та вимоги
ДСТУ 7687:2015, які регламентують і дозволяють вико
ристання об'ємної частки біоетанолу до 5% при вироб
ництві традиційних бензинів автомобільних.
Крім названого інституційного підгрунтя для вироб
ництва біоетанолу, Україна має ще й преференції в рам
ках вільної торгівлі між нашою країною та ЄС, які вста
новлюють безмитні тарифні квоти ЄС на етанол (загаль
ний обсяг тарифної квоти ЄС для України на 2018 рік ста
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новить 56, 2 тис. тонн; у 2019 тарифна квота зросте до
70,8 тис. тонн; у 2020 році — до 85,4 тис. тонн; у 2021 році —
до 100 тис. тонн. Тобто перед Україною відкривається
ємнісний ринок біоетанолу країн Європейського Союзу
[9].
ДП "Укрспирт" має незадіяні на поточний момент у
виробничому процесі майданчики, які можна викорис
тати для виробництва біоетанолу та палива моторного
альтернативного на основі 35% біоетанолу. Підприєм
ство також має технікотехнологічні можливості для
одержання біоетанолу з крохмалевмісної сировини як
"вологим", так і "сухим" способом, а також з цукровмі
сної сировини. Є необхідне кадрове та виробничотех
нічне забезпечення для впровадження технології вироб
ництва палива моторного з вмістом біоетанолу на основі
установки компаундування бензинів і дизельного пали
ва.
При належній організації виробництва палива альтер
нативного на основі біоетанолу, при здійсненні заходів
щодо гармонізації українського законодавства з вимо
гами Директив Європейського Парламенту та Ради у
частині сприяння використанню біопалива або іншого
відновлювального палива для транспорту обсяги вироб
ництва та реалізації в Україні палива моторного аль
тернативного на основі біоетанолу зростуть до 320—
360 тис. тонн на рік (14—16% внутрішнього ринку авто
мобільного бензину).
Доцільність реалізації інвестиційних проектів щодо
нарощення обсягів виробництва біоетанолу та палива
моторного альтернативного зумовлена також над
мірною залежністю національної економіки від імпор
ту енергоносіїв, зокрема різних видів пального, що ро
бить її вразливою перед численними глобальними вик
ликами в частині непрогнозованих коливань на світо
вих ринках вуглеводневої сировини. Значні обсяги
імпорту бензину моторного та дизельного палива зумов
лені тим, що в останні десятиліття зберігався тренд
зменшення вітчизняного виробництва цих видів пально
го [5].
Отже, налагодження виробництва біоетанолу та
палива моторного на його основі на незадіяних вироб
ничих майданчиках ДП "Укрспирт" надасть значного
поштовху процесам збільшення фінансування капіталь
них вкладень у переробнохарчовому сегменті націо
нального АПК у цілому, що мультиплікативним чином
відобразиться на темпах приросту інвестиційних вли
вань у суміжних ланках вітчизняної економіки.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Нарощення обсягів капітальних вкладень у націо
нальну економіку в умовах структурних зрушень у гос
подарському комплексі країни в останні роки напря
му пов'язане із застосуванням комплексу методів та
інструментів стимулювання залучення інвестиційних
потоків у сферу переробки сільськогосподарської си
ровини.
Надати нових імпульсів інвестиційній активності в
переробнохарчовому сегменті АПК допоможе нала
годження виробництва біоетанолу на незадіяних пло
щах підприємств спиртової промисловості. Це стане
можливим, якщо буде сформовано законодавчонорма
тивне підгрунтя, яке регламентуватиме обов'язковість
добавок біопалива до паливних продуктів. Це, з одного
боку, дозволить підвищити інвестиційну привабливість
підприємств спиртової промисловості і тим самим на
порядок збільшити надходження інвестицій, а з друго
го — вирішить багаторічну проблему забезпечення енер
гетичної безпеки країни шляхом зменшення залежності
від імпорту викопних вуглеводнів.
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THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR STATE SUPPORT FOR THE LIBERALIZATION
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

У статті розкрито основні передумови створення інституційних основ державної підтримки лібера^
лізації підприємницької діяльності в нашій країні.
Важливою передумовою є зростання економіки на основі активізації підприємницької активності та
використання дієвих механізмів для перетворення цієї активності та соціальних очікувань суб'єктів
підприємницької діяльності в ефективно працюючі підприємницькі структури.
Визначено, що формування таких основ на сучасних методологічних підходах та грунтовному теоре^
тичному підгрунтті, що дозволить сформувати дієву систему державного регулювання розвитку та лібе^
ралізації підприємницької діяльності.
Формування системи розвитку та лібералізації підприємницької діяльності, яка грунтується та еле^
ментах глобального, інституційного, державного регулювання. На розвиток підприємницької діяльності
впливають також організаційні та управлінські фактори.
Важливим є використання різних форм державної підтримки малого підприємництва. Ці форми можна
класифікувати за характером впливу держави на діяльність малих підприємств. Виділяють два види цього
впливу: прямий і непрямий.
Основними законодавчими актами цієї сфери визначено Закон України "Про розвиток і державну
підтримку малого та середнього підприємництва" та "Концепція Загальнодержавної програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2014—2024 рр."
Визначено необхідність активної діяльності всіх органів державного управління України в сфері лібе^
ралізації підприємницької діяльності. Це відноситься до Міністерство аграрної політики та продоволь^
ства України, Державної служби зайнятості, Антимонопольного комітету України.
Координуючу роль має Міністерство економічного розвитку та торгівлі України в сфері реалізації
програм підтримки малого підприємництва. Найбільш важливими функціями цього відомства є підтримка
малого і середнього підприємництва на міжнародному рівні (міжнародні кредитні лінії); банківські про^
дукти та програми допомоги малому і середньому підприємництву; підтримка малого і середнього підприє^
мництва на регіональному рівні; підтримка малого і середнього підприємництва на державному рівні.
The article outlines the main preconditions for the creation of the institutional framework for state support
for the liberalization of entrepreneurial activity in our country.
An important prerequisite is the growth of the economy based on the activation of entrepreneurial activity
and the use of effective mechanisms for the transformation of this activity and the social expectations of business
entities into efficiently operating business structures.
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It is determined that the formation of such bases on modern methodological approaches and a thorough
theoretical basis, which will allow to form an effective system of state regulation of development and liberalization
of entrepreneurial activity.
Formation of the system of development and liberalization of entrepreneurial activity, which is based on
elements of global, institutional, state regulation. Organizational and managerial factors influence the
development of entrepreneurial activity.
It is important to use different forms of state support for small businesses. These forms can be classified
according to the nature of the state's influence on the activity of small enterprises. There are two types of this
effect^direct and indirect.
The main legislative acts of this sphere are the Law of Ukraine "On Development and State Support to Small
and Medium^Sized Entrepreneurship" and "The Concept of the National Program for the Development of Small
and Medium^Sized Entrepreneurship for 2014—2024"
The necessity of active activity of all bodies of state administration of Ukraine in the field of liberalization of
entrepreneurial activity is determined. This applies to the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the
State Employment Service, the Antimonopoly Committee of Ukraine.
The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine has a coordinating role in implementing small
business support programs. The most important functions of this department are the support of small and medium^
sized enterprises at the international level (international credit lines); banking products and small and medium
business enterprises; support of small and medium entrepreneurship at the regional level; support of small and
medium entrepreneurship at the state level.

Ключові слова: інституційні, основи, державна, підтримка, підприємництво, розвиток, лібералізація,
система.
Key words: institutional, foundation, state, support, entrepreneurship, development, liberalization, system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з особливостей сучасного розвитку підприє
мницьких систем в усіх країнах світу є зростання еко
номіки на основі активізації підприємницької активності
та використання дієвих механізмів для перетворення цієї
активності та соціальних очікувань суб'єктів підприєм
ницької діяльності в ефективно працюючі підприєм
ницькі структури. Досягти такого результату можна
тільки спираючись на ефективну державну політику
розвитку підприємницької діяльності. Така політика
стимулювання та розвитку підприємницької діяльності
повинна містити в собі елементи, що дозволяють мак
симально лібералізувати середовище підприємництва.
Такі самі процеси проходять сьогодні в економіці
України. Основною рушійною силою національної еко
номіки є розвиток підприємницької діяльності в усіх
сферах народного господарства. Крім того, підприєм
ництво активізуються в таких сферах, як медицина,
фізична культура та спорт, культура, що довгий час не
було притаманно для пострадянського простору. Тому
створення інституційних основ державної підтримки
лібералізації підприємницької діяльності стає все більш
важливою умовою економічного зростання в Україні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Практично всі наукові економічні школи України
приділяли увагу, як проблемам лібералізації економі
ки, так і окремим питанням розвитку підприємництва.
Безпосередньо ці питання досліджували Безтелесна Л., Гай
дук В., Королевська Н., Куряча Н., Лукащук В., Ляпін Д.,
Сазонець О. Разом з тим, зміна умов господарювання,
активне просування інституційноекономічної системи
України в напрямі європейської інтеграції та імплемен
тація нових європейських норм та стандартів до прак
тики формування умов розвитку вітчизняного бізнесу
потребує подальшого дослідження цих процесів.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз інституційних основ
державної підтримки лібералізації підприємницької
діяльності. Формування таких основ на сучасних мето
дологічних підходах та грунтовному теоретичному
підгрунтті дозволить сформувати дієву систему держав
ного регулювання розвитку та лібералізації підприєм
ницької діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємництво як одна із конкретних форм про
яву суспільних відносин не тільки сприяє підвищенню
матеріального і духовного потенціалу суспільства і ство
рює сприятливий грунт для практичної реалізації
здібностей і талантів кожного громадянина, але й веде
до єднання нації, збереження її національного духу і на
ціональної гордості. Система розвитку та лібералізації
підприємницької діяльності грунтується та елементах
глобального, інституційного, державного регулювання
[1]. Ці елементи національного та глобального рівня до
повнюються конкретними управлінськими та організа
ційнотехнічними параметрами, які надають змогу в
комплексі створити систему регулювання підприємниц
тва. Кожний із зазначених рівнів має свої специфічні
інструменти регулювання та цільові групи суб'єктів уп
равління. В цілому, структурні елементи існуючої сис
теми регулювання розвитку та лібералізації підприєм
ницької діяльності подано в таблиці 1.
Форми державної підтримки малого підприємниц
тва можна класифікувати так: за характером впливу
держави на діяльність малих підприємств, у залежності
від якого виділяють два види цього впливу: прямий і не
прямий. До прямого впливу можна віднести, наприклад,
безпосереднє введення податкових пільг для малих
фірм, виділення бюджетних коштів для пільгового
фінансування їх перспективних інвестиційних проектів,
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Таблиця 1. Рівні організаційного механізму регулювання лібералізації підприємництва
Рівень
управління
Глобальний

Інституціональний рівень

Управлінський
рівень

Технічний
рівень

Інструменти регулювання
• Міжурядові угоди.
• Участь у міжнародних організаціях.
• Участь у асоціаціях
• Закони України, Укази Президента
України, постанови Верховної Ради
України, постанови Кабінету Міністрів
України, накази міністерств.
• Організація структури управління.
• Організація процесу функціонування
системи
• Установчі норми, документи і
стандарти, що формують і визначають
систему процедур.
• Організаційна структура управління
галузі, території.
• Організація процесу функціонування
галузі
• Установчі, нормативні документи
підприємства.
• Організаційна структура підприємства.
• Організація процесу функціонування
підприємства

Суб’єкти управління
• Координаційні органи асоціацій.
• Вищі органи управління
міжнародних організацій.
• Вищі державні органи влади
• Президент України.
• Верховна Рада України.
• Кабінет Міністрів України

Міністерства, Державні комітети,
регіональні органи влади, органи
місцевого самоврядування

Суб’єкти господарювання

Джерело: [6].

надання у безоплатне користування або оренду малим
підприємствам державного майна тощо [2; 3].
Непряма підтримка малих підприємств здійснюєть
ся державою опосередковано, тобто через стимулюван
ня великих і середніх корпорацій, банків, страхових ком
паній, громадських організацій, а також залучення еле
ментів інфраструктури малого бізнесу, які забезпечу
ють загальні умови його розвитку (навчальних центрів,
бізнесінкубаторів, технопарків, лізингових, консалтин
гових, аудиторських, юридичних фірм). До непрямого
виду можуть віднестися такі форми підтримки, як виді
лення субвенцій і дотацій регіонам регіонам і муніци
пальним утворенням у якості преміювання за високий
рівень розвитку малого підприємництва. Приклад не
прямої форми — широко застосовуване у США надан
ня крупним корпораціям державного замовлення за
умови розміщення ними на малих підприємствах замов
лень на виробництво встановленого відсотка комплек
туючих[4].
Друге класифікаційне обгрунтування — функціо
нальний напрям державної підтримки. Тут можна виді
лити три види підтримки: організаційноструктурну,
фінансовоподаткову і майнову. Перший із перерахова
них видів підтримки охоплює форми, зв'язані з регламен
туванням діяльності малих підприємств, а також із ство
ренням різних структур, що надають послуги малому
бізнесу. До них відносяться, наприклад, спрощена реє
страція суб'єктів малого підприємництва, надання мар
кетингової інформації на пільгових засадах, проведення
консалтингу і аудиту. До фінансовоподаткового виду
підтримки відносяться різні форми прямого і непрямого
фінансування малого бізнесу і застосування податкових
важелів для стимулювання його розвитку. В цю групу
входять надання податкових і митних пільг, стимулюван
ня банків і страхових компаній до кредитування або стра
хування малих підприємств; фінансові і податкові фор
ми державної підтримки малого підприємництва.
Майновий вид підтримки малого бізнесу передбачає
активне залучення в цей процес державної і муніципаль
ної власності (до того ж не лише матеріальної, але й інте
лектуальної); наприклад, впровадження на малих під
приємствах нових технологій, проведення лізингових
операцій, застосування гарантійних механізмів із вико
ристанням державного майна.
Комбінування першої і другої класифікацій дає змо
гу виділити шість конкретних груп, які об'єднують фор
ми державної підтримки малих підприємств.
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Держава намагається підтримати малий бізнес. Так,
у жовтні 2000 р. був прийнятий Закон України "Про
розвиток і державну підтримку малого та середнього
підприємництва"[8], також була прийнята "Концепція
Загальнодержавної програми розвитку малого і серед
нього підприємництва на 2014—2024 рр." та утворений
Державний фонд підтримки малого підприємництва.
Основними задачами Фонду є фінансове забезпечення
державної політики в галузі підтримки малого підприє
мництва і створення ефективно діючого фінансового
механізму для реалізації державної програми, участь у
фінансуванні регіональних програм, а також проектів і
заходів, направлених на підтримку і розвиток малого
підприємництва [7].
Мінекономрозвитку координує виконання цілої
низки Програм, що спрямовані на розвиток підприєм
ництва:
— EU4Business;
— Програми ЄС підтримки приватного сектору в Ук
раїні — EU SURE (EU Support to Ukraine to Relaunch
the Economy);
— Програма наукових досліджень та навчання Євро
пейського співтовариства з атомної енергії Горизонт
2020 (2014—2018);
— Програма ЄС "Конкурентоспроможність
підприємств малого і середнього бізнесу (COSME)
(2014—2020)";
— Програма для управлінських кадрів сфери під
приємництва України (Fit for partnership with Germany);
— Unlimit Ukraine by EBA — Програма розвитку та
підтримки малого українського бізнесу [9].
Найбільш важливими функціями цього відомства є:
— Підтримка малого і середнього підприємництва
на міжнародному рівні (міжнародні кредитні лінії).
— Банківські продукти та програми допомоги ма
лому і середньому підприємництву.
— Підтримка малого і середнього підприємництва
на регіональному рівні.
— Підтримка малого і середнього підприємництва
на державному рівні[5].
Отже, діяльність суб'єктів малого підприємницт
ва у багатьох випадках залежить від дій державних
органів виконавчої влади. Без спеціальних заходів
державної підтримки розвиток малого підприємницт
ва неможливий. Проте державна підтримка малого
підприємництва стримується макроекономічними
умовами.
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До головних проблем, які стримують розвиток ма
лого бізнесу, можна віднести недосконалість системи
оподаткування, нестабільність бюджетного фінансуван
ня державної і регіональних програм підтримки бізне
су.
Невиконання планів фінансування національної
програми сприяння розвитку малого підприємництва,
очевидно, пов'язане з тим, що органи виконавчої влади,
які, на жаль, змінюються надзвичайно часто, розгляд
дають цю статтю бюджету за залишковим принципом.
Тому орієнтація наших підприємців і малий бізнес на
велику роботу: нарощування обсягів виробництва, ук
ладання контрактів, розширення ринків збуту вітчизня
ної продукції без допомоги в цьому напрямі, перш за
все держави і регіональних органів влади марна справа.
Серед органів державного управління, що останнім
часом активно працювали над питаннями підтримки ма
лого та середнього бізнесу та приймали відповідні до
кументи необхідно виділити такі:
— Міністерство аграрної політики та продовольства
України (Бюджетна дотація для розвитку сільськогос
подарських товаровиробників та стимулювання вироб
ництва сільськогосподарської продукції, часткова ком
пенсація вартості с/г техніки та обладнання, державна
підтримка фермерських господарств, регіональні про
грами розвитку АПК);
— Державна служба зайнятості (започаткування
власного бізнесу за сприяння державної служби зай
нятості, державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України, податкові та митні пільги,
отримання "зеленого тарифу";
— Антимонопольний комітет України (державна до
помога суб'єктам господарювання, портал державної
допомоги).
ВИСНОВКИ
Таким чином, як свідчить аналіз, що був проведений
в поданому дослідженні, основними передумовами ство
рення інституційних основ державної підтримки лібе
ралізації підприємницької діяльності в нашій країні є
такі:
зростання економіки на основі активізації підприє
мницької активності та використання дієвих механізмів
для перетворення цієї активності та соціальних очіку
вань суб'єктів підприємницької діяльності в ефективно
працюючі підприємницькі структури;
формування таких основ на сучасних методологіч
них підходах та грунтовному теоретичному підгрунтті,
що дозволить сформувати дієву систему державного
регулювання розвитку та лібералізації підприємницької
діяльності;
формування системи розвитку та лібералізації
підприємницької діяльності, яка грунтується та елемен
тах глобального, інституційного, державного регулю
вання;
використання різних форм державної підтримки
малого підприємництва, які можна класифікувати за
характером впливу держави на діяльність малих під
приємств, у залежності від якого виділяють два види
цього впливу: прямий і непрямий;
активна діяльність всіх органів державного управ
ління України в сфері лібералізації підприємницької
діяльності та особливо Мінекономрозвитку в сфері
реалізації програм підтримки малого підприємництва.
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT OF MANUFACTURING RESERVES
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF PJSC "ZAPORIZHSTAL"

Удосконалення обліку і аудиту виробничих запасів у системі управління ПАТ "Запоріжсталь". ПАТ
"Запоріжсталь" — підприємство з повним металургійним циклом, яке займає лідируючі місця по вироб^
ництву сталі в Україні, обсягам експорту сталі в Україні, постачанням валюти, а також податковим відра^
хуванням. Розвиток економічних відносин вимагає від суб'єктів господарювання розширених можливо^
стей щодо контролю за станом їх діяльності.
Досліджено стан управління матеріально^технічним забезпеченням ПАТ "Запоріжсталь". Матеріль^
но^технічна база — сукупність засобів виробництва, що виступають у формі реальних активів та забез^
печують ефективне функціонування усіх структурних підрозділів підприємства. Але загальна економіч^
на ситуація в Україні ускладнює можливості ефективного управління усіма сферами діяльності підприє^
мства, в тому числі і матеріально^технічним забезпеченням, без якого неможливою є належна організа^
ція безперервного виробничого процесу. Тому було запропоновано напрями удосконалення ефективно^
го механізму управління матеріально^технічним забезпеченням комбінату.
За сучасних умов, при посиленні конкурентної боротьби, внутрішній аудит стає одним з основних
інструментів підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно^правових форм,
оскільки їх керівники розуміють важливість високоефективного та конкурентоспроможного функціо^
нування.
Тому запропоновано створити на ПАТ "Запоріжсталь" Внутрішню службу аудиту, яка сприятиме як
підвищенню ефективності системи внутрішнього контролю, так і підвищенню якості управління в ціло^
му на комбінаті. Обгрунтовано необхідність функціонування Внутрішньої служби аудиту на підприємстві.
На прикладі аудиту виробничих запасів у роботі було розроблено: етапи для створення Внутрішньої служ^
би аудиту; графік проведення внутрішнього аудиту у відділах Головної бухгалтерії; план та програма
для проведення внутрішнього аудиту; робочі документи, а саме для перевірки правильності: докумен^
тального оформлення договорів про матеріальну відповідальність, первинної документації при придбані
ТМЦ від постачальника, документації при вироблені ТМЦ власними силами, документації при оприбут^
кування виробничих запасів отриманих від розбирання або ліквідації основних засобів під час прове^
дення ремонтів, документації при списанні ТМЦ у виробництво, документації при внутрішньому пере^
міщенні ТМЦ, документації внаслідок реалізації ТМЦ, визначення залишку виробничих запасів на поча^
ток та на кінець звітного періоду, віднесення виробничих запасів до субрахунків.
The improvement of accounting and auditing of inventories in the management system of PJSC "Zaporozhstal".
PJSC "Zaporizhstal" is a company with a full metallurgical cycle, which occupies leading positions in steel
production in Ukraine, steel export volumes in Ukraine, the supply of foreign currency, as well as tax deductions.
The development of economic relations requires from the business entities expanded possibilities of control over
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the state of their activities. The state of the management of material and technical support of PJSC "Zaporizhstal"
was investigated.
Material and technical base — a set of means of production, acting in the form of real assets and ensure the
effective functioning of all structural units of the enterprise. But the general economic situation in Ukraine
complicates the possibilities of effective management of all areas of the enterprise, including material and
technical support, without which proper organization of the continuous production process is impossible.
Therefore, it was proposed to improve the effective mechanism for managing the logistics of the plant.
In modern conditions, while enhancing competition, internal audit is becoming one of the main tools for
improving the efficiency of management of enterprises of various organizational and legal forms, since their
leaders understand the importance of highly efficient and competitive functioning.
Therefore, it was proposed to create an Internal Audit Service at PJSC "Zaporizhstal", which will contribute
to both increasing the efficiency of the internal control system and improving the quality of management at the
plant as a whole. The necessity of the functioning of the Internal Audit Service in the enterprise is substantiated.
On the example of an audit of inventories in the work were developed: the steps to create an internal audit service;
the schedule of internal audit in the departments of the Main Accounting; a plan and program for conducting an
internal audit; working documents, namely, to verify the correctness: documenting contracts of material liability,
primary documentation when purchasing goods and materials from a supplier, documentation for manufacturing
goods and materials on their own, documentation for capitalizing inventories obtained from dismantling or
liquidation of fixed assets during repairs, documentation for writing off goods and materials in the production of
documentation for the internal movement of goods and materials idents of stocks at the beginning and end of
the reporting period, classification of inventory by the accounts.

Ключові слова: ПАТ "Запоріжсталь", матеріальнотехнічне забезпечення, виробничі запаси, бухгалтерсь
кий облік, аудит, внутрішня служба аудиту, план аудиту, програма аудиту, робочі документи, матеріально
відповідальна особа, номенклатурний номер.
Key words: PJSC "Zaporizhstal", logistics, inventory, accounting, audit, internal audit service, audit plan,
audit program, working documents, materially responsible person, item number.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов розвитку економіки ефективне
управління матеріальнотехнічним забезпеченням стає
основою успішного розв'язання проблеми виробницт
ва — задоволення потреб виробництва в матеріалах з
максимально можливою економічною ефективністю.
Тому особливої уваги потребує розв'язання проблеми
управління і раціональної організації матеріальнотех
нічного забезпечення підприємства, підгрунтям якої є
ефективний облік і аудит виробничих запасів як ключо
вих складових загальної системи управління виробни
чим процесом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та методологічні засади обліку та ауди
ту виробничих запасів розглядалися та продовжують
досліджуватися у наукових працях вітчизняних та за
рубіжних вчених.
Так, вагомий внесок у розвиток теоретикометодич
них засад обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів
підприємства зробили вітчизняні вчені: О. Артюх, Ф. Бу
тинець, Б. Валуєв, О. Галенко, Т. Гладких, С. Голов,
М. Должанський, В. Завгородній, С. Зубілевич, Т. Камі
нська, Я. Крупка, П. Куцик, М. Корягін, А. Макаренко,
Т. Меліхова, Є. Мних, Г. Нашкерська, Й. Петрович,
В. Сопко, Н. Шура та інші. Проблемам методики обліку
виробничих запасів приділяли увагу також зару
біжні вчені: М. Джиллінгем, М. Ліндерс, А. Стерлігова,
Дж. Р. Сток, Д. Уотерс, Дж. Шрайбфедер та інші.
Однак, незважаючи на наявність значної кількості
наукових і практичних розробок з вищезазначеної про
блематики, аналіз напрацювань зарубіжних і вітчизня
них фахівців дозволяє зробити висновок про не
обхідність подальших досліджень у цьому напрямі для
задоволення потреб управління вітчизняних промисло
вих підприємств в умовах нестійкої економіки.
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Тому актуальність окреслених питань та певна не
вирішеність аспектів методичного характеру щодо об
ліку та аудиту виробничих запасів зумовили вибір теми
та визначили мету цього дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення потенційних аспектів
удосконалення обліку і аудиту виробничих запасів на
підставі дослідження особливостей їх обліку і аудиту в
системі управління промислового підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасне виробництво характеризується залежні
стю кожного суб'єкта господарювання від сукупних
зовнішніх факторів, що визначають його діяльність.
Наслідком посилення впливу цих факторів на кінце
вий результат роботи підприємства є зростання ролі
елементів, що забезпечують сполучення та синхроні
зацію виробництва та споживання, створюють мож
ливості ефективного функціонування кожної окремої
господарюючої ланки та виробничого комплексу за
галом. Одним із таких елементів є матеріальні ресур
си виробничотехнічного призначення, наявність яких
є необхідною умовою організації виробничої систе
ми, чинником визначення технічної та економічної
життєздатності, розмірів будьякого підприємства
[22].
Основні цілі процесу управління матеріальнотех
нічним забезпеченням можна визначити як:
— забезпечення безперервного потоку матеріальних
ресурсів (сировини, комплектуючих, допоміжних мате
ріалів), необхідних підприємству;
— своєчасне та повне визначення потреби підприє
мства у сировині, матеріалах, інструментах та інших не
обхідних ресурсах, розроблення норм їх витрат;

Економiка та держава № 1/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
— управління запасами, яке
передбачає визначення запасів
та витрат, що пов'язані з ними,
Деталізація та інформатизація обліку і аналізу запасів
до мінімально необхідного рів
ня при забезпеченні безперер
Оптимізація кількості відповідальних осіб за облік запасів
вності процесу виробництва;
підвищення якості матеріаль
Організація ефективного документообігу запасів
них ресурсів;
— пошук і встановлення
Контроль за постачанням, зберіганням і витрачанням запасів
надійних і раціональних зв'яз
ків з постачальниками для за
безпечення прискореного пере
Рис. 1. Складові процесу ефективного прийняття управлінських рішень
сування всіх матеріальнотех
щодо виробничих запасів
нічних ресурсів від постачаль
ників при мінімальних транс
портних та інших витратах
[11].
Об’єднання ВСА з
Створення
Розробити: Стандарти ВСА,
Для ефективного управ
іншими
внутрішньої служби
план, програми, робочі
ління
матеріальнотехнічним
структурними
аудиту (ВСА);
документи, посадові
забезпеченням на комбінаті
одиницями
виявити чіткі
інструкції працівників
ПАТ "Запоріжсталь" ство
управління ПАТ
завдання та функції
служби, графік аудиторських
рений і ефективно діє відділ
«Запоріжсталь»
служби
перевірок тощо
матеріальнотехнічного за
безпечення, що входить до
складу комерційної ди
Рис. 2. Запропоновані етапи для створення Внутрішньої служби аудиту
рекції. Основними завдання
на ПАТ "Запоріжсталь"
ми цієї дирекції є плануван
Джерело: запропоновано авторами.
ня та забезпечення виробни
чої і ремонтної діяльності підпри
ємства та об'єктів інвестиційних
ПІДРОЗДІЛ
ФОРМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
проектів сировиною, паливом, ма
теріалами, устаткуванням, запас
ПІДПРИЄМСТВА
ними частинами та іншими ТМЦ.
У цілому стан управління ма
теріальнотехнічним забезпечен
ням ПАТ "Запоріжсталь" можна
ВСА отримує від керівництва підприємства для
вважати задовільним, однак за
виконання накази, розпорядження, плани, результати
гальна економічна ситуація в кра
КЕРІВНИЦТВО
перевірок, аналізу, оцінки діяльності, рекомендації,
їні ускладнює можливості ефек
висновки тощо
тивного управління усіма сфера
ми діяльності підприємства, в т. ч.
і матеріальнотехнічним забезпе
ченням, без якого неможливою є
ВСА контролює стан матеріально-технічного
ВІДДІЛ ЗБУТУ ТА
належна організація безперерв
забезпечення, ефективність укладених угод з
ного виробничого процесу. Тому
ПОСТАЧАННЯ
придбання ТМЦ, звіти про витрачання ТМЦ на
необхідно в подальшому продов
виробництво, відпуск ТМЦ на сторону тощо
жувати пошук напрямків удоско
налення механізму управління
матеріальнотехнічним забезпе
ВСА контролює рух запасів, обґрунтованість і
ченням комбінату. На нашу дум
МАТЕРІАЛЬНИЙ
своєчасність їх оприбуткування та списання,
ку, процес ефективного прийнят
СКЛАД
інформує про зміни в обліку та звітності
тя управлінських рішень щодо ви
робничих запасів має грунтувати
ся на таких процедурах (рис. 1).
Впровадження логістичної
ВСА контролює виробничі звіти, накладні на відпуск
концепції управління запасами
ВИРОБНИЧІ ЦЕХИ
сировини у виробництво, відповідність фактичного
потребує забезпечення своєчас
виходу продукції плановим нормативам
ною, повною і достовірною ін
формацією про стан об'єкта. Пер
спективним є такий напрям до
ВСА перевіряє наявність чинних норм і нормативів,
ПЛАНОВОсліджень як оптимізація ресурсо
звітів про виконання планових завдань з виробничої,
ЕКОНОМІЧНИЙ
потоків, розвиток комунікатив
фінансової і комерційної діяльності, планових
ВІДДІЛ
них управлінських зв'язків, а та
відпускних цін на продукцію, що виготовляється
кож формування комп'ютеризо
ваної моделі управлінського об
ліку запасів [8]. Правильний
ВСА перевіряє документи, що підтверджують
підхід до формування методики
ВІДДІЛ
обліку ТМЦ дає можливість до
достовірність бухгалтерської, фінансової та
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ
сягти економії витрат, що сприяє
статистичної звітності, обґрунтованість розрахунків із
СЛУЖБИ
зберіганню запасів, а також поси
бюджетом, дебіторами, кредиторами тощо
лює стійке конкурентне станови
ще суб'єкта на ринку.
Від правильного і своєчасно
Рис. 3. Взаємозв'язок внутрішньої служби аудиту з іншими службами
го ведення бухгалтерського об
та підрозділами підприємства
Уточнення нормативного забезпечення обліку запасів

Процедури

Процес
ефективного
прийняття
управлінських
рішень щодо
виробничих
запасів
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Таблиця 1. Запропонований графік проведення внутрішнього аудиту у відділах Головної бухгалтерії
на ПАТ "Запоріжсталь"
Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

+

Грудень

+

+

Щорічна зовнішня аудиторська перевірка

Відділ
бухгалтерського
обліку
Відділ з обліку
витрат та ТМЦ
Відділ
бухгалтерського
обліку з
аглодоменного
виробництва
Відділ
бухгалтерського
обліку
транспорту та
складського
господарства
Відділ
бухгалтерського
обліку по
сталеплавильном
у виробництву
Відділ
бухгалтерського
обліку по
листопрокатному
виробництву
Відділ
бухгалтерського
обліку
загальновиробничого призначення
Відділ обліку
кредиторської
заборгованості
Відділ обліку
дебіторської
заборгованості
Відділ обліку
необоротних
активів
Відділ
розрахунків з
працівниками
Відділ головної
книги
Відділ
податкового
обліку

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

Джерело: запропоновано авторами.

ліку на синтетичних рахунках, а всередині них — на ана
літичних рахунках і субрахунках, залежить своєчасне
одержання достовірної інформації, необхідної для уп
равління відповідними об'єктами виробничогоспо
дарської діяльності [4]. При веденні бухгалтерського
обліку можуть бути допущені відступи від діючого по
рядку. Невиконання окремих правил, вимог або умов
його методології призводить до зниження якості обліку,
що в кінцевому підсумку виявляється в недотриманні
визначених вимог при складанні і представленні не
обхідної для управління інформації.
За сучасних умов, при посиленні конкурентної бо
ротьби, внутрішній аудит стає одним з основних інстру
ментів підвищення ефективності управління підприєм
ствами різних організаційноправових форм, оскільки
їх керівники розуміють важливість високоефективного
та конкурентоспроможного функціонування [2].
ПАТ "Запоріжсталь" є підприємством з повним ме
талургійним циклом. Такий вид промисловості має свою
специфіку в технологічних особливостях, використанні
великої кількості сировини та інших виробничих запасів,
а також широкому асортименті продукції, що потребує
додаткових процедур контролю, які носять характер
системності. Саме системність, тобто виконання проце
дур контролю постійно, а не час від часу, забезпечує
ефективність діяльності служби внутрішнього аудиту.
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На жаль, сьогодні на ПАТ "Запоріжсталь" ще не іс
нує відділу, який займався внутрішнім аудитом на під
приємстві, тому пропонуємо створити Внутрішню служ
бу аудиту (ВСА), яка забезпечить управлінський персо
нал оперативними даними аналізу і оцінки, рекоменда
ціями за результатами перевірок, на підставі яких прий
маються своєчасні, обгрунтовані управлінські рішення.
Процес створення ВСА на ПАТ "Запоріжсталь"
можливо представити поетапно наступним чином (рис.
2).
Розглядаючи питання про форму організації внут
рішнього аудиту на ПАТ "Запоріжсталь", слід підкрес
лити, що це питання має вирішуватися керівником за
лежно від мети і завдань, поставлених перед цією служ
бою. У будьякому разі ВСА має бути укомплектована
кваліфікованими кадрами, які зможуть виконувати по
кладені на них функціональні обов'язки.
Набагато важливіше місце внутрішнього аудиту в
організаційній структурі підприємства, оскільки від цьо
го значною мірою залежить ступінь об'єктивності ре
зультатів її діяльності. Основна ознака, за якою
внутрішній аудит відрізняють від зовнішнього, полягає
в тому, що він залежний, тобто підпорядкований керів
ництву підприємства, де він провадиться [13]. Проте
об'єктивність внутрішнього аудиту забезпечується сту
пенем його незалежності в організаційній структурі
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Таблиця 2. Пропозиції щодо застосування плану для проведення внутрішнього аудиту
виробничих запасів на ПАТ "Запоріжсталь"
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аудиторські процедури
Ознайомлення зі специфікою роботи
перевіряємого відділу бухгалтерського
обліку
Проведення тестування внутрішнього
контролю
Визначення аудиторського ризику
Планування аудиту виробничих запасів
Перевірка документального оформлення
договорів про матеріальну
відповідальність на підприємстві
Перевірка організації первинного обліку
надходження виробничих запасів на
склад

7.

Перевірка організації обліку списання
виробничих запасів

8.

Перевірка правильності відображення
залишків виробничих запасів
Перевірити правильність віднесення
виробничих запасів до субрахунків

9.

10.
11.
12.

Період
проведення

Аудиторські докази

Складання аудиторського звіту та
висновку
Розроблення і пропонування підходів до
вирішення проблем, що були виявлені в
ході аудиту виробничих запасів
Організація подальшого контролю за
виконанням розроблених заходів та
прийнятих рішень

Виконавець

1. Організаційно-підготовчий етап
Статут підприємства, облікова політика, внутрішні
положення про ведення бухгалтерського обліку
окремо по відділу чи цеху, посадові інструкції
Тест внутрішнього контролю
Оцінка властивого ризику
Програма аудиту виробничих запасів
2. Основний етап
Договір про матеріальну відповідальність
Видаткова накладна, акт-приймання, прибутковий
ордер, здавальна накладна, акт на оприбуткування
матеріалів отриманих від розбирання основних
засобів під час проведень ремонтів тощо
Акт списання, накладна-вимога на внутрішнє
переміщення, акт на фактично використані
матеріали під час проведення ремонтів, накладна
на відпуск ТМЦ тощо
Оборотно-сальдова відомість
Облікові регістри
3. Підсумковий етап
Аудиторський звіт, аудиторський висновок

Наказ про організацію виправлення помилок, що
були виявлені в ході внутрішнього аудиту

Джерело: запропоновано авторами.
Таблиця 3. Пропозиції щодо застосування програми для проведення внутрішнього аудиту
виробничих запасів на ПАТ "Запоріжсталь"
№

Аудиторські процедури

Мета проведення аудиту

1.

Перевірка документального
оформлення договорів про
матеріальну відповідальність на
підприємстві
Перевірка організації первинного
обліку надходження виробничих
запасів на склад:
- придбані ТМЦ від
постачальника;
- вироблені власними силами;

Впевнитись у правильності
документального
оформлення договорів про
матеріальну відповідальність
Впевнитись у правильності
оформлення первинної
документації та
господарських операцій при
надходженні на склад в ході
купівлі або переробки
виробничих запасів та
віднесення їх до активів
підприємства

2.

- оприбуткування виробничих
запасів отриманих від розбирання
або ліквідації основних засобів
під час проведення ремонтів
3.

4.

5.

Перевірка організації обліку
списання виробничих запасів:
- списання ТМЦ у виробництво,
для проведення ремонтів або інші
технологічні потреби;
- внутрішнє переміщення;
- списання ТМЦ внаслідок
реалізації
Перевірка правильності
відображення залишків
виробничих запасів на початок та
на кінець місяця
Перевірити правильність
віднесення виробничих запасів до
субрахунків

Впевнитись у правильності
оформлення документації та
господарських операцій при
списанні у виробництво,
внутрішнє переміщення,
продажу

Впевнитись у відповідності
залишку запасів на початок
та на кінець періоду
Впевнитись у правильності
ведення аналітичного обліку

Період
проведення

Документація, що
підлягає перевірці
Договір про матеріальну
відповідальність

Назва
робочого
документа
ТМЦ-1

Виконавець

Видаткова накладна;
акт-приймання;
прибутковий ордер
ТМЦ-2.1
Акт переробітки;
здавальна накладна
Акт на оприбуткування
матеріалів отриманих
від розбирання
основних засобів під час
проведень ремонтів
Акт списання ТМЦ; акт
на фактично
використані матеріали
під час проведення
ремонтів
Накладна-вимога на
внутрішнє переміщення
Накладна на відпуск
ТМЦ; довіреність
Оборотно-сальдова
відомість
Облікові регістри;
журнал господарських
операцій

ТМЦ-2.2
ТМЦ-2.3

ТМЦ-3.1

ТМЦ-3.2
ТМЦ-3.3
ТМЦ-4

ТМЦ-5

Джерело: запропоновано авторами.
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Таблиця 4. Робочий документ ВСА.
ТМЦL1 — Перевірка документального оформлення договорів про матеріальну відповідальність
№ договору

ПІБ

Шифр МВО

Професія

Виявлені порушення

Таблиця 5. Робочий документ ВСА.
ТМЦL2.1 — Перевірка оформлення первинної документації при придбані ТМЦ від постачальника
Назва
перв. док.

Склад

ТМЦ

Дата

Ціна

К-сть

Сума

Підпис

Печатка

Примітки

Таблиця 6. Робочий документ ВСА.
ТМЦL2.2 — Перевірка оформлення документації при вироблені ТМЦ власними силами
№
док.

Склад

Номенклатурний №

Підпис

Один.
виміру

Кількість

МВО

Примітки

Бухгалтер

Таблиця 7. Робочий документ ВСА. ТМЦL2.3 — Перевірка оформлення документації при оприбуткування виробничих
запасів отриманих від розбирання або ліквідації основних засобів під час проведення ремонтів
№
док.

Склад

Шифр
МВО

Інвентарний №

Вид
робіт

Номенклатурний №

Стаття
витрат

Ціна

Кількість

Сума

Печатка

Таблиця 8. Робочий документ ВСА. ТМЦL3.1 — Перевірка оформлення документації при списанні ТМЦ у виробництво
Склад

№ док.

Номенклатурний №

Шифр МВО

Стаття
витрат

Ціна

К-сть

Сума

Підпис

Примітки

Таблиця 9. Робочий документ ВСА.
ТМЦL3.2 — Перевірка оформлення первинної документації при внутрішньому переміщенні ТМЦ
Склад
Відпр.

№ док.

Отрим.

Шифр
МВО

Номенклатурний №

Одиниця
виміру

Ціна

К-сть

Сума

Підпис

Примітки

Таблиця 10.Робочий документ ВСА. ТМЦL3.3 — Перевірка оформлення документації внаслідок реалізації ТМЦ
Склад

Дата

Одержувач

№ накладної

Довіреність

Номенклатурний №

Ціна

К-сть

Сума

Підпис

Печатка

Таблиця 11. Робочий документ ВСА.
ТМЦL4 — Перевірка правильності визначення залишку виробничих запасів на початок та на кінець звітного періоду

Склад

Номенклатурний №

Рахунок

За даними бух. обліку
Баланс на
кінець
періоду

Баланс на
початок періоду

За даними аудиту
Баланс на
Баланс на
початок
кінець
періоду
періоду

Відхилення

Таблиця 12. Робочий документ ВСА.
ТМЦL5 — Перевірка правильності віднесення виробничих запасів до субрахунків
№ субрахунка

За даними бух.обліку

управління підприємством. Взаємозв'язок ВСА з інши
ми службами та підрозділами підприємства наведено на
рисунку 3.
Робота служби внутрішнього аудиту на підприємстві
організовується відповідно до календарних та індиві
дуальних планів робіт, які затверджує керівник підприє
мства. Тому у таблиці 1 пропонуємо наступний графік
проведення внутрішнього аудиту у відділах Головної
бухгалтерії на ПАТ "Запоріжсталь".
Внутрішній аудит повинен починатися з підготов
ки і затвердження плану проведення аудиту у визна
чений період. У таблиці 3.13 запропоновано план та
програма для проведення внутрішнього аудиту вироб
ничих запасів на ПАТ "Запоріжсталь" (табл. 2—3) [17—
19; 27].
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За даними аудиту

Відхилення

Для вирішення поставлених завдань внутрішнього
аудиту виробничих запасів на ПАТ "Запоріжсталь" про
понуємо наступні робочі документи ВСА (табл. 4—12)
[13—15; 17; 18; 27; 29].
Отже, належно організована робота внутрішнього
аудиту, а особливо в умовах виходу з економічної кри
зи, спонукатиме працівників підприємства дотримува
тися чинного законодавства та нормативних актів, а та
кож розробленої підприємством політики, планів,
внутрішніх правил та процедур, вчасно виявляти та зни
жувати ризик непередбачених витрат чи втрати репу
тації підприємством.
Оскільки ВСА має складатися з висококваліфікова
ного персоналу, забезпеченого відповідними матеріаль
нотехнічними ресурсами, створення на ПАТ "Запо
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ріжсталь" такої служби призведе до виникнення додат
кових витрат, які доречно розподіляти між видами ви
робленої продукції. Однак витрати на утримання ВСА
неможливо порівнювати з тим позитивним ефектом, що
буде наслідком її роботи.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє зробити певні вис
новки:
— у цілому стан управління матеріальнотехнічним
забезпеченням ПАТ "Запоріжсталь" можна вважати
задовільним, однак загальна економічна ситуація в
країні вимагає продовжувати пошук напрямків удоско
налення механізму управління матеріальнотехнічним
забезпеченням комбінату. В роботі визначено процеду
ри, на яких має грунтуватися процес ефективного прий
няття управлінських рішень щодо виробничих запасів;
— незважаючи на достатньо ефективну організацію
обліку виробничих запасів на ПАТ "Запоріжсталь", для
підвищення його оперативності, інформативності та
підтвердження його достовірності доцільно періодич
но переглядати та уточнювати принципи нарахування,
відповідності доходів і витрат та обачності, які забез
печують достовірне відображення об'єктів обліку, удос
коналювати форми первинного обліку виробничих за
пасів, проводити аналіз динаміки, структури та ефек
тивності використання оборотних активів і запасів у
цілому та в розрізі окремих видів чи груп, здійснювати
внутрішній аудит виробничих запасів;
— на нашу думку, на ПАТ "Запоріжсталь" необхід
но створити Внутрішню службу аудиту, яка сприятиме
як підвищенню ефективності системи внутрішнього кон
тролю, так і підвищенню якості управління в цілому на
ПАТ "Запоріжсталь". На прикладі аудиту виробничих
запасів у роботі було розроблено: етапи для створення
ВСА; графік проведення внутрішнього аудиту у відділах
Головної бухгалтерії; план та програма для проведення
внутрішнього аудиту; робочі документи.
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ASSESSMENT OF THE STATE, EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF TAX CONTROL IN UKRAINE

Створення міцної фінансової системи в Україні неможливе без дієвого і ефективного податкового кон^
тролю, який має забезпечувати не тільки фінансові інтереси держави (наповнення дохідної частини бюд^
жету), але і дотримання прав платників податків. Доходи Державного бюджету України прямо залежать
від величини податкових надходжень. Податкам і зборам, які надходять до бюджету країни належить
провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо регулювання економічних процесів.
Величина податкових надходжень залежить від дотримання вимог чинного законодавства у сфері
оподаткування, а саме: правильності визначення об'єкта, бази оподаткування, своєчасності нарахуван^
ня й сплати податків і зборів, легалізації доходів. Ухилення від сплати, неповна сплата, порушення строків
сплати платниками податків і зборів, великий розмір тіньової економіки призводить до невиконання
дохідної частини бюджету, а звідси до не виконання державних цільових програм, зниження затрат на
соціальні потреби тощо. Бар'єром на шляху попередження податкових правопорушень стає податковий
контроль. Від ефективності проведених контрольно^перевірочних заходів залежить результативність
податкового контролю. Поряд з цим органи ДФСУ повинні не тільки здійснювати контроль та притягува^
ти до відповідальності неакуратних платників податків, але і сприяти підвищенню загальної фінансово^
економічної стабілізації в державі. Отже, питання дослідження стану, результативності податкового кон^
тролю і визначення неефективних дій в процесі його здійснення фіскальними органами контролю є
актуальними на даний час.
Нині проблема оцінки ефективності та результативності податкового контролю є актуальною. Нами
досліджено різні підходи до визначення понять "результативність" та "ефективність" загалом, та віднос^
но податного контролю зокрема. На нашу думку, результативність податкового контролю необхідно роз^
глядати як важливу складову ефективності, що вчасно виявляє правопорушення у сфері оподаткування
завдяки застосуванню дієвих контрольних процедур та вказує на частку результативних податкових
перевірок в їх загальній кількості. У свою чергу ефективність податкового контролю більш ширше понят^
тя, яке передбачає досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів бюдже^
ту.
Мета статті полягає дослідженні діючих теоретичних напрацювань і практичного досвіду фахівців
ДФС щодо оцінки стану результативності та ефективності податкового контролю її узагальнення та виз^
начення напрямів щодо удосконалення.
З метою оцінки податкового контролю нами проведено аналіз стану податкового контрою в Україні у
2011—2017 рр. у розрізі планові, позапланові та зустрічні перевірки та вказано на вісім конкретних при^
чин, які привели до зменшення податкових перевірок в Україні.
Враховуючи значну частку позапланових перевірок у всій сукупності перевірок ДФС, нами дано оці^
нку стану позапланових перевірок. За результатами аналізу встановлено, що часка позапланових пере^
вірок з ініціативи органів ДФСУ зменшується, натомість зростає часка позапланових перевірок ініційо^
ваних самими платниками податків.
Проведений нами аналіз результативності та ефективності податкових перевірок свідчить, що при
скороченні кількості перевірок спостерігається зростання їх результативності. Однак співвідношення
донарахованих грошових зобов'язань, узгоджених та сплачених, вказує на не забезпечення повноти над^
ходження донарахованих та узгоджених з платниками податків грошових зобов'язань, що негативно
впливає на величину надходжень до дохідної частини бюджету та зайво витрачені ресурси держави та
платників податків на проведення цих контрольних заходів.
Враховуючи досвід зарубіжних країн щодо оцінки ефективності ДФС Україна запровадила Ключові
показники ефективності ДФС, які дозволяють платникам податків самостійно оцінити діяльність ДФС.
Нами проведено аналіз окремих Ключових показників ДФС, які стосуються податкового контролю, який
свідчить про тенденцію до їх покращення.
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Перспективи подальших розробок цього напряму полягають у дослідженні якості перевірок контро^
льованих операцій, які стосуються документальних позапланових перевірок органами ДФСУ, що харак^
теризуються своєю специфічністю. У зв'язку з цим необхідно здійснити обгрунтування необхідності про^
ведення податкового контрою, провести ретельний аналіз норм чинного законодавства з питання роз^
криття суті, форм, характеристики етапів податкового контролю та розробки показників ефективності.
Creating a strong financial system in Ukraine is impossible without effective tax control, which should ensure
not only the financial interests of the state (filling the revenue part of the budget), but also the observance of the
rights of taxpayers. Revenues of the State Budget of Ukraine are directly dependent on the size of tax revenues.
Taxes and collections entering the budget of the country have a leading role in ensuring the fulfillment of the
state function in regulating economic processes.
The amount of tax revenues depends on compliance with the requirements of the current legislation in the
field of taxation, namely: the correctness of the definition of the object, the tax base, the timeliness of accrual
and payment of taxes and fees, and the legalization of income. Evasion, incomplete payment, violation of payment
deadlines by taxpayers and fees, large size of the shadow economy leads to non^fulfillment of the revenue part of
the budget, and hence the non^implementation of state target programs, reduction of expenses for social needs,
etc. A tax haven is becoming a barrier to preventing tax breaches. Effectiveness of the control and control measures
depends on the effectiveness of tax control. In addition, the SFS bodies should not only monitor and prosecute
inaccurate taxpayers, but also promote overall financial and economic stabilization in the state. Consequently,
the question of the study of the state, the effectiveness of tax control and the definition of ineffective actions in
the process of its implementation by the fiscal control authorities are relevant at the present time.
At present, the issue of assessing the performance and effectiveness of tax control is relevant. We have
investigated different approaches to defining the concepts of "performance" and "efficiency" in general, and in
relation to tax control in particular. In our opinion, the effectiveness of tax control should be considered as an
important component of efficiency that timely detects offenses in the field of taxation due to the application of
effective control procedures and indicates the proportion of effective tax audits in their total number. In turn, the
effectiveness of tax control is a broader concept, which involves achieving the desired results using the least
amount of budget funds.
The purpose of the article is to investigate the current theoretical developments and practical experience of
SFS specialists in assessing the state of performance and efficiency of tax control of its generalization and defining
directions for improvement.
In order to assess tax control, we analyzed the state of tax control in Ukraine in 2011^2017 in terms of scheduled,
unscheduled and counter^checks, and pointed out eight specific reasons that led to a reduction of tax audits in
Ukraine.
Taking into account a significant proportion of unscheduled inspections in the entire set of SFS inspections,
we have assessed the state of unscheduled inspections. According to the results of the analysis, it has been
established that the number of unscheduled inspections on the initiative of the SFS decreases, while the number
of unscheduled inspections initiated by the taxpayers themselves increases.
Our analysis of the performance and efficiency of tax audits shows that when the number of inspections
reduces, their effectiveness increases. However, the ratio of the assessed monetary commitments, agreed and
paid, indicates that the income of donated and agreed taxpayers is not guaranteed, which negatively affects the
amount of revenue to the revenue part of the budget and the government's and taxpayers' excessive spending of
these control measures.
Taking into account the experience of foreign countries in assessing the effectiveness of SFS, Ukraine has
introduced Key Performance Indicators of SFS, which allow taxpayers to independently assess SFS activities.
We have analyzed some of the key SFS indicators that relate to tax control, which indicates a tendency to improve
them.
Prospects for further developments in this area are the study of the quality of inspections of controlled
operations, which relate to documentary unscheduled inspections by the SFS bodies, which are characterized by
their specificity. In this regard, it is necessary to justify the need for tax control, to conduct a thorough analysis
of the norms of the current legislation on the disclosure of the essence, forms, characteristics of the stages of tax
control and development of performance indicators.
Ключові слова: митні платежі, митний контроль, податки, результативність, ефективність.
Key words: customs payments, customs control, taxes, performance, efficiency.
ВСТУП
Доходи Державного бюджету України прямо зале
жать від величини податкових надходжень, статистика
свідчить, що у 2017 році на долю податкових надход
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жень у доходах бюджету України припадає 79% [1].
Звідси можна зробити висновок, що податкам і зборам,
які надходять до бюджету країни, належить провідна
роль у забезпеченні виконання державної функції щодо
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регулювання економічних процесів та встановлюється
пряма залежність наповнення Державного бюджету
України.
Величина податкових надходжень залежить, насам
перед, від дотримання вимог чинного законодавства у
сфері оподаткування, а саме: правильності визначення
об'єкта, бази оподаткування, своєчасності нарахуван
ня й сплати податків і зборів, легалізації доходів тощо.
Ухилення від сплати, неповна сплата, порушення строків
сплати платниками податків і зборів, великий розмір
тіньової економіки призводить до невиконання дохід
ної частини бюджету, а звідси до не виконання держав
них цільових програм, зниження затрат на соціальні
потреби тощо. Бар'єром на шляху попередження подат
кових правопорушень стає податковий контроль, який
проводиться органами ДФСУ у плановому чи позапла
новому порядку. Від ефективності проведених конт
рольноперевірочних заходів залежить результа
тивність податкового контролю. Поряд з цим органи
ДФСУ повинні не тільки здійснювати контроль та при
тягувати до відповідальності неакуратних платників
податків, але і сприяти підвищенню загальної фінансо
воекономічної стабілізації в державі. Отже, питання
дослідження стану, результативності податкового кон
тролю і визначення неефективних дій в процесі його
здійснення фіскальними органами контролю є актуаль
ними на даний час.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає дослідженні діючих теоретич
них напрацювань і практичного досвіду фахівців ДФС
щодо оцінки стану результативності та ефективності
податкового контролю її узагальнення та визначення
напрямів щодо удосконалення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню ефективності податкового контролю при
ділили увагу Б.А. Карпінський, О.В. Жигаленко, А.В. Ки
риченко, В.Я. Князькова, І.В. Лещух, І.В. Литвинчук,
В.А. Онищенко, А.П. Чередніченко та ін. Незважаючи
на доробки науковців та практиків з цієї проблематика
все ще не вирішеними до кінця залишаються питання
щодо оцінки дій органів контролю в умовах їх рефор
мування до сучасних європейських вимог.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Часті зміни, неоднозначне трактування та колізії
податкового законодавства, дозволяють контролюю
чим органам маніпулювати законодавством та прийма
ти рішення не на користь платників податків; не
стабільність економічної, політичної ситуації в Україні;
низький рівень податкової дисципліни та культури; не
сприйняття платниками податків самого податкового
контролю вимагають його удосконалення та підвищен
ня ефективності.
Серед критеріїв ефективності податкового контро
лю доречно виділити його результативність. Досить ча
сто у економічній літературі домінує тотожність понять
"ефективність" та "результативність", що ускладнює
процес їх дослідження. Поряд з цим, відомий амери
канський вчений П. Друкер обгрунтовує необхідність
чіткого вирізнення понять ефективності, дієвості (ре
зультативності) та економічності; два останні поняття
він позиціонує складовими частинами загального понят
тя ефективності [2].
Поняття ефективність походить з латинської
(effectus), що переводиться як виконання, дія. К.Р. Мак
конелл і С.Л. Брю зазначають, що ефективність харак
теризує зв'язок між обсягом понесених витрат (одиниць
ресурсів), які використовуються під час діяльності та
вартісним вираженням отриманого результату [3]. Та
кий підхід визначення ефективності характерний для
виробничих структур, а для податкового контролю має
бути дещо інший підхід. Ефективний податковий конт
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роль має забезпечувати фінансові інтереси держави у
надходженні податків і зборів і при цьому не порушува
ти права платників податків.
Найбільш влучне визначення ефективності щодо
податкового контролю можна назвати визначення, яке
наведено О.Л. Фурманюк "… головною ознакою ефек
тивності є ступінь досягнення цілей діяльності органі
зації" [4]. Щодо ефективності податного контролю, то
необхідно виходити із співвідношення його мети і до
сягнутого результату, які він переслідує. Результатом
будуть виступати суми донарахованих та стягнених гро
шових зобов'язань, які повинні бути правомірні, пра
вильно визначені та застосовані. Під ефективністю в
даному випадку необхідно розуміти використання
коштів у менших розмірах з метою досягнення більш
вищих результатів контрольної роботи.
У свою чергу результативність (effectiveness) — ха
рактеризує дієвість, досягнення, ступінь завершення си
стемою потрібної роботи й реалізації встановлених
цілей. О.І. Олексюк вважає, що поняття, "результа
тивність" складне, багатоелементне, багатокритеріаль
не явище, яке характеризується низкою показників міри
досягнення встановлених цілей суб'єкта господарюван
ня та є "зовнішнім проявом" (негативним або позитив
ним) його діяльності [5].
У Стандарті ISO 9001:2001 зазначено, що результа
тивність означає ступінь досягнення запланованого ре
зультату [6].
На своїй сторінці у facebook В. Гройсман зазначає,
що результативність — це головний критерій ефектив
ності будьякої реформи [7].
Підсумовуючи вище викладене доходимо висновку
стосовно результативності податкового контролю. Ре
зультативність податкового контролю необхідно розг
лядати як важливу складову ефективності, що вчасно
виявляє правопорушення у сфері оподаткування завдя
ки застосуванню дієвих контрольних процедур та вка
зує на частку результативних податкових перевірок в
їх загальній кількості.
Податковий контроль органів ДФСУ багато в чому
залежить від правильного відбору суб'єктів господарю
вання для включення їх до плануграфіка документаль
них перевірок що визначено ст. 77 "Порядок проведен
ня документальних планових перевірок" Податкового
кодексу України [8] та Порядком формування плану
графіка документальних планових перевірок платників
податків від 02.06.2015 р. № 524 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 26.03.2018 р. № 386)
[9]. Планграфік документальних перевірок формуєть
ся засобами інформаційнотелекомунікаційних систем
ДФС за критерієм ризику, який поділяється на високий,
середній та незначний та за пропозиціями структурних
підрозділів ДФС. Статтею 77.2 ПКУ визначено, що плат
ники із незначним ступенем ризику включаються до пла
нуграфіка не частіше ніж один раз на три календарні
роки, із середнім — не частіше ніж один раз на два ка
лендарні роки, з високим — не частіше одного разу на
рік [8]. До найбільш розповсюджених ризиків відносять
ся: рівень сплати податку на прибуток нижчий за рівень
сплати по відповідній галузі; рівень сплати податку на
додану вартість нижчий за рівень сплати по відповідній
галузі; задекларовано від'ємне значення об'єкта оподат
кування податком на прибуток; мають відносини з кон
трагентами, що знаходяться в розшуку, ліквідовані,
збанкрутували; здійснювали операції з придбання то
варів (послуг) у сумнівних постачальників, є розбіжності
між податковими зобов'язаннями та податковим креди
том тощо. Необхідно зазначити, що ризикоорієнтова
на система постійно оновлюється. У 2017 р. перегляда
лося та удосконалювалося 44 ризики. Звідси оцінка ри
зиків у діяльності платників податків — це першоосно
ва контрольноперевірочної роботи.
Серед нововведень ПКУ є те, що планграфік доку
ментальних планових перевірок відкритий для платників
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Таблиця 1. Аналіз стану податкового контролю юридичних осіб у 2011—2017 рр., (тис перевірок)
Вид
перевірки
Планова
Позапланова
Зустрічна

2011
23,2
166,3
д.в.

2012
22,4
181,3
130,1

2013
21,6
200,6
71,4

Роки
2014
6,2
33,1
65,7

2015
4,5
21,2
50,4

2016
4,2
16,1
22,8

2017
4,8
16,6
9,6

Відхилення
2017/2011
-18,4
-149,7
-

Відхилення
2017/2016
0,6
0,5
-13,2

Джерело: складено автором на основі [10—12].

податків (оприлюднюється на офіційному сайті ДФСУ)
та формується на цілий рік (підстава Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу щодо по
кращення інвестиційного клімату в Україні" від
21.12.2016 р. №1797VIII) [9].
Стосовно плануграфіка проведення документаль
них планових перевірок платників податків на 2018 р.,
його було опубліковано на офіційному сайті ДФСУ
22.12.2017 р., що не суперечить вище зазначеному По
рядку. Однак з дня його оприлюднення, він зазнавав
змін вже 15 разів. Остання редакція розділів I, II пла
нуграфіка відбулася 10.10.2018 р., розділ ІV був онов
лений 19.10.2018 р., а розділ ІІІ — 31.10.2018 р. Одразу
виникає питання, чому під кінець року відбувається таке
значне коригування плануграфіка планових докумен
тальних перевірок, та яку результативність необхідно
чекати від застосування контрольних процедур?
Відповідь на першу частину питання можна знайти про
вівши аналіз оновленого плануграфіка планових доку
ментальних перевірок на 2018 р. Першочергово планом
графіком документальних перевірок контрольні захо
ди передбачались щодо 8040 суб'єктів господарювання,
а станом на 31.10.2018 р. їх кількість збільшилася на
600 планових перевірок. Звідси можна зробити висно
вок про необхідність наповнення бюджету України за
рахунок збільшення донарахувань податків і зборів та
відповідно штрафних санкцій.
Друга частина питання стосується проблеми оцінки
результативності та ефективності податкового контро
лю внаслідок реалізації запланованих контрольних за
ходів відносно платників податків та досягнення запла
нованих результатів. На сьогоднішній день теоретики
та практики для оцінки ефективності та результатив
ності податкового контролю використовують як
кількісні, так і якісні показники. Ними вироблено пев
ний перелік вимог, які пред'являються до показників ре
зультативності та ефективності для виконання ними
ролі індикатора. Найбільш відомими та розповсюдже
ними вимогами в зарубіжних прикладних рекомендаціях
щодо визначення показників результативності виді
ляється група критеріїв, об'єднана під назвою "4С":
чіткість (clearness), повнота (completeness), комп
лексність (complexity), несуперечливість (consistency).
Враховуючи прикладне призначення показників резуль
тативності як індикаторів досягнення поставленої мети,
в якості вимог, що висуваються до них доречно віднес
ти і критерії "smart": конкретність (specific); вимірність
(measurable); досяжність (achievable); релевантність
(relevant); визначеність у часі (timecertain).
Найбільш результативною формою здійснення по
даткового контролю із сторони отримання додаткових
податкових надходжень є проведення податкових пе
ревірок, саме аналіз їх результативності та ефективності
нами буде проведено. В ході аналізу податкового конт
ролю можна отримати інформація не тільки про його
ефективність, але і звернути увагу на проблемні аспек
ти при проведенні податкового контролю.
З метою проведення аналізу стану та результатив
ності податкового контролю, тобто порівнянності да
них, необхідно визначитись із періодом. Як відомо з
01.01.2011 р. вступив у силу ПКУ, отже перевірки до
тримання податкового законодавства до цього часу
проводилися за нормативнозаконодавчою базою того
часу. З прийняття ПКУ значно скоротилась кількість по
датків, змінився підхід до їх розрахунку, контролю
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тощо. У зв'язку з цим дослідження стану, результатив
ності та ефективності податкового контролю доцільно
проводити починаючи з 2011 р.
До кількісних показників податкового контролю
відносяться наступні показники: суми додатково дона
рахованих грошових зобов'язань за результатами по
даткового контролю та їх динаміка; кількість (стан) по
даткових перевірок та їх динаміка; кількість перевірок,
в ході яких виявлені порушення; суми сплачені з числа
донарахованих перевірками та їх динаміка. Аналіз по
даткового контролю розпочнемо із його кількості (ста
ну). Під аналізом стану податкового контролю розумі
ємо оцінку охоплення податковими перевірками плат
ників податків у кількісному виразі, що наведено у таб
лиці 1.
Дані таблиці 1 свідчать про поступове зменшення
планових податкових перевірок за 2011—2013 р. (з 23,2
тис. перевірок у 2011 р. до 21,6 тис. перевірок у 2013 р.),
та стрімке їх скорочення починаючи з 2014 р. Така тен
денція зберігається також відносно позапланових по
даткових перевірок, кількість яких істотно скоротилась.
Якщо у 2011 р. в Україні проводилось 166,3 позапланових
перевірок, то у 2017 р. цей показник становив 16,6 тис.
перевірок, що на 149,7 тис. перевірок менше, ніж у 2017 р.
Найбільші ризики в діяльності були виявлені у 4,8 тис.
платників податків з сумарним обсягом доходів 890 млрд
гривень, які потрапили до плануграфіка планових до
кументальних перевірок. Необхідно зазначити, що у
структурі перевірок 2017 р. найбільшу частку становлять
позапланові перевірки 53,5%, в той час коли у попередні
роки більший акцент робився на зустрічні перевірки.
Поряд з цим доречно виокремити і той факт, що
кількість платників податків зменшилася. На 01.01.2018
р. на обліку в органах ДФС перебуває 3,34 млн платників
податків з них 1,4 млн юридичних осіб, в той час коли у
2011 р. їх налічувалося 3,91 млн платників податків.
Однією із причин є анексію Криму та частину Донець
кої та Луганської областей, де налічувалась значна
кількість промислових підприємствплатників податків.
Скорочення усіх вище перелічених видів перевірок
досягається декількома шляхами. Першим кроком у на
прямку зменшення податкових перевірок стало запро
вадження ризикоорієнтованої системи організації по
даткового контролю, яку описано вище. ДФСУ спрямо
вує свою роботу на аналіз ризиків під час планування
перевірок тим самим посилює увагу до ризикових
суб'єктів господарювання. Кожен платник податків
може безперешкодно визначити свій рівень ризиковості
для податкового контролю. Звідси можна зробити вис
новок, що кількість перевірок органів ДФСУ зменши
лася по відношенню законослухняних платників по
датків. Використання ризикоорієнтованої системи
відбору платників до перевірок сприяє покращенню ре
зультатів роботи та зменшенню виходів на перевірку
працівників ДФС за незначних ризиків.
Другий крок був зроблений на зустріч малому бізне
су, який полягав у запровадженні мораторію з 01.01.2015
р. перевірок малого і середнього бізнесу терміном на два
роки, у яких обсяг доходу складає до 20 млн грн на рік,
що переслідувало одну важливу мету — це легалізація
та подальше забезпечення їх розвитку.
Третій і, мабуть, самий важливий крок був зробле
ний у 2014 р., коли в Україні почало діяти обмеження на
проведення перевірок, що сприяло зменшенню втручан
ня органів ДФС у господарську діяльність суб'єктів гос
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подарювання. З 01.01.2015 р. мора
Таблиця 2. Аналіз динаміки позапланових перевірок юридичних осіб
за причинами їх виникнення у 2016—2017 рр.
торій на перевірки був встановлений
двома Законами України "Про вне
Роки
Зміна
сення змін до Податкового кодек
2016
2017
Підстава
для
су України та деяких законодавчих
абс.
проведення
частка,
абс. значення,
частка,
абс. тис.
частки,
актів України щодо податкової ре
значення, тис.
%
тис перевірок
%
перевірок
%
форми" від 28.12.2014 р. № 71VІІІ
перевірок
[13] (п. 3 розділу ІІ Прикінцевих За ініціативою
9,5
59,0
10,4
62,7
0,9
3,7
положень) та "Про внесення змін та платника податків
визнання такими, що втратили та інших органів
6,6
41,0
6,2
37,3
-0,4
-3,7
чинність, деяких законодавчих актів За ініціативою
України" 28.12.2014 р. № 76VІІІ контролюючого
[14] (п. 8 розділу III), які в якійсь органу
Разом
16,1
100
16,6
100
0,5
–
мірі навіть вступають у протиріччя
Джерело:
складено
автором
на
основі
[11;
12].
один з одним, однак ними встанов
лено обмеження на проведення всіх видів перевірок. ініціативою контролюючого органу (отримано податко
Крім того, п. 18 розділу Закону України № 71 та п. 78.2 ву інформацію, що свідчить про порушення платником
ст. 78 ПКУ доповнено абзацом другим, згідно з яким податків валютного та іншого законодавства; виявлено
контролюючим органам забороняється проводити до недостовірність даних, що містяться у податкових дек
кументальні позапланові перевірки, передбачені лараціях; за іншими підставами) навпаки зменшуються
пп.78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 75.1.11. п. 78.1 ст. 78 ПКУ [8], у з 6,6 тис. перевірок до 6,2 тис. перевірок або на 6,1 %,
разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, що є свідченням зміщення акцентів у процесі контролю.
Важливим аспектом організації та проведення по
були охоплені під час попередніх перевірок платника
даткового контролю є його результативність, яка ви
податків.
Четвертий крок, що привів до скорочення кількості значається правильністю обрахування, повнотою і своє
позапланових перевірок та зустрічних звірок — це вдос часністю сплати податків до бюджету. Однак, не всі про
ведені перевірки органами ДФСУ є результативні. До
коналення відбору ризиків в операціях з ПДВ.
П'ятим кроком стала новація щодо контролюючих сить часто перевірка проведена, здійснено донарахуван
органів ДФСУ. З 01.01.2017 р. податкові інспекції поз ня податкового зобов'язання, штрафних та фінансових
бавлені права проводити документальні та фактичні пе санкцій, але грошові зобов'язання не надходять до бюд
ревірки платників податків. Відповідні зміни у ст. 191 жету, оскільки існує визначений ПКУ порядок оскар
ПКУ було внесено Законом України "Про внесення змін ження результатів перевірок.
Основними показниками, які характеризують кон
до Податкового кодексу України щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 р. трольну діяльність податкових органів, прийнято вва
жати суму додатково донарахованих грошових зобов'
№1797VIIІ [9].
Шостий крок полягає в тому, що з 01.01 2016 р. ско язань за результатами контрольної роботи та її динам
рочено перелік та частково змінено обставини, за наяв іка порівняно з попередніми періодами.
Результати проведення органами ДФСУ (ДПСУ,
ності яких може бути проведена позапланова докумен
тальна перевірка. Проте, якщо протягом 10 робочих днів Міністерство доходів і зборів) податкових перевірок
платник податків не надасть пояснення та відповідні щодо правильності визначення, повноти та своєчасності
документальні підтвердження на письмовий запит, то сплати податків і зборів є донараховані та узгоджені
суми грошових зобов'язань, які підлягають погашенню
позапланова перевірка буде проведена.
Сьомий крок полягає в тому, що з 01.01.2017 р. до до бюджету наведені у таблиці 3.
За останні 5 років кількість перевірок платників по
31.12.2017 р. перевірки органами ДФС господарюючих
суб'єктів, що провадять діяльність у населених пунктах, датків зменшилася на 24,3 тис., що підтверджує правиль
на території яких органи державної влади тимчасово не ний курс при плануванні перевірок. Важливим індика
здійснюють своїх повноважень, та в населених пунктах, тором ефективності контрольних заходів органів ДФСУ
що розташовані на лінії зіткнення не проводяться (За є забезпечення додаткових надходжень до бюджету
кон України "Про тимчасові особливості здійснення унаслідок донарахувань сум податків і зборів та засто
заходів державного нагляду (контролю) у сфері госпо сування штрафних санкцій. Аналіз даних таблиці 3
дарської діяльності" від 03.11.2016 №1728VIII) [15], а свідчить, що донарахування грошових зобов'язань плат
отже, вони не потрапляють до плануграфіка проведен ників податків ДФСУ та її територіальними органами
має хвилеподібний характер. Найбільша сума донара
ня податкових перевірок.
Восьмий крок — це зменшення тиску на платників, хувань податкових зобов'язань припадає на 2015 р. од
тобто у планграфік документальних перевірок потрап нак саме цей рік характеризується найменшими значен
ляють великі та середні суб'єкти бізнесу. За даними Звіту нями щодо рівня узгодження грошових зобов'язань (4,6
ДФСУ за 2017 р. з 367 великих підприємств перевірено млрд грн) та їх сплати (2,9 млрд грн). Далі суми донара
226, або 61,6%, з 37 тис. середніх підприємств перевіре хування грошових зобов'язань зменшуються досягнув
но 5,1 тис. або 13,9%, з 829 тис малих підприємств пере ши значення 26,6 млрд грн у 2017 р. хоча кількість пла
нових та позапланових перевірок зросла на 5,1 тис. про
вірено 10,6 тис. або 1,3% [12].
Загалом можна зробити попередній висновок за на ти 2016 р.
Загалом висновок аналізу показників донарахуван
веденими даними таблиці 1 — про зменшення податко
вого тиску на добросовісних платників податків, що дає ня, узгодження та сплати грошових зобов'язань плат
можливість для активізації їх фінансовогосподарської ників податків не такий вже і втішний. Сума узгодже
них грошових зобов'язань, хоч і зросла проти 2016 р. на
діяльності.
За кількістю і питомою вагою серед перевірок чільне 10,2 млрд грн, однак рівень їх сплати склав 5,1 млрд грн,
місце займають позапланові перевірки, аналіз причин їх що свідчить про погіршення платіжної дисципліни плат
ників податків.
проведення проаналізуємо у таблиці 2.
Рівень сплати донарахованих узгоджених грошових
За два останні роки позапланові перевірки ініційо
вані платниками податків та інших органів, а саме: у зобов'язань щорічно знижується, якщо у 2014 р. цей
зв'язку з припиненням юридичної особи; за рішенням показник становив 86,1%, то у 2017 р. він зменшився на
суду або постановою слідчого, прокурора; на прохання 55%, а проти 2016 р. — на 19,7%. Сплата грошових зо
платника податків зростають у абсолютному на 0,9 тис. бов'язань — це суттєвий показник оцінки роботи ДФС
перевірок та відносному на 3,7% вимірах. Одночасно за так, як це є свідченням додаткових доходів бюджету
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римання податкової дисципліни
платників податків. За п'ять років
зростання цього показника з 95,7%
Роки
Відхилення
Відхилення
до 98,2% (за виключенням 2015 р.)
Показники
+/+/2013 2014
2015
2016
2017
підтверджує довіру платників по
2017/2013
2017/2016
датків до фіскальних органів у зв'яз
1. Загальна кількість
45,7
39,3
26,7
16,3
21,4
-24,3
5,1
ку із прозорістю їх діяльності.
планових та позапланових
документальних перевірок,
Значно зросла кількість подання
тис. шт.
податкових декларацій за допомогою
2. Донараховано
20,5
23,2
36,5
28,4
26,6
6,1
-1,8
електронних сервісів. Якщо у 2016 р.
узгоджених та
кількість поданих податкових декла
неузгоджених грошових
рацій у електронному режимі стано
зобов’язань за актами
вила 1,14 млн осіб, то у 2017 р. — 1,95
перевірок, млрд грн
млн осіб. Часка декларацій поданих
3. Узгоджено грошових
7,2
7,96
4,61
6,10
16,30 9,1
10,2
за допомогою електронних сервісів
зобов’язань, які підлягають
ДФС зростає і досить повільно. У
погашенню, всього, млрд
грн
2013 р. вона становила 30,95%, то у
4. Кількість перевірок,
д.в
33,6
21,66 18,49 19,17 –
0,68
2017 р. вона досягла значення 74,0%,
результати яких узгоджено,
зростання у 2,4 рази. Подання
тис. шт.
звітності у електронному режимі
5. Сплачено всього
6,2
3,3
2,9
3,2
5,1
-1,1
1,9
економить час на формування та по
грошових зобов’язань,
дачу податкової звітності.
млрд грн
Наступний показник — це ко
6. Рівень сплати
86,1
41,8
63,0
50,8
31,1
-55,0
-19,7
ефіцієнт покриття податкового
узгоджених зобов’язань, %
аудиту системою управління ризика
Джерело: складено на основі [10—12; 18].
ми, який свідчить про підвищення
ефективності оцінювання ризиків. У
країни. У Звіті ДФСУ за 2017 р. зазначається, що бю 2013 р. значення цього показника становило 8,58%, у
джет України додатково отримав 5062 млн грн, що на 2017 р. — 44,0%.
1861,0 млн грн більше 2016 р. На нашу думку, ця цифра
Рівень узгодження грошових зобов'язань, донара
є не коректна, оскільки ДФСУ затрачає кошти на спла хованих за результатами податкових перевірок за пе
ту судових зборів для розгляду справ, що передбачено ріод, що аналізується покращився з 35,1% до 61,7%, що
Законом України "Про судовий збір". Так у бюджеті свідчить про якісніший відбір платників податків для
ДФСУ на 2016 р. на сплату судових зборів передбачені перевірки. Крім того, значення цього показника зале
кошти в сумі 710982 тис. грн або 11,5%.
жить від використання наданого платнику податку пра
До причин такого стану необхідно віднести скасу ва на оскарження рішень контролюючого органу (ст. 55,
вання донарахованих грошових зобов'язань за резуль 56 ПКУ) [8].
татами адміністративного, судового оскарження актів
Протягом періоду, що аналізується мало місце по
перевірок, що свідчать про необгрунтовані донарахуван гіршення платіжної дисципліни платників податків —
ня, неналежну організацію роботи територіальних юридичних осіб. У 2013 році ними було сплачено 86,8%
органів та дієвого контролю ДФСУ (ДПАУ, Міністер узгоджених грошових зобов'язань тоді, як у 2017 р. —
ство доходів і зборів). За 2013—2015 рр. скасовано до 31,1%.
нарахованих грошових зобов'язань за результатами ад
Частка розглянутих звернень у загальній кількості
міністративного оскарження на суму 1961,1 млн грн, а звернень платників податків, поданих на сервіс "Пульс"
за результатами судового оскарження податкових по знаходиться в межах від 93,2% у 2017 р. до 100% у 2016 р.
відомлень — на 2526,4 млн грн.
У 2017 р. за результатами перевірок платниками по
Отже, результати проведеного аналізу, вище наве датків подано до ДФС 13968 скарг на податкові повідом
дених показників, вказують про не забезпечення повно лення рішення, з яких залишено без змін 12248, або
ти надходження донарахованих та узгоджених з плат 87,7%; скасовано повністю 1161, або 8,3%; скасовано
никами податків грошових зобов'язань, що негативно частково 559, або 4%, у 2016 р. — 11718 скарг, з них:
вплинуло на обсяг надходжень до дохідної частини бюд 10204 скарги залишено без зміни, 971скарга скасована
жету України та зайво витрачені ресурси держави та повністю, 543 скарги скасовано частково [11; 12].
платників податків на проведення цих контрольних за
Одним із критеріїв, що свідчить про якість конт
ходів.
рольної роботи, є результати адміністративного та су
У зарубіжних країнах діють системи, які дозволя дового оскарження платниками податків податкових
ють платникам податків не тільки дізнаватися, але кон повідомленьрішень та інших вимог контролюючих
тролювати діяльність фіскальних органів, тим самим органів. Саме показник Частка суми позовів за спора
оцінювати її роботу та пропонувати певні шляхи її по ми, вирішеними судами на користь органів ДФС у за
кращення. Українських платників податків не в меншій гальній сумі за спорами, вирішеними судами різних
мірі цікавить стан роботи фіскальних органів та інстанцій (вартісна результативність розгляду податко
здійснювати контроль за їх діяльністю. У зв'язку з цим вих та митних спорів у судовому порядку) дозволяє оці
виникла необхідність розробки системи критеріїв, яка нити загальну ефективність правової роботи ДФС, ква
б відображала ефективність ДФС у виконанні покла ліфікацію працівників та ефективність роботи аудиту та
дених на неї функцій. На вимогу часу, тобто з метою апеляції. Значення цього показника зменшилося з 54,3%
здійснення оцінки результативності та ефективності у 2016 р до 35,9% у 2017 р. і вказує, що на необгрунто
ДФСУ був виданий наказ ДФСУ від 20.10.2016 р. № 880, вані нарахування.
яким затверджено Ключові показники ефективності
Частка податкових та митних спорів, вирішених су
ДФСУ [16].
дами різних інстанцій на користь органів ДФС у за
Початком сплати податкового зобов'язання за будь гальній кількість податкових та митних спорів, виріше
яким податком є подання податкової декларації. Ре них судами різних інстанцій (кількісна результативність
зультативним показником щодо подання податкових розгляду податкових та митних спорів у судовому по
декларацій є частки своєчасно поданих декларацій за рядку) аналогічно вище приведеному показнику оцінює
податками. Висока частка своєчасно поданих декларацій загальну ефективність правової роботи ДФС, кваліфі
свідчить про результативну роботи із забезпечення дот кацію працівників та ефективність роботи аудиту та апе
Таблиця 3. Аналіз донарахованих, узгоджених та сплачених грошових
зобов'язань платників податків, юридичних осіб у 2013—2017 рр.
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Таблиця 4. Аналіз деяких Ключових показників ефективності ДФСУ (ДПСУ, Міндоходів) у 2013—2017 рр.
Роки
Показник
1. Частка декларацій податків, поданих до
законодавчо встановленого кінцевого
терміну подання, у відсотках від загальної
кількості декларацій, очікуваних від
зареєстрованих платників, %
2. Частка декларацій поданих за допомогою
електронних сервісів ДФС, %
3. Коефіцієнт покриття податкового аудиту
системою управління ризиками, %
4. Рівень узгодження грошових зобов’язань,
донарахованих за результатами податкових
перевірок
5. Рівень сплати узгоджених зобов’язань, %
6. Частка розглянутих звернень у загальній
кількості звернень платників податків,
поданих на сервіс «Пульс»
7. Частка суми позовів за спорами,
вирішеними судами на користь органів ДФС
у загальній сумі за спорами, вирішеними
судами різних інстанцій (вартісна
результативність розгляду податкових та
митних спорів у судовому порядку)
8. Частка податкових та митних спорів,
вирішених судами різних інстанцій на
користь органів ДФС у загальній кількість
податкових та митних спорів, вирішених
судами різних інстанцій (кількісна
результативність розгляду податкових та
митних спорів у судовому порядку)
9. Динаміка податкового боргу

2014

2015

2016

2017

95,7

96,02

95,74

97,6

98,2

Відхилення
+/2017/2013
2,5

30,9
5
8,58

45,8

46,32

73,0

74,0

43,05

1,0

17,77

19,36

39,0

44,0

35,42

5,0

35,1

34,1

12,6

22,2

61,7

26,6

-35,1

86,1
96,3

48,1
98,0

63,0
95,6

50,8
100,0

31,1
93,2

-55,0
-3,1

-19,7
-6,8

34,6

22,8

36,6

53,4

35,9

1,3

-17,8

29,1

21,7

26,6

47,3

54,2

25,1

-29,1

–

–

–

2013

скорочено
на
22,2%

ско–
рочено
на
11,7%

Відхилення
+/2017/2016
0,6

-10,5

Джерело: складено автором на основі [16; 17].

ляції. Зростання цього показника свідчить про збільшен
ня обгрунтованих перевірок та прийняття рішень на
користь контролюючих органів. У 2017 р. представники
ДФС приймали участь у 1245 судових справах, що вка
зує на значні судові витрати.
Офіційна статистика свідчить, що в Україні з року в
рік накопичується заборгованість платників зі сплати
податків і зборів (податковий борг). Незважаючи на за
ходи реструктуризації її сплата дуже уповільнена. У
зв'язку з цим до показників ефективності ДФС віднесе
но показник динаміки податкового боргу, який відоб
ражає зменшення суми податкового боргу по відношен
ню до суми боргу станом на початок поточного року та
без врахування боргу, який виник у поточному році. Як
свідчать дані таблиці 4, податковий борг не значно, але
скорочується, що вказує на збільшення надходжень до
бюджету.
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз стану, тенденцій результатив
ності та ефективності податкового контролю дозволив
визначити роль податкового контролю у наповненні
дохідної частини бюджету України та встановити ре
зультативність здійснення податкового контролю зі
сторони отримання додаткових податкових надход
жень.
Обгрунтовано необхідність проведення аналізу ре
зультативності та ефективності податкового контролю.
З цією метою розглянуто відмінні риси між категорія
ми "результативність" та "ефективність". Наведено влас
не трактування поняття результативність податкового
контролю, під яким необхідно розуміти — важливу
складову ефективності, що вчасно виявляє правопору
шення у сфері оподаткування завдяки застосуванню
дієвих контрольних процедур, що вказує на частку ре
зультативних податкових перевірок в їх загальній
кількості.
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Аналіз стану податкового контрою в Україні за
2011—2017 рр, дозволив вказати на вісім конкретних при
чин, які привели до зменшення податкових перевірок в
Україні. Поряд з цим така оцінка стану позапланових
перевірок, оскільки вони займають значну питому вагу в
загальній кількості податкових перевірок. Встановлено,
що часка позапланових перевірок з ініціативи органів
ДФСУ зменшується, натомість зростає часка позаплано
вих перевірок ініційованих самими платниками податків.
Проведений аналіз результативності та ефектив
ності податкових перевірок, вказує на не забезпечення
повноти надходження донарахованих та узгоджених з
платниками податків грошових зобов'язань, що негатив
но впливає на величину надходжень до дохідної части
ни бюджету та зайво витрачені ресурси держави та плат
ників податків на проведення таких контрольних за
ходів.
Перспективи подальших розробок даного напрям
ку полягають у дослідженні перевірок контрольованих
операцій, які стосуються документальних позапланових
перевірок, що характеризуються своєю специфічністю.
У зв'язку з цим метою має бути обгрунтування необхід
ності проведення податкового контрою, аналіз норм
чинного законодавства з питання розкриття суті, форм,
виокремлення та характеристики етапів податкового
контролю.
Література:
1. Доходи держбюджету України [Електронний ре
сурс]. — Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/
finance/budget/gov/income/2017.
2. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке: пер. с
англ. / П. Друкер. — М.: Издво "Вильямс", 2003. — 272 с.
3. Макконелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблем
мы и політика / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. — Т. 2: навч.
видання: англ., перев. с англ. — 11е изд. М.: Республи
ка, 1995. — 400 с.

41

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
4. Фурманюк О.Л. Управлінні ефективністю діяль
ності суб'єктів оподаткування : курс лекцій / О.Л. Фур
манюк. — Ірпінь: Національна академія ДПС України ,
2003. — 240 с.
5. Олексюк О.І. Технологія оцінки результативності
діяльності підприємства / О.І. Олексюк // Збірник нау
кових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. — Черка
си: ЧДТУ, 2009. — Вип. 22. — Т. 2. — С. 169—173.
6. Державний стандарт України. Системи управлін
ня якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 90012001. — К.: Держ
стандарт України, 2001. — 24 с.
7. Гройсман В. Сторінка у facebook [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: https://www.facebook.com/
volodymyrgroysman/posts/
8. Податковий кодекс України від у редакції від
25.11.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517
9. Порядок формування плануграфіка докумен
тальних планових перевірок платників податків від
02.06.2015 р. № 524 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 26.03.2018 № 386) [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z046518.
9. Закон України "Про внесення змін до Податко
вого кодексу щодо покращення інвестиційного клімату
в Україні" від 21.12.2016 р. №1797VIII [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/179719
10. Звіт про результати аудиту ефективності забез
печення органами Державної фіскальної служби по
вноти та своєчасності сплати (стягнення) штрафних
санкцій і пені до державного бюджету [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.acrada.gov.ua/
doccatalog/document/16749618/Zvit_127.pdf?subpo
rtal=main
11. Звіт виконання Плану Державної фіскальної
служби України на 2016 р. [Електронний ресурс]. — Ре
жим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf.
12. Звіт Державної фіскальної служби за 2017 р.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF
13. Законами України "Про внесення змін до Подат
кового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 № 71
VІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/7119
14. Закон України "Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України" 28.12.2014 № 76VІІІ [Електронний ре
сурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/7619
15. Закон України "Про тимчасові особливості
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" від 03.11.2016 №1728
VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/172819
16. Додаток № 1 до окремого доручення Міністра
фінансів України від 27.09.2016 р. № 1100008/1117
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
www.profiwins.com.ua/uk/lettersandorders/treasury/
86201117.html
17. Звіт про досягнення Ключових показників Дер
жавної фіскальної служби [Електронний ресурс]. — Ре
жим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist/planitazviti
roboti/291179.html
18. Контрольноперевірочна робота [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://blind.sfs.gov.ua/diyalnist
/pokaznikiroboti/kontrolnoperevirochnarobota/

2. Druker, P. (2003), Zadachi menedzhmenta v XXI veke
[Management tasks in XXI century], Vilyams.
3. McConnell, C. R. and Brue, S. L. (1995), Economics:
principles, problems and policies, Republic.
4. Furmanyuk, O. L. (2003), Upravlinnia efektyvnistiu
diialnosti subiektiv opodatkuvannia [Management of the
efficiency of the taxation subjects], Irpin, Ukraine.
5. Oleksyuk, O. I. (2009), Tekhnolohiia otsinky rezul
tatyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Technology for assessing the
effectiveness of the enterprise], ChDTU, Cherkasy, Ukraine.
6. The State standard of Ukraine (2001), Quality
management systems. Requirements DSTU ISO 90012001.
7. Facebook (2018), "Volodymyr Groysman", available
at: https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/
posts/ (Accessed 18 December 2018).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "The Tax
Code of Ukraine dated November 25, 2018", available at:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517 (Accessed 18
December 2018).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "The order
of the planschedule of documentary scheduled inspections
of taxpayers from 02.06.2015 № 524 (as amended by the
order of the Ministry of Finance of Ukraine dated March
26, 2018, No. 386)", available at: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z046518 (Accessed 18 December 2018).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "The Law of
Ukraine "On Amendments to the Tax Code for Improving
the Investment Climate in Ukraine" of 21.12.2016, No. 1797
VIII", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
179719 (Accessed 18 December 2018).
11. Account Chair (2016), "Report on the results of the
audit of the effectiveness of ensuring the completeness and
timeliness of payment (collection) of fines and fines to the
state budget by the bodies of the State fiscal service",
available at: http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/
document/16749618/Zvit_127.pdf?subportal=main
(Accessed 18 December 2018).
12. State Fiscal Service (2016), "Report on the
implementation of the State Fiscal Service of Ukraine Plan
for 2016", available at: http://sfs.gov.ua/data/files/
199244.pdf (Accessed 18 December 2018).
13. State Fiscal Service (2017), "State Fiscal Service
Report for 2017", available at: http://sfs.gov.ua/data/files/
223549.PDF (Accessed 18 December 2018).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Laws of
Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and
Certain Legislative Acts of Ukraine on Tax Reform" of
28.12.2014 No. 71VIII", available at: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/7119 (Accessed 18 December 2018).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "The Law of
Ukraine "On Amendments and Recognition as Some
Legislative Acts of Ukraine" dated 12/28/2014 No. 76
VІІІ", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
7619 (Accessed 18 December 2018).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "The Law of
Ukraine "On Temporary Peculiarities of Implementation
of State Supervision (Control) in the Sphere of Economic
Activity" of November 3, 2016, No. 1728VIII", available
at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172819 (Accessed
18 December 2018).
17. Ministry of Finance of Ukraine (2016), "Annex No.
1 to the separate Order of the Minister of Finance of Ukraine
dated September 27, 2016 No. 1100008 / 1117", available
at: https://www.profiwins.com.ua/uk/lettersandorders/
treasury/86201117.html (Accessed 18 December 2018).
18. State Fiscal Service (2017), "Report on achievements
of the Key Indicators of the State Fiscal Service", available
at: http://sfs.gov.ua/diyalnist/planitazvitiroboti/
291179.html (Accessed 18 December 2018).
References:
19. State Fiscal Service (2017), "Control and verification
1. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "Revenues of work", available at: http://blind.sfs.gov.ua/diyalnist/
the State Budget of Ukraine", available at: https:// pokaznikiroboti/kontrolnoperevirochnarobota/
index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2017 (Accessed 18 December 2018).
Стаття надійшла до редакції 20.12.2018 р.
(Accessed 18 December 2018).

42

Економiка та держава № 1/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 338.462

Я. Р. Корнійко,
к. е. н., доцент кафедри бізнес?логістики та транспортних технологій,
Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ
Н. О. Валявська,
к. е. н., доцент кафедри бізнес?логістики та транспортних технологій,
Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ
DOI: 10.32702/23066806.2019.1.43

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ
ЕКОЛОГІСТИКИ
Ya. Korniyko,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Business Logistics
and Transport Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv
N. Valiavskaya,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Business Logistics
and Transport Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

THE CONCEPTUAL APPARATUS AND STAGES OF ECOLOGICAL DEVELOPMENT

У статті обгрунтовано відсутність єдиного підходу щодо наукового визначення поняття "екологісти^
ка". Розглянуто сучасні трактування термінів "екологістика" та "екоперевезення", встановлено їх
відмінність. Розкрито особливості формування та стан розвитку екологістики на транспорті. Сформова^
но загальні вихідні умови, які визначають впровадження підходів екологістики в процесі оптимізації то^
варних потоків під час формування ланцюгів поставок з метою зменшення екологічного впливу на на^
вколишнє середовище. Використано історико^еволюційний метод дослідження в процесі теоретичних
узагальнень наукових підходів щодо етапів розвитку еколог істики. Запропоновано розпочати впровад^
ження принципів екологістики в стратегічних орієнтирах розвитку річкових та морських портів Украї^
ни, відповідно до світових трендів. Встановлено, що використання екологістики має прямий взаємозв'я^
зок між всіма учасниками ринку транспортно^логістичних послуг, починаючи від постачальника сиро^
вини до кінцевого споживача, а кінцевою метою повинно стати створення транспортної стратегії розвит^
ку з ринковим механізмом, що сприятиме вирішенню екологічних проблем та включатиме ресурсозбе^
рігаючі, кліматично й екологічно чисті, безпечні та безперебійні підходи в організації функціонування
всієї транспортної системи країни. Зазначено деякі загальні питання щодо необхідних дій компаній, щоб
зробити логістику екологічною. Зазначено, що ті учасники рику, які визначають "зелений бізнес" як ко^
мерційну діяльність, мінімізують вплив на довкілля та сприяють створенню максимально екологічно спри^
ятливих умов життя для споживачів.
The article substantiates the lack of a unified approach to the scientific definition of ecologistics. The
contemporary interpretations of the terms "ecological logistics" and "ecotransport" are considered, their difference
is established. The peculiarities of the formation and the state of development of ecology in transport are revealed.
The general baseline conditions have been formed that determine the implementation of ecological logistics
approaches in the process of optimization of commodity flows during the formation of supply chains with the
aim of reducing the environmental impact on the environment. The historical^evolutionary method of research
in the process of theoretical generalizations of scientific approaches concerning the stages of the development
of ecology of is tics are used. It is proposed to introduce the principles of ecological logistics in strategic guidelines
for the development of river and sea ports of Ukraine in accordance with world trends. It has been established
that the use of ecological logistics has a direct relationship between all participants in the market of transport
and logistics services, from the supplier of raw materials to the final consumer, and the ultimate goal should be
the creation of a transport strategy for development with a market mechanism that will facilitate the resolution
of environmental problems and will include resource^saving, climatic and environmentally friendly, safe and
uninterrupted approaches to the organization of the operation of the entire transport system of the country.
Some common questions about the company's actions are mentioned in order to make logistics environmentally
friendly. It is noted that those participants in the rhythm that define the "green business" as a commercial activity,
minimize the environmental impact and contribute to the creation of the most environmentally friendly living
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conditions for consumers. Modern tendencies in application of principles of ecology in practice are considered.
It is established that a great deal depends on logistics and, accordingly, specialists in the field of transport logistics
in the field of environmental protection. After all, transport is the second after the fuel and energy complex by
the issuer of greenhouse gases.
Ключові слова: екологістика, екоперевезення, навколишнє середовище, річкові та морські порти, транс
портна стратегія, зелений бізнес, екологія.
Key words: ecology, ecotransportation, environment, river and sea port, transport strategy, green business, ecology.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміна клімату — це одна з найбільших проблем, що
стоять перед сучасним людством. За останні 10—15 років
все частіше очікується, що представники бізнесу почнуть
розраховувати, враховувати і скорочувати свої викиди.
На тлі зростання підвищеної уваги до питань екології,
підприємства та компанії, які безпосередньо пов'язані з
логістичними процесами, вимушені приділяти належну
увагу зменшення екологічного впливу в своїх логістич
них операціях. Вплив логістики щодо зміни клімату при
вертає все більшу увагу в побудові збалансованої за ви
дами транспорту національної транспортної системи,
здатної задовольнити в повному обсязі потреби економ
іки та населення у перевезеннях, забезпечити належну
якість і безпеку перевізного процесу, а також зменшити
негативний вплив транспорту на довкілля. Саме тому дос
лідження сучасних тенденції та перспективи впроваджен
ня екологістики на транспорті є достатньо актуальним
питанням.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як показав проведений аналіз, питанню екології в пе
ревезеннях сучасними українськими науковцями [2; 3; 8]
приділяється досить мало уваги, чого не можна сказати
про іноземних дослідників [7; 13—15], а термінологія
щодо визначення поняття "екоперевезення", взагалі
відсутня. Дослідивши основні наукові праці провідних
ученихекономістів з даної тематики, можна зробити
висновок, що "зелена логістика" та "екологістика" мають
схожі тлумачення та характеризуються подібними зна
ченням в логістичній системі. Тому для зручності в по
дальших наукових розробках автори використовувати
муть поняття "екологістика".
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідити понятійний апарат та ета
пи розвитку екологістики.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У більшості випадків термін "логістика" використо
вують для опису процесу транспортування, зберігання,
виробництва матеріальнотоварних потоків, тобто коли
вони переміщуються з первинного джерела сировини,
через виробничу систему до кінцевого пункту призначен
ня. Незважаючи на те, що цей термін використовується
у різних сферах діяльності, він й досі має багато різно
манітних визначень та понять. Однак логістика, як така,
стала ключовим чинником для економічного розвитку та
соціального добробуту нашої країни. Звичайно, що в про
цесі еволюції та розуміння суті логістики, основною, і в
багатьох випадках, єдиною метою стало організувати ло
гістичні процеси таким чином, щоб максимізувати її рен
табельність та пришвидшити супутні процеси. Водночас
питанням складових, які впливали на погіршення навко
лишнього середовища (погіршення якості повітря, шум,
вібрація тощо), ніхто не приділяв належної уваги.
У 2009 році на Всесвітньому Економічному Форумі
було проголошено новий глобальний курс на "зелену"
економіку, як єдиний шлях розвитку світової економіки,
що сприяє зменшенню екологічних загроз і ризиків. За
визначенням ООН, "зелена" економіка — це така систе
ма господарювання, яка призводить до поліпшеного доб
робуту і соціальної рівності, при цьому значно знижу
ються економічні ризики і дефіцит природних ресурсів.
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В основі "зеленої" економіки — використання "зелених"
технологій ("cleantech" або "greentech"), а також нових
бізнесмоделей, що дозволяють виробникам, посередни
кам і споживачам отримувати економічні вигоди від
підприємницької діяльності одночасно із забезпеченням
власних шляхів розв'язання глобальних екологічних про
блем людства [6].
У сучасній практиці "екологістика" має багато різно
манітних визначень. У перекладі з англійської "еколо
гістика" (англ. Reverse logistics) означає — "зворотня ло
гістика", тобто це заходи, які пов'язані із здійсненням оп
тимальних рішень щодо збору, зберігання, утилізації та
управління утилізацією або необтяжливою для навко
лишнього середовища і суспільства ліквідацією відходів
різних видів. Цей термін був придуманий в результаті
підвищення екологічної інформованості суспільства. За
гальні підходи щодо розуміння поняття "екологістика"
формуються на основі інноваційних методів та новітніх
технологій у логістиці, з урахуванням найменшого впли
ву на довкілля.
Найбільш поширене трактування сутності "еколо
гістика" надано провідною українською вченою Григо
рак М.Ю., яка зазначає, що це: "система заходів, яка пе
редбачає застосування енерго і ресурсозберігаючих тех
нологій логістики та сучасного устаткування у всіх лан
ках ланцюга поставок товарів з метою мінімізації нега
тивного впливу на навколишнє середовище і підвищення
сукупної споживчої цінності продукції для споживачів"
[6].
За визначенням російської вченої Зарецької Л.М.
"екологістика" — це науковопрактична діяльність, яка
передбачає формування ефективного механізму інтег
рації екологічного та соціально економічного аспектів на
всіх етапах планування, проектування та управління лан
цюгом поставок товарів з метою мінімізації екологоеко
номічного збитку і підвищення споживчої цінності про
дукції за допомогою застосування енерго та ресурсоз
берігаючих технологій логістики [7].
Як зазначається у науковій праці Герасимчука З.В. і
Аверкина М.Ф. "екологістика" — це сукупність логістич
них підходів до оптимізації переміщень матеріальних по
токів (у тому числі потоки відходів і вторинних ресурсів
для переробки), транспортних засобів, природних, фінан
сових, інформаційних, енергетичних і людських ресурсів
із застосуванням прогресивних технологій у процесі
прийняття управлінських рішень з метою досягнення
мінімізації негативних наслідків антропогенного втручан
ня в екосистему [4].
Російські науковці Ельяшевич І.П., Ельяшевич Є.Р.
стверджують: "до екологістики відносять аспекти, пов'я
зані зі збором і сортуванням відходів, що утворюються
при виробництві та споживанні, їх транспортування, ути
лізацію або безпечне зберігання в навколишньому сере
довищі. Однак необхідно відзначити, що управління ма
теріальними та супутніми потоками, засноване на прин
ципах логістики, вже спочатку укладає у собі зменшення
екологічного навантаження на навколишнє середовище"
[11].
На думку Ж.П. Родріге, "екологістика" — це еколо
гічно прийнятна та ефективна транспортна система роз
поділу, оскільки стратегія економії витрат, що пере
слідується операторами логістики, часто суперечать
принципам охорони навколишнього середовища, вони
зазвичай не враховують екологічні витрати. Крім того,
автор стверджує, що "екологістика" зосереджена на ван
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тажнорозвантажувальних операціях, управління відхо
Таблиця 1. Трактування поняття "екологістика"
дами, транспортування та упаковки [13]. Додатково виз
начення даного терміну подано в таблиці 1, де наведено №
Формулювання терміну «екологістика»
Автор
тлумачення й інших авторів, використовуване теорети з/п
Новий метод у логістиці, який скеровує
П. Мерфі [15]
ками та практиками в сфері екологізації логістичних 1.
стандартні логістичні вимоги до раціональності,
процесів.
ефективності і швидкості обробки і руху товару,
Екологістика зорієнтована на мінімізацію шкідли
та враховує заходи щодо охорони навколишнього
вого впливу на навколишнє середовищу та скорочення
середовища
або зменшення до мінімуму споживання не відновлю 2.
Включає управління системою транспортування
Н.О. Маргіта
ваних природних ресурсів. При цьому під шкідливими
та процесом пакування, організацію «зелених»
[8]
впливами розуміється не тільки викид відпрацьованих
комунікацій і виробництва, управління
газів, шум і вібрація, які створюють автомобілі і поїзди,
складським господарством та відходами
відходи паливномастильних матеріалів, що потрапля 3.
Новий напрям, що передбачає застосування
Лі Яньбо,
ють в землю і воду, використана упаковка і браковані
прогресивних технологій логістики та сучасного
Лю Сунсянь
вироби, які потрібно утилізувати, тощо [10].
обладнання з метою мінімізації забруднень та
[14]
Автор Гречин Б.Д. виділяє та охарактеризовує три
підвищення ефективності використання
логістичних ресурсів
головні етапи розвитку екологістики у світі (табл. 2).
Оцінюючи запропоновані етапи, можна стверджу 4.
Приклад суспільно корисного і бізнесовоВ.І. Вострякова
прибуткового симбіозу екології та економіки, що
[3]
вати, що розвиток екоперевезень почався зовсім недав
задовольняє умови як збереження навколишнього
но (з 2000 років), оскільки саме на цьому етапі вперше
середовища, так і зростання прибутковості
відбулося впровадження екологістики в ланцюг поста
господарської діяльності
чань, чого не було раніше. Загалом, можна стверджу
вати, що в Україні втілення основних ідей стосовно
впровадження екологістики на практиці відбувається до
Українські вчені визначають "зелений бізнес" як ко
сить повільно.
мерційну діяльність, спрямовану на отримання прибут
Світова практика вже давно довела, що коли під час ку від продажу екологічних товарів і послуг, виробницт
виробництва і продажу знизити витрати неможливо, то во та надання яких передбачає застосування методів і
потрібно звернути увагу на шлях проходження мате технологій, що мінімізують інтегральний екодеструктив
ріального потоку у вигляді сировини, напівфабрикатів, ний вплив на довкілля, а їх використання сприяє ство
матеріальнотехнічних цінностей тощо, а саме шлях:
ренню максимально екологічно сприятливих умов жит
а) від постачальників сировини і матеріалів до вироб тя для споживачів як у коротко, так і в довгостроково
ника;
му періоді [1].
б) "усередині" виробника (у межах виробничої сис
Наприклад, з урахуванням всіх новітніх трендів, стра
теми);
тегічні орієнтири розвитку річкових та морських портів
в) рух товарів між виробником, продавцем, а якщо України повинні бути максимально направлені на збере
треба, то й пересування до кінцевого споживача. Одним ження навколишнього середовища з використанням
із найрадикальніших і найдієвіших практичних інстру принципів екологістики: будівництва "зелених" термі
ментів скорочення витрат за всією довжиною ланцюжка налів (енергозберагіючі технології), "зелених" технологій
руху матеріального потоку є транспортна логістика [9]. доставки вантажів (контейнеризація з використанням
Керівники транспортнологістичних
Таблиця 2. Етапи розвитку екологістики у світі
підприємств починають розуміти, що су
часне суспільство, в перчу чергу цікавить
Умовні етапи
доступ до транспорту, його ціна, питання
Назва етапу
Характеристика
розвитку
безпеки та вплив на навколишнє середови
Перший
етап
Логістика
–
занепокоєння
громадськості
з приводу ризиків
ще.
хімічних речовин;
Згідно з міжнародним опитуванням (1960-1990 рр.) переробки та
утилізації
– систематичне звернення бізнесу до проблем
"The Green Trends Survey" ("Зелені тренди")
відходів
навколишнього середовища та процесів екологічної
в дослідженні "Towards Sustainable
реструктуризації;
Logistics" [12], 59% бізнесструктур підра
– акцент екологістики на матеріально-технічне
хували, що "зелене" перевезення їхньої
забезпечення виробничого процесу та рециклінг
продукції буде вирішальним фактором в
(переробка відходів)
завоюванні клієнтів в майбутньому. Відпо Другий етап
Екологістичні
– поєднання корпоративних цілей підприємств з
відно, в найближчі роки більшість спожи (1990-2000 рр.) підприємства
охороною навколишнього середовища;
вачів віддасть перевагу компанії, яка вико
– впровадження екологістичних стратегій, яке вносить
ристовує "зелений" транспорт, як логістич
позитивні кореляції між стійкістю, успіхом та
прибутковістю в суспільно-виробничих відносинах і
не рішення.
підприємств;
За останні два десятиліття в розвитку
– жорсткі екологічні правила та норми, які
світової економіки досягнутий певний про
функціонально змінюють застосування екологістики
грес, однак такі питання, як забруднення
при створенні благ;
повітря і досі привертає багато уваги еко
– екологічна ефективність усього логістичного ланцюга
логів та простого люду. Перевізники, пла
поставок (від виробничого процесу до утилізації
нуючи і оптимізуючи товарні потоки, мо
відходів);
жуть змінити ситуацію на краще шляхом
– підвищення енергетичної ефективності і обмеження
визначення для себе оптимальної точки ба
шкідливих викидів (автомобілі з нормами Euro 5 і Euro
лансу в економії витрат на перевезення та
6)
забруднення навколишнього середовища.
Третій етап
Екологістичні
– інвестиційне забезпечення, фінансування,
Як правило, підприємства, які створю (2000 р. до
ланцюги
розроблення інноваційних стратегій для чистих
ють та підтримують свій імідж, прагнуть не сьогодні)
поставок
напрямів економіки та логістики, боротьба за лідерство
тільки до збільшення поточного прибутку,
у екологічній конкуренції між підприємствами
(використання джерел відновлюваної енергії,
а й до сталого розвитку. Для цього по
екологічно чисті матеріали, орієнтація на високі
трібно в рівній мірі враховувати екологічні
технології);
аспекти, оскільки економічний і цивілізо
– зростання попиту на екологічно чисті продукти і
ваний розвиток нинішнього покоління сус
послуги, за рахунок кінцевих споживачів (екологічні
пільства не повинно виснажувати не
сертифікати);
відновлювальні природні ресурси та руйну
– акцентування уваги на екологічні характеристики
вати навколишнє середовище заради май
товарів і послуг, ідентифікація особливим екознаком
бутніх поколінь, які також мають право на
існування.
Джерело: [5].
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річкового транспорту) та "зелених" технологій
обробки вантажів (новітнє автоматизоване
технічне обладнання) (рис. 1).
"Зелений" порт повинен дотримуватися
визначених норм поведінки, стандартів та
цінностей тощо, формуючи політику стратегії
розвитку. Саме ці питання надалі будуть до
сліджуватися в науковому напрямку роботи
авторів.

«Зелена» економіка країни
«Зелений» бізнес
«Зелений» порт
Екологічний менеджмент порту

ВИСНОВКИ
екологістика
«зелені»
термінали
зелені термінали
На основі аналізу глобальних трендів і еко
логізації переміщення вантажів, стратегічні
орієнтири розвитку національної транспорт
«зелені»
зелені технології
технології «зелені»
зелені технології
технології
ної системи країни повинні бути ціленаправ
доставки вантажів
обробки вантажів
лені на ряд екологічних аспектів. Формуючи
логістичну систему, кожен учасник логістич
ного ринку повинен пам'ятати про наслідки
своїх дій у сфері екології, ту такий спосіб спри
яти розгортанню більш широкого кола заходів
для досягнення довгострокової перспективи Рис. 1. Новітні тренди стратегічних орієнтирів розвитку екологістики
своєї діяльності.
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ДІАГНОСТИКА ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ
ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РИЗИК^ПІДХОДУ
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DIAGNOSTICS OF PUBLIC E^PROCUREMENTS OF HOTEL AND RESTAURANT SERVICES
IN THE CONTEXT OF A RISK^BASED APPROACH

Проаналізовано основні тенденції розвитку системи публічних електронних закупівель готельних та
ресторанних послуг за період функціонування системи "Prozorro", зокрема на прикладі електронного
торгового майданчика "SmartTender".
Удосконалено класифікацію ризик^індикаторів у системі публічних електронних закупівель готель^
них та ресторанних послуг та запропоновано вісім груп ризиків у ній: 1) ризики змови учасників тендер^
ного процесу, втручання у тендерний процес "невидимих" суб'єктів системи електронних публічних за^
купівель, недобросовісної конкуренції або її відсутності; 2) ризик недобросовісності або ненадійності
учасників тендерного процесу; 3) вартісно^цінові ризики; 4) ризик предмету закупівлі; 5) ризик тендер^
них оголошення та документації; 6) ризики дискваліфікації; 7) ризик відсутності попереднього виробни^
чого досвіду та досвіду закупівель постачальника; 8) організаційний, технічний та інформаційний ризи^
ки.
Розроблено підхід до визначення рівня ризиковості електронного тендера на основі масиву запропо^
нованих ризик^індикаторів, а також здійснено відповідно до цього підходу аналіз ризиків у закупівлях
готельних та ресторанних послуг на прикладі Львівської області.
Запропоновано основі напрями у сфері попередження та мінімізації найпоширеніших ризиків у сис^
темі електронних публічних закупівель готельно^ресторанних послуг, зокрема розвиток інституту дер^
жавного та громадського аудиту шахрайства, ІТ^аудиту та загальноорганізаційного аудиту усіх етапів
електронних закупівель, підвищення рівня конкурентоспроможності національних підприємств під рин^
ковим впливом та за допомогою заходів державної інвестиційно^стимулювальної політики, створення
економічних, нормативно^правових, технологічних умов для участі вітчизняних підприємств у міжна^
родних тендерних процедурах та розвитку процедури відкритих торгів з публікацією англійською мо^
вою (так звані "європейські").
Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є удосконалення системи полікритеріальної
діагностики діяльності підприємств у сфері внутрішніх та зовнішніх (міжнародних) публічних елект^
ронних закупівель.
The main tendencies of the development of the system of public e^procurements of hotel and restaurant
services during the functioning of the system "ProZorro", in particular on the example of the electronic trading
platform "SmartTender", are analyzed. The classification of risk^indicators in the sy the system of public e^
procurements of hotel and restaurant services is improved and eight groups of risks are proposed: 1) risks of
conspiracy of participants in a tender process, intervention of "invisible" subjects into tender process, unfair
competition or its absence; 2) risk of unconscientiousness and unreliability of participants of a tender process; 3)
value and price risks; 4) risks of the procurement items; 5) risks of tender announcements and documentation; 6)
disqualification risks; 7) risks of the lack of previous operational experience and procurement experience of
participants; 8) organizational, technical and informational risks.
The approach to the determination of the risk level of the e^tender based on the array of proposed risk^
indicators is developed. According to this approach risks of the public e^procurement of hotel and restaurant
servicea in Lviv region are analized. The main directions in sphere of prevention and minimization of the most
common risks in public e^procurements of hotel and restaurant services are proposed, in particular: the
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development of institution of state and public fraud audit, IT^audit and organizational audit during the all steps
of e^procurement, increasing the competition level of national enterprises under market influence and by means
of state and investment and incentive policy, arrangement of economic, legal, technological conditions for the
participation of national enterprise in international tender procedures and the development of open procedure
with publication in English ( so^called euro procedure).
The prospect of further research in this direction is to improve the system of polycriterial diagnostics of the
activities of enterprises in the field of internal and external (international) public e^procurements.

Ключові слова: система публічних електронних закупівель, готельні послуги, ресторанні послуги, діагно
стика, ризикіндикатор, рівень ризиковості.
Keywords: public eProcurement system, hotel services, restaurant services, diagnostics, riskindicator, level of
risk.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Із запровадженням в Україні електронної системи
"Prozorro" процедура публічних електронних закупівель
набула якісно нових характеристик та ознак, зокрема
таких: зменшення витрат державного бюджету, зрос
тання рівня задоволеності суб'єктів ринку електронних
закупівель, скорочення закупівельного циклу, підви
щення рівня прозорості і доступ громадськості до сис
теми закупівель (а, отже, зниження рівня корупції у
даній сфері), можливість проведення та участі у міжна
родних закупівлях (а отже, підвищення рівня інтеграції
України у світовий та європейський ринок закупівель)
тощо.
Проте, не зважаючи на безсумнівні переваги запро
вадження та функціонування системи електронних пуб
лічних закупівель на виклик часові та відповідно до
євроінтеграційних вимог, електронний тендерний про
цес супроводжують негативні явища та ризики. Діагно
стика ризиків є невід'ємною складовою системи елект
ронних закупівель та повинна набувати такого ж стрім
кого розвитку, як і сама система іноваційних рішень на
закупівельному ринку.
Електронні публічні закупівлі готельноресторан
них послуг є особливим сегментом даного ринку, адже
результат надання такого ивду послуг носить швидше
нематеріальний характер і досить складно заздалегідь
оцінити його якість для кінцевого споживача. У по
рівнняні із іншими видами закупівель, цей вид ще не на
був достанього рівня розвитку в Україні та є не у по
вному обсязі дослідженим на науковопрактичному
рівні. Все це обумовлює актуальність та доцільність дос
лідження у цьому напрямі.

використання технологій здійснення публічних елект
ронних закпівель в аспекті подолання корупційних ри
зиків та розробили концептуальну модель впливу моно
полії влади, інформацінйої асиметрії, прозорості та
підзвітності на функціонування системи публічних заку
півель та управління ними. Дослідження [10] присвячено
аналізу особливостей перебігу дотендерних, тендерних
та післятендерних електронних процедур із урахуванням
бізнесризиків, показників ефективності системи взає
модії держави та бізнесу в аспекті електронних публіч
них закупівель та рекомендаціям щодо діагностування та
оптимізації електронних закупівель із погляду теорії
інформації. У праці [13] проаналізовано рівень знижен
ня корупції, підвищення прозорості і доступності систе
ми закупівель, забезпечення надійності, економічної
ефективності та еластичності системи публічних закупі
вель після впровадження системи ProZorro.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розвиток діагностики системи пуб
лічних електронних закупівель готельних та ресторан
них послуг в Україні на основі ризикпідходу.
Для досягнення поставленої мети дослідження виз
начено такі наукові завдання:
1) проаналізувати основні тенденції розвитку сис
теми публічних електронних закупівель готельних та ре
сторанних послуг за період функціонування системи
"Prozorro";
2) удосконалити класифікацію ризикіндикаторів у
системі публічних електронних закупівель готельних та
ресторанних послуг;
3) розробити підхід до визначення рівня ризиковості
електронної закупівлі готельних та ресторанних послуг;
4) запропонувати можливі методи та заходи попе
АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про редження та мінімізації наслідків ризиків в електрон
те, що вагомий науковопрактичний внесок у вирішен ному закупівельному процесі.
ня окремих проблемних аспектів у сфері діагностики си
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
стеми електронних публічних закупівель та її ризиків
Розглядаючи діагностику ризиків у контексті пуб
зробили такі вітчизняні та закордонні науковці і прак
тики: М. Письменна [1; 2], А. Неупейн [3], Дж. Соар [3], лічних електронних закупівель готельноресторанних
В. Юзевич [10], Н. Авадалах [12], Ш. Дж. Саад [12], С. послуг, класично виокремимо такі ключові напрями:
ідентифікацію, оцінювання, пріоритизацію ризиків, які
Колосок [13], О. Панченко [13] та інші.
Так, зокрема, у працях [1; 2] проаналізовнао мето супроводжуються заходами і методами мінімізації імо
ди оцінювання ефективності проведення публічних зак вірності виникнення та впливу загроз і максимізацією
півель, запропоновано методику критеріального вибо рівня реалізації можливостей системи. Цілями такої
ру найбільш економічно вигідної пропозиції на основі діагностики є: ідентифікація можливостей та загроз до
рейтингування учасників закупівель за зведеним показ початку тендерної процедури, визначення стратегій
ником економічної вигідності пропозиції, а також за мінімізації імовірності виникнення загрози та максимі
пропоновано парадигму контролю публічних закупі зації можливостей, виокремлення методів та заходів
вель, яка полягає у розширенні спектра контролюючих подолання наслідків ризиків, що відбулися.
Аналізуючи систему публічних електронних заку
суб'єктів та підконтрольних об'єктів. Закордонні авто
ри [3] у своєму дослідженні [3] обгрунтовали переваги півель готельноресторанних послуг в Україні виокре
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ГОТЕЛЬНІ ТА РЕСТОРАННІ ПОСЛУГИ
(розділ 55000000-0 у ЄЗС)
Готельні
послуги
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розміщення на
майданчиках для
кемпінгу та
інших закладах
неготельного
типу
(55200000-2)

Ресторанні
послуги та
послуги з
організації
харчування
(55300000-3)

Послуги з
подавання напоїв
(55400000-4)

Послуги з
розміщення
у готелях

Послуги
молодіжних
костелів /
туристичних баз

Послуги
ресторанного
обслуговування

Послуги
адміністраторів
барів

(55310000-6)

(55410000-7)

(55110000-4)

Послуги з
організації
зустрічей і
конференцій
у готелях

(55210000-5)

Послуги з
оренди місць на
майданчиках
для кемпінгу

(55120000-7)

(55220000-8)

Інші
готельні
послуги

Послуги з
оренди
житлових
причепів

(55130000-0)

(55221000-5)

Послуги з
центрів і
будинків
відпочинку

Послуги з
обслуговуванн
я у ресторанах
закритого типу
(55311000-3)

Послуги з
обслуговування
у ресторанах
відкритого типу
(55312000-0)

короткострокову
оренду
умебльованого
житла
(55250000-7)

Послуги
спальних
вагонів

Послуги їдалень
(55510000-8)

Послуги їдалень та інших
кафе закритого типу
(55511000-5)

Послуги адміністраторів
їдалень
(55512000-2)

Кейтерингові послуги
(55520000-1)

Послуги з доставки їжі
додому
(55521000-8)

Послуги
організації
харчування

Послуги пересувних
кухонь

(55320000-9)

(55521100-9)

(55240000-4)

Послуги з
надання в

Послуги їдалень та
кейтирингові послуги
(55500000-5)

Послуги з
готування їжі
(55321000-6)

Послуги
кухарів
(55322000-3)

Послуги кафе
(55330000-2)

Послуги з доставки їжі
(55521200-0)

Кейтерингові послуги
для транспортних
підприємств
(55522000-5)

Кейтерингові послуги для
інших підприємств а
установ
(55523000-2)

(55260000-0)

Послуги
закладів, що
пропонують
ночівлю і
сніданок
(55270000-3)

Послуги з організації
шкільного харчування
(55523100-3)

Кейтерингові послуги
для шкіл
(55524000-9)

Рис. 1. Структура закупівель готельноLресторанних послуг відповідно
до Національного класифікатора "Єдиний закупівельний словник" (ЄЗС)
Джерело: сформовано на основі: [5].

мимо її суб'єкти, об'єкти та методи. На сьогоднішній час
об'єктами закупівель у сфері гостинності відповідно до
Національного класифікатора "Єдиний закупівельний
словник" є готельні послуги, послуги з розміщення на
майданчиках для кемпінгу та інших закладах неготель
ного типу, ресторанні послуги та послуги з організації
харчування, послуги з подавання напоїв (рис. 1) [1—4].
До суб'єктів даної системи доцільно віднести дер
жавних замовників послуг готельноресторанної сфе
ри ("традиційні замовникибюджетники", державні або
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комунальні підприємства та їх об'єднання, юридичні
особи, які є розпорядником, одержувачем бюджетних
коштів, органи державної влади чи органи місцевого са
моврядування або інші замовники тощо), учасників
торгів ( постачальники послуг), органи контролю, гро
мадськість (табл. 1) [6].
У період 2016—2017 років закупівлі готельнорес
торанних послуг в основному відбувалися за допомо
гою неконкурентних процедур, зокрема у формі звіту
про укладений договір. Проте вже з 2018 року дані за

49

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Класифікація замовників послуг готельноLресторанної сфери відповідно
до видів публічних закупівель у системі "Prozorro"
Замовники послуг готельно-ресторанної сфери
• «Традиційні замовники-бюджетники» (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а
також юридичні особи-бюджетні установи, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів);
• «підприємства» — державні або комунальні підприємства та їх об’єднання як юридичні особи, які
забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на
промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак;
• юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;
• органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють
більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;
• у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв)
перевищує 50 відсотків
Види закупівель
Пряма або допорогова закупівля (до 50 тис. грн (від 3000 грн через Prozorro))
Допорогова закупівля в Prozorro або звіт про укладені договори
від 50 тис. до 200 тис. грн
Відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура
від 200 тис. грн до 133 тис. євро
Приклади
1. Предмет закупівлі – 55000000-0 (Готельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі).
Замовник (організатор) – Відділ освіти Димитровської міської ради.
Вид закупівлі - відкриті торги.
Бюджет закупівлі – 562134,60 грн без ПДВ.
2. Предмет закупівлі – 55000000-0 (Готельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі).
Замовник (організатор) – КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги».
Запорізької обласної ради.
Вид закупівлі - допорогові закупівлі.
Бюджет закупівлі – 55 230 грн з ПДВ.
Крок зниження ставки – 550 грн

«Монополісти»

від 50 тис. до 1 млн грн
від 1 млн грн до 133 тис. євро
1) Предмет закупівлі – 55130000-0
(Інші готельні послуги). Замовник
(організатор) – Національний центр
«Мала академія наук України».
Вид закупівлі - відкриті торги.
Бюджет закупівлі – 3 179 000 грн з
ПДВ.
Крок зниження ставки – 15 895 грн

Джерело: складено за даними: [6, 7].

купівлі почали набувати значного розвитку та відбува
тися у формі відкритих торгів, що, зокрема, стосується
послуг з організації харчування (табл. 2) [6; 7].
На основі даних таблиці 2 встановлено, що причи
нами, через які закупівлі не відбулися або були відмінені
в умовах конкурентної процедури за об'єктами та ви
дами закупівель є такі:
1. Готельні послуги:
1.1. Допорогова закупівля: не подано жодної про
позиції, усі учасники дискваліфіковані.
1.2. Відкриті торги: усі учасники дискваліфіковані
через невідповідність вимогам тендерної документації
(відсутність інформації про виконання за останній рік
аналогічного договору, який безпосередньо стосував
ся предмета закупівлі; форма цінової пропозиції запов
нена не правильно, а саме не коректно вказано одиниці
виміру; наявність працівників відповідної кваліфікації
працівників, наявність обладнання та матеріальнотех
нічної бази ); виявлення порушень законодавства з пи
тань закупівлі; подано менше двох пропозицій.
2. Ресторанні послуги та послуги з організації хар
чування:
2.1. Допорогова закупівля: не подано жодної про
позиції, неправильно введено предмет закупівлі (коре
гування параметрів закупівлі та приведенням технічних
та якісних характеристик предмета закупівлі до відпо
відності); визнання закупівлі такої, що не відбулася у
зв'язку із скороченням видатків на закупівлю.
2.2. Відкриті торги: усі учасники дискваліфіковані
через невідповідність вимогам тендерної документації
(відсутність інформації про виконання за останній рік
аналогічного договору, не надано документів, що
підтверджують повноваження посадової особи щодо
підпису документів тендерної пропозиції; у видах діяль
ності за кодами КВЕД відсутність виду діяльності учас
ника, необхідного замовнику тощо); подано менше двох
пропозицій; пропозиція не супроводжується тендерним
забезпеченням, у розмірі 3% від вартості предмету за
купівлі та встановленим замовником; у зв'язку з відсут
ністю подальшої потреби в закупівлі послуги, у вказаній
кількості предмету закупівлі; учасником подано тендер
ну пропозицію без накладання на її зміст електронного
підпису; відсутність гарантійного листа, що зазначена

50

інформація за тендерною документацією є достовірною;
відсутність гарантійного листа щодо неперебування у
списку суб'єктів господарювання, що мають походжен
ня від юридичних осібрезидентів Російської Федерації
державної форми власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу, яких перебуває у власності Ро
сійської Федерації, а також в інших суб'єктів господа
рювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг
походженням з Російської Федерації, крім випадків,
коли заміщення таких предметів закупівлі іншими не
можливе, що підтверджене Міністерством економічно
го розвитку і торгівлі України; неправильно вказана про
цедура відкритих торгів; у зв'язку із коригуванням та
приведенням технічних та якісних характеристик пред
мета закупівлі до відповідності. Проте у протоколах
засідань тендерної комісії не завжди чітко прописано,
яким саме критеріям тендерної документації не відпо
відає учасник.
Встановлено, що система ризикіндикаторів, перед
бачена Моніторинговим порталом "DoZorro", спрямо
вана на виявлення тендерів із підвищеним рівнем ризи
ку, зокрема обмеження конкуренції та неефективності
проведення тендерної процедури. Доцільним, на нашу
думку, є систематизація запропонованих Моніторинго
вим порталом "DoZorro" ризиків, які фігурують у цій
системі (табл. 3) [8—10]:
Беручи до уваги вищезазначене, для визначення
рівня ризиковості тендера обирається масив ризикінди
каторів (див. табл. 3), які, на думку експертів, тендерної
комісії тощо, є найбільш вагомими саме для того чи
іншого тендера (формула 1). Серед цього масиву виок
ремлюється частка наявних ризиків у тендері, які виз
начаються на основі аналізу тендерної документації
учасників, зокрема ліцензій, сертифікатів, фінансової
звітністю, установчих документів тощо, макроеконо
мічної ситуації у країні та ситуації на ринку. Джерелами
перевірки кваліфікаційних критеріїв відбору учасників,
не відповідність яким може викликати безліч ризиків, є:
1) відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчи
нили корупційні правопорушення, Міністерства юстиції
України; 2) зведені відомості про рішення органів Ан
тимонопольного Комітету про визнання вчинення су
б'єктами господарювання порушень законодавства про
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Таблиця 2. Аналіз публічних (державних) закупівель готельних, ресторанних послуг та послуг
з організації харчування на електронному торговому майданчику "SmartTender"*
Категорія торгів
відповідно до
Національного
класифікатора
«Єдиний
закупівельний
словник»
55110000-4
Послуги з
розміщення у
готелях

Конкурентні процедури
Форма
торгів

Допорогова
закупівля

Відкриті
торги

55120000-7
Послуги з
організації
зустрічей і
конференцій у
готелях

55130000-0
Інші готельні
послуги

55310000-6
Послуги з
ресторанного
обслуговування

55320000-9
Послуги з
організації
харчування

55330000-2
Послуги
кафе

Допорогова
закупівля

Статус торгів

Кількість
торгів/учасників

Неконкурентні процедури

2016 2017 2018
Форма торгів
**
**
***

ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ
Завершено
2
5
Кількість дискваліфікованих
2
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
3
3
відмінена
Завершено
1
Кількість дискваліфікованих
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
відмінена

Кількість торгів

Статус торгів

2016 2017 2018
**
** ***

Звіт про
укладений
договір

Завершено

106

293

287

1
1

Переговорна
процедура

Завершено

-

2

3

2

Переговорна
процедура
(скорочена)
Звіт про
укладений
договір

Завершено

-

3

1

14

34

12

14

38

54

32

293

202

1

1

2

-

1

-

1

112

175

-

1

14

-

41

25

-

3

4

-

-

2

3
1

Завершено
1
2
1
Завершено
Кількість дискваліфікованих
1
1
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
відмінена
Відкриті
Завершено
1
1
торги
Кількість дискваліфікованих
3
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
1
відмінена
Допорогова Завершено
Звіт про
Завершено
закупівля
укладений
Кількість дискваліфікованих
договір
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
відмінена
Відкриті
Завершено
1
торги
Кількість дискваліфікованих
2
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
1
відмінена
РЕСТОРАННІ ПОСЛУГИ ТА ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
Допорогова Завершено
3
2
Звіт про
Завершено
закупівля
укладений
договір
Кількість дискваліфікованих
1
1
Переговорна Завершено
учасників на етапі аукціону
процедура
Закупівля не відбулась або
Переговорна Завершено
відмінена
процедура
(скорочена)
Відкриті
Завершено
2
2
торги
Кількість дискваліфікованих
1
1
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
1
1
відмінена
Допорогова Завершено
2
3
Звіт про
Завершено
закупівля
укладений
договір
Кількість дискваліфікованих
1
1
Переговорна Завершено
учасників на етапі аукціону
процедура
Закупівля не відбулась або
1
відмінена
Відкриті
Завершено
12
339
торги
Кількість дискваліфікованих
1
260
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
13
93
відмінена
Допорогова Завершено
1
1
Звіт про
Завершено
закупівля
укладений
договір
Кількість дискваліфікованих
1
Переговорна Завершено
учасників на етапі аукціону
процедура
Закупівля не відбулась або
Переговорна Завершено
відмінена
процедура
(скорочена)
Відкриті
Завершено
3
3
торги
Кількість дискваліфікованих
учасників на етапі аукціону
Закупівля не відбулась або
2
1
відмінена

Примітки:
*Електронний торговий майданчик для замовників на допорогах і надпорогах та для постачальників на допорогах і над порогах;
**календарний рік;*** з 01.01.2018 по 05.07.2018 р.
Джерело: складено за даними: [6; 7].
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Таблиця 3. Класифікація ризикLіндикаторів публічних електронних тендерів
Відповідно до Моніторингового порталу «DoZorro»
Шифр та назва ризиків

Авторські пропозиції
Авторське доповнення або розширення
класифікації ризиків у групі
Група 1. Ризики змови
учасників тендерного
процесу (постійність
постачальника для
конкретного замовника),
втручання у тендерний
процес «невидимих»
суб’єктів системи
електронних публічних
закупівель (приватних
осіб чи підприємств, що
беруть участь у змові),
недобросовісної
конкуренції або її
відсутності
Група 2. Ризик
Наявність учасника, який
недобросовісності або
неспроможний виконати умови
ненадійності
договору закупівлі, надає послуги
учасників тендерного
невідповідної якості або,
процесу або наявності
характеристики яких не
пов’язаних осіб серед
відповідають характеристикам у
власників (керівників)
тендерній документації
підприємств, які
беруть участь в
електронних торгах і
конкурують між
собою
Назва групи ризиків

Т10. Постачальник виступає постачальником тільки для цього Замовника.
Т10.1 Постачальник виступає постачальником тільки для цього Замовника та бере участь
тільки в його закупівлях.
T46. Переможець торгів був обраний за відсутності тендерної документації.
Т61. Переможець торгів займає монопольне становище у зазначеній товарній групі ЄЗС.
Т64. Переможець торгів виграв усі лоти тендера (тендер на більш ніж 5 лотів).
Т65. Переможець торгів виграв усі лоти тендера, де були дискваліфікації (тендер на більш
ніж 5 лотів).
Т90. Підвищений рівень імовірності змови (ринок представлений кількома гравцями).
Т92. Більшість лотів виграна одним Учасником у багатолотовому тендері.
Т91. Відсутність типових Учасників у високовартісному тендері.
Т82. Наявність технічного Учасника у відкритих торгах Замовника.
Т104. Документи Переможця аукціону були завантажені після кінцевого терміну подання
пропозицій, визначеного Замовником
Т60. Усі Учасники завантажили свої тендерні пропозиції в один день.
Т78. Використання Замовником «Переговорної» процедури за відсутності двох проведених
неуспішних конкурентних процедур. Можливе неправомірне застосування переговорної
процедури.
Т81. Наявність пов’язаних Учасників у конкурентних процедурах Замовника.
Т89. Учасник, що постійно програє (80-90% програшів).
Т95. Учасник, який часто відмовляється від перемоги.
Т96. Наявність Учасника, якого часто дискваліфікують.
Т105. Один із Учасників торгів відсутній у базі Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Т106. Переможець торгів відсутній у базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Т107. Один із Учасників торгів має термінальний статус у у базі Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Т108. Переможець торгів має термінальний статус у базі у базі Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Т109. Замовник відсутній у базі у базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Т100. Однакові контактні данні (номери телефонів) в Учасників.
Т100_1. Однакові контактні данні (електронні адреси) в Учасників.
Т100_2. Однакові контактні данні (місцезнаходження) в Учасників (база Міністерства
юстиції України).
Т100_3. Один і той самий керівник у різних Учасників (база Міністерства юстиції України).
Т100_4. Один і той самий Засновник у різних Учасників (база Міністерства юстиції України)
Т49. Цінова пропозиція переможця торгів не змінювалась протягом аукціону.
Т50. Незначна зміна цінової пропозиції переможця торгів протягом аукціону (в межах 3%
від очікуваної вартості).
Т55. Вартість первинного договору була змінена.
Т53. Ставки учасників аукціону сильно відрізняються (більше 30% від найвищої ставки в
останньому раунді).
Т76. Розбіжність між очікуваною вартістю закупівлі та ціною договору.
Т83. Нетипово висока вартість закупівлі для конкретного предмету закупівлі Замовника.
Т85. Нетипово висока вартість закупівлі для конкретного предмету закупівлі Постачальника.
Т86. Закупівля Замовника складає значну частку від усього бюджету виділеного на закупівлі цього року.
Т98. Дуже малий крок зниження ціни у торгах.
Т 98_1. Дуже великий крок зниження ціни у торгах.
Т99. Забезпечення (гарантія) великого розміру (перевищує встановлений Законом розмір
для надпорогових процедур)
Т 47. Кількість позицій у лоті аномально велике для даного предмету закупівлі.
Т56. Нетипова закупівля для Замовника (вперше закупівля за цим предметом закупівлі
відповідно до ЄЗС).
Т57. Код предмета закупівлі не деталізований до його максимального значення.
Т63. Велика кількість лотів у багатолотовому тендері (більше ніж два лоти).
Т74. Неодноразова закупівля за одним кодом предмету закупівлі протягом року.
Т75. Відсутність опису предмету закупівлі.
Т87. Нетипова одиниця виміру для предмету закупівлі.
Т97. Торги із наявними Учасниками по даному предмету закупівлі, які вже були відмінені
відміняли цього року
Т38. Не деталізоване тендерне оголошення (менше 10 символів).
Т48. Учасником не було опубліковано документів тендерної пропозиції

Т54. Масова дискваліфікація у лоті (більше 50% учасників).
Т66. Лот має більше трьох дискваліфікацій.
Т103. Усі Учасники торгів були дискваліфіковані, за винятком переможця.
Т94. Дискваліфікація переможця у європроцедурі на етапі вибору переможця
Т58. Усі Учасники ніколи не постачали зазначеного Замовником предмету закупівлі.
Т59. Усі Учасники ніколи не перемагали у закупівлях

Т32. Завершені допорогові конкурентні торги без відповідей на звернення за
роз’ясненнями.
T46. Переможець торгів був обраний за відсутності тендерної документації.
Т51. Завершені тендери без опублікованого плану закупівель.
Т71. Відсутність опублікованого договору.
Т101. Звернення після вибору переможця залишене без відповіді в конкурентних
процедурах Замовника.
Т102. Європроцедура оголошена як звичайні конкурентні торги

Група 3. Ціновий
ризик, ризики цінової
пропозиції, вартості та
розміру гарантії
закупівлі.

− Ризик, пов’язаний із забороною
вносити зміни до ціни у договорі
закупівлі.
− Ризик зазначеної вартості
закупівлі у проектному кошторисі
меншої ніж фактичної: змова
замовника і виконавця або
помилкові розрахунки.
− Ризик зміни ціни закупівлі у
зв’язку із макроекономічними
коливаннями (курсу валют, рівня
інфляції тощо)

Група 4. Ризик
предмету закупівлі

Ризик, пов’язаний із
дискримінаційними технічними
вимогами замовника до предмета
закупівлі у тендерній документації

Група 5. Ризик
тендерних оголошення
та документації

− Ризик невідображення усіх аспектів
та позицій пропозиції постачальником;
− Ризик підготовки тендерної
документації під конкретного
постачальника
-

Група 6. Ризик
дискваліфікації
Група 7. Ризик
відсутності
попереднього
виробничого та досвіду
закупівель
постачальника
Група 8. Організаційний,
технічний (збій роботи
системи публічних
електронних закупівель)
та інформаційний
(загрози інформаційній
безпеці ) ризики

− Ризик недостатнього рівня
професіоналізму у сфері електронних
закупівель;
− Ризик вибору недосвідченого
виконавця державного замовлення
− Ризик витоку конфіденційної
тендерної інформації та, як наслідок,
виникнення змови між замовником та
недобросовісним постачальником.
− Ризики несанкціонованого доступу
до електронної системи публічних
закупівель та шахрайських дій у цій
системі

Джерело: складено за даними: [8—10].
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Таблиця 4. Аналіз наявності ризиків у закупівлях готельних, ресторанних послуг та послуг
з роздрібної торгівлі на прикладі Львівської області
Тип електронної тендерної процедури
Типи вхідних даних
для аналізу

Переговорна
процедура для
потреб оборони
2017

Загальна кількість тендерів протягом
року
Середня кількість ризик-індикаторів
на один тендер, з них середня сума
наявних ризиків на один тендер
Рівень ризиковості одного тендера
(%) (відповідно до формули 1)
Шифри найпоширеніших ризиків у
загальній кількості тендерів
відповідно до переліку, визначеного
Моніторинговим порталом
«DoZorro»

Відкриті торги

Відкриті торги з
публікацією
англійською мовою
РОКИ
2018
2017
2018
***
****
*****
19
6
3

2016
*
5

2017
**
17

2 (1)

23
(6)

24 (6)

21 (4)

30 (4)

50%

26%

25%

19%

13%

T10_1;
T50;
T56;
T57;
Т58;
T59;
T63;
T72;
T74;
T89;
T93;
T98_1
Т103

T10_1;
T50;
T56;
T57;
Т58;
T59;
T63;
T72;
T74;
T89;
T92;
T93;
T98;
Т103

T10_1
Т48;
T50;
Т53;
Т54;
T57;
Т58;
T63;
Т66;
T74;
T89;
T92;
T93;
Т96;
T98

T10_1;
T50;
T56;
T57;
Т58;
T59;
T63;
T89;
T98;
T93

1

T89

24 (4)
17%
T10_1;
T50;
Т53;
T57;
T63;
T89;
Т103;
T89;
T93;
Т94

Переговорна процедура

2017
******
7

2018
*******
4

6
(0,7)

7 (0,75)

11 %

10,7%

T10_1;
T72;
Т78

T10_1;
Т78; T74

Примітки:
*за грудень 2016 року;
** за січень, лютий, березень, квітень, грудень 2017 року;
***за січень, лютий, березень 2018 року;
**** за січень, лютий, грудень 2017 року;
***** за січень 2018 року;
****** за січень, лютий, березень, квітень, травень 2017 року;
******* за січень, лютий, березень 2018 року.
Джерело: складено за даними: [8; 11—13].

захист економічної конкуренції, передбачених Закону
України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді
спотворення результатів торгів (тендерів) та накладен
ня штрафу; 3) відомості Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадсь
ких формувань Міністерства юстиції України; 4) Відо
мості Єдиного реєстру підприємств, щодо яких пору
шено провадження у справі про банкрутство Міністер
ства юстиції України; 5) Документ про відсутність за
боргованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів). Для попередження одного із найбільш поши
ренішого ризику змови учасників закупівель необхідний
постійний державний контроль, зокрема внутрішніми
службами замовника, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері казна
чейського обслуговування бюджетних коштів (Держав
на казначейська служба України), Антимонопольного
комітету України (оскарження торгів), Державної ауди
торської служби України); Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України [9; 11].
(1),
де KR — рівень ризиковості одного тендера протя
гом певного періоду (%);
ΣRt — сума наявних ризиків протягом tперіоду;
ΣRIt — загальна кількість ризикіндикаторів у за
гальній кількості тендерів протягом tперіоду;
ΣTt — загальна кількість тендерів протягом tперіо
ду.
З огляду на це, рівень ризиковості тендерів у заку
півлях готельних, ресторанних послуг та послуг з роз
дрібної торгівлі на прикладі Львівської області у період
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з 2016 по 2018 рік у відкритих торгах мав тенденцію до
спаду (з 26% до 19%), у відкритих торгах з публікацією
англійською мовою (так званих "європейських") — до
збільшення (з 13% до 17%) (табл. 4).
Таким чином, найбільш поширеними ризиками у за
купівлях готельноресторанних послуг є ризики змови
учасників тендерного процесу та недобросовісної кон
куренції (постійність постачальника для конкретного
замовника, перемога одним учасником більшості лотів
у багатолотовому тендері), цінові ризики (зміна ціно
вої пропозиції переможця торгів протягом аукціону),
ризики предмету закупівлі (нетипова закупівля для За
мовника, недеталізованість коду предмету закупівлі або
неправильне його визначення), ризики ненадійності або
невідповідності кваліфікаційним вимогам учасників
торгів (наявність учасника, що постійно програє (80—
90% програшів та учасника, який часто відмовляється
від перемоги) [2; 12; 13].
ВИСНОВКИ
1. Діагностика системи публічних електронних за
купівель є багатогранним актуальним напрямом до
слідження у сфері державного та комерційного розвит
ку відповідно до нових інформаційних запитів суспіль
ства, пов'язаних із ефективним та доцільним викорис
танням бюджетних коштів на потреби у товарах, ро
ботах, послугах, та повинна передбачати діагностику
ІТризиків, ризиків шахрайського та загальноорганіза
ційного характеру на усіх етапах електронного закупі
вельного процесу з метою попередження та мінімізації
негативних соціальноекономічних наслідків для су
спільства, приватного та державного секторів.
2. Для розрахунку рівня ризиковості одного тенде
ра протягом певного періоду запропоновано обирати
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масив ризикіндикаторів, які, на думку експертів та тен
дерної комісії, є найбільш вагомими саме для того чи
іншого тендера, а також слід враховувати суму наявних
ризиків та співвідношення загальної кількості ризик
індикаторів до загальної кількості тендерів протягом
заданого періоду.
3. Встановлено, що найтиповішими ризиками у за
купівлях готельноресторанних послуг є ризики змови
учасників тендерного процесу та недобросовісної кон
куренції, цінові ризики, ризики предмету закупівлі, ри
зики ненадійності або невідповідності кваліфікаційним
вимогам учасників торгів.
4. Для попередження та мінімізації наслідків опи
саних вище ризиків повинен запрацювати інститут дер
жавного та громадського аудиту за такими типами:
аудит шахрайства, ІТаудит та загальноорганізаційний
аудит усіх етапів електронних закупівель. Крім того, не
менш важливим фактором ефективності функціонуван
ня системи електронних публічних закупівель є підви
щення рівня конкурентоспроможності національних
підприємств під ринковим впливом та за допомогою за
ходів державної інвестиційностимулювальної політи
ки, створення економічних, правових та технологічних
умов для участі у міжнародних тендерних процедурах
та розвитку відкритих торгів з публікацією англійською
мовою ("європейські торги").
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ON THE STIMULATION OF MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN AZERBAIJAN,
AS AN IMPORTANT TYPE OF RECREATIONAL ACTIVITY

Статья посвящена исследованию современного состояния и особенностей развития лечебно^оздоро^
вительного туризма в Азербайджане как важного вида рекреационной деятельности. В частности, изуча^
ется рекреационный туризм и его роль в стратегии развития туристской индустрии в Азербайджане, рас^
крывается инновационность рынка лечебно^оздоровительных туристических услуг в стране, а также
выявляются факторы развития лечебно^оздоровительного туризма в Азербайджане. В заключении авто^
ры выявляют приоритеты общей стратегии развития услуг санаторно^курортного и туристического ком^
плекса, а также предприятий лечебно^оздоровительного туризма в Азербайджане.
Следует отметить, что во многих странах мира медицинский туризм, и его главная составляющая —
лечебно^оздоровительный туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего про^
дукта, создании рабочих мест и обеспечении занятости населения, оказывает значительное влияние на
такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, произ^
водство товаров народного потребления и др., выступает своеобразным стабилизатором социально^эко^
номического развития.
Лечебно^оздоровительный туризм сегодня в развитых странах формируется на двух составляющих:
получения больными медицинской помощи в специализированных учреждениях совместно с туристи^
ческими программами и когда здоровые люди совершают поездки в другие города для поддержания
физического и психологического здоровья посредством получения определенных услуг в специализиро^
ванных учреждениях.
По статистическим данным в странах Евросоюза с населением 463 млн чел., 70—80 % ежегодно отды^
хают за рубежом, причем ежегодно растет интерес иностранцев к лечебно^оздоровительным турам. На
наших глазах в последние 10 лет быстрыми темпами, с учетом растущих потребностей отдыхающих и
последних тенденций в развитии мирового оздоровительного туризма, это направление развивается в
Индии и странах Юго^Восточной Азии (Сингапур, Таиланд, Китай, Малайзия). Например, в Индии или
Таиланде стоимость лечения составляет четверть, а иногда и десятую часть стоимости аналогичного ле^
чения в США. Как правило, оздоровление во вновь построенных роскошных SPA^отелях и wellness^цент^
рах включает и методы восточной медицины, все более востребованные среди сторонников здорового
образа жизни.
Статтю присвячено дослідженню сучасного стану та особливостей розвитку лікувально^оздоровчого
туризму в Азербайджані як важливого виду рекреаційної діяльності. Зокрема вивчається рекреаційний
туризм та його роль у стратегії розвитку туристичної індустрії в Азербайджані, розкривається інно^
ваційність ринку лікувально^оздоровчих туристичних послуг у країні, а також виявляються фактори
розвитку лікувально^оздоровчого туризму в Азербайджані. У висновку автори виявляють пріоритети
загальної стратегії розвитку послуг санаторно^курортного і туристичного комплексу, а також підприємств
лікувально^оздоровчого туризму в Азербайджані.
Слід зазначити, що в багатьох країнах світу медичний туризм, і його головна складова — лікувально^
оздоровчий туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні робо^
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чих місць і забезпеченні зайнятості населення, значно впливає на такі ключові галузі економіки, як транс^
порт і зв'язок , будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та ін.,
виступає своєрідним стабілізатором соціально^економічного розвитку.
Лікувально^оздоровчий туризм сьогодні в розвинених країнах формується на двох складових: отри^
мання хворими медичної допомоги в спеціалізованих установах спільно з туристичними програмами і
коли здорові люди здійснюють поїздки в інші міста для підтримки фізичного і психологічного здоров'я за
допомогою отримання певних послуг в спеціалізованих установах.
За статистичними даними в країнах Євросоюзу з населенням 463 млн осіб, 70—80% щорічно відпочи^
вають за кордоном, причому щорічно зростає інтерес іноземців до лікувально^оздоровчих турів. На на^
ших очах за останні 10 років швидкими темпами, з урахуванням зростаючих потреб відпочиваючих і
останніх тенденцій в розвитку світового оздоровчого туризму, цей напрям розвивається в Індії і країнах
Південно^Східної Азії (Сінгапур, Таїланд, Китай, Малайзія). Наприклад, в Індії або Таїланді вартість ліку^
вання становить чверть, а іноді і десяту частину вартості аналогічного лікування в США. Як правило,
оздоровлення у новозбудованих розкішних SPA^готелях і wellness^центрах включає і методи східної ме^
дицини, все більш затребувані серед прихильників здорового способу життя.
The article is devoted to a study of the current state and features of the development of health tourism in
Azerbaijan, as an important type of recreational activities. In particular, recreational tourism and its role in the
development strategy of the tourism industry in Azerbaijan are being studied, the innovativeness of the market
of health^improving tourism services in the country is revealed, and factors for the development of health^
improving tourism in Azerbaijan are also revealed. In conclusion, the authors identify the priorities of the overall
development strategy for the services of the sanatorium^resort and tourist complex, as well as of the enterprises
of medical and health tourism in Azerbaijan.
It should be noted that in many countries of the world medical tourism, and its main component — medical
and improving tourism plays a significant role in formation of gross domestic product, creation of jobs and
employment of the population, has a considerable impact on such key industries of economy as transport and
communication, construction, agriculture, production of consumer goods, etc., acts as a peculiar stabilizer of
social and economic development.
Medical and improving tourism in the developed countries is formed today on two components — receiving
medical care by patients in specialized institutions together with tourist programs and when healthy people
make trips to other cities for maintenance of physical and psychological health by means of receiving certain
services in specialized institutions.
According to statistical data in the European Union countries with the population of 463 million people,
70—80% have annually a rest abroad, and the interest of foreigners in medical and improving tours annually
grows. Before our eyes in the last 10 years in high gear, taking into account the growing needs of vacationers and
recent trends for development of world improving tourism, this direction develops in India and the countries of
Southeast Asia (Singapore, Thailand, China, Malaysia). For example, in India or Thailand the cost of treatment is
a quarter, and sometimes and the tenth part of cost of similar treatment in the USA. As a rule, improvement in
again constructed luxury SPA hotels and the wellness^centers includes also the methods of east medicine more
and more demanded among supporters of a healthy lifestyle.
Ключевые слова: рекреационная деятельность, рекреационный туризм, инновационность, туризм, лечеб
нооздоровительный туризм, Азербайджан.
Ключові слова: рекреаційна діяльність, рекреаційний туризм, інноваційність, туризм, лікувальнооздо
ровчий туризм, Азербайджан.
Key words: recreational activity, recreational tourism, innovation, tourism, therapeutic and recreational tourism,
health tourism, medical tourism, Azerbaijan.

ВВЕДЕНИЕ
Период, прошедший после обретения Азербайджа
ном в 1991 году независимости, характеризовался ин
тенсивной работой по коренной перестройке управле
ния экономикой и переводу ее к рыночным преобразо
ваниям. Начиная с 1996 г. и в последующие годы эконо
мика Азербайджана развивалась высокими темпами.
Здесь немаловажную роль сыграл нефтяной фактор,
который способствовал как привлечению в страну ино
странных инвестиций, так и возрождению различных
отраслей экономики, в том числе и туризма.
Одной из наиболее активно развивающихся отрас
лей экономики в Азербайджане является туризм. Тер
ритория страны относительно небольшая, но ее распо
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ложение на стыке Европы и Азии делает ее привлекатель
ной для развития туристического бизнеса. По классифи
кации климатов Кёппена, в Азербайджане наблюдаются
9 из 11 типов климата. Типы климата Азербайджана ва
рьируются от горного климата тундр до субтропическо
го климата, который представлен на значительной части
территории страны. В то же время Азербайджан, обла
дая значительным территориальным пространством, яв
ляется обладателем огромного туристского лечебнооз
доровительного ресурсного потенциала. Учитывая выше
изложенное, в статье делается попытка комплексно рас
смотреть вопросы современного состояния и перспектив
развития лечебнооздоровительного туризма в стране
как важного вида рекреационной деятельности.
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Рекреационный туризм и его роль в стратегии раз
вития туристской индустрии в Азербайджане
Современный период развития экономики Азербай
джана характеризуется изменением структуры обще
ственного производства в сторону увеличения доли
сферы услуг, которая растет опережающими темпами
по сравнению с отраслями материального производства.
В этой связи развитие туризма представляется весьма
перспективным, поскольку потенциальные возможно
сти туризма в Азербайджане огромны. Туризм может
выступать системообразующим фактором и одним из
важнейших условий повышения конкурентоспособно
сти страны и ее регионов. Помимо этого, индустрия ту
ризма, как сфера, объединяющая предприятия многих
отраслей, может также рассматриваться как сфера вы
годного вложения капитала на фоне роста инвестиций
в реальный сектор экономики страны.
Туризм являясь доходной отраслью, способен по
высить конкурентоспособность как всей страны, так и
отдельных ее регионов за счет притока денежных
средств от въездного туризма. К тому же туризм — один
из основных поставщиков оздоровительных и рекреа
ционных услуг для внутренних потребителей.
Для укрепления и развития регионального туризма
также представляется необходимым развитие его при
оритетных направлений, основанных на использовании
региональных туристскорекреационных ресурсов, ме
стной культуры и самобытности, и формирования тем
самым эксклюзивного регионального турпродукта.
Основные факторы, необходимые для развития ту
ристского комплекса, включают в себя:
1. Развитую социальную инфраструктуру.
2. Природнорекреационный потенциал. Этот по
тенциал способен дать существенный толчок для раз
вития рекреационных направлений туризма.
В целом, Азербайджан обладает огромным природ
норекреационным потенциалом, но сфера туризма пока
еще не развита в достаточной степени. В 2017 году об
щая численность занятых в Азербайджане составила
4822,1 тыс. человек [1, с. 16], в то время как численность
занятых в сфере туризма составила 46837 человек [2, с.
21]. Таким образом, удельный вес занятых в этой сфере
составляет лишь 0,97% в общей занятости населения
страны. Предполагается, что в дальнейшем туризм ока
жет положительное влияние на разрешение проблемы
занятости населения в стране, где процент безработных
все еще остается значимым. Как следует из последних
ежегодных исследований, проведенных Всемирным Со
ветом по Путешествиям и Туризму (WTTC), туризм ак
тивно развивается по всему миру [3]. WTTC совместно с
Oxford Economics подготовили отчет "Экономический
эффект". Данные, отраженные в этом отчете свидетель
ствуют о том, что в 2016 году туристический сектор в
общей сложности предоставил свыше 292 млн рабочих
мест, а это каждое 10е рабочее место на планете [4].
Целесообразно обратить внимание на следующий пока
затель. Вклад от туристической деятельности и путеше
ствий в мировой внутренний валовой продукт в 2016 году
возрос до 10,2 процентов мирового ВВП и составил 7,6 трлн
долларов [4]. В Азербайджане данный показатель намно
го ниже. Подчеркнем, что туризм еще не в полной мере
реализовал весь свой потенциал в решении проблемы за
нятости и в создании дополнительных рабочих мест.
После падения мировых цен на нефть, девальвации
азербайджанского маната и последовавшего вступления
Азербайджана в постнефтяной период своего развития,
изменившиеся экономические и социальные условия
уже требуют нового подхода к вопросам качества
услуг на рынке туристской индустрии, повышения эф
фективности продвижения услуг отечественного туриз
ма, неотложных мер законодательного, организаци
онного, экономического характера в сочетании с реа
лизацией долгосрочных и среднесрочных программ раз
вития курортной отрасли.
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Туризм играет важнейшую роль в жизни современ
ных людей. Постоянно увеличивающаяся экономичес
кая эффективность туристской отрасли выдвинула на
первый план задачу по разработке методики всесторон
ней оценки рекреационных ресурсов (в т. ч. экономи
ческой).
Главной целью экономической оценки является
объективное отражение того, что теряет общество и на
родное хозяйство, уничтожая рекреационные ресурсы
либо отказываясь от их использования на территории,
где данные ресурсы предназначены для хозяйственной
деятельности других видов.
Рекреационный потенциал представляет собой со
вокупность культурных, социальных и природных пред
посылок для организации и развития рекреационной
деятельности на той или иной территории. Нередко тер
мином "рекреационный потенциал" обозначают нали
чие на данной территории интересных и уникальных
объектов. Туристский рекреационный потенциал Азер
байджана имеет массу возможностей для оздоровления,
а также для культурного и культурнооздоровительно
го отдыха.
На современном этапе общество стоит перед се
рьезным выбором — как наиболее эффективно исполь
зовать какуюлибо территорию вне зависимости от на
личия на ней рекреационных ресурсов, какие отрасли
способны оптимально дополнить друг друга, а какие не
сочетаются и могут вызвать существенное сокращение
экономического потенциала?
Отметим, что развитие рекреационной хозяйствен
ной деятельности предпочтительно только тогда, ког
да другие формы неэффективны, невыгодны либо не
возможны. Если же несколько отраслей имеют относи
тельно равные шансы, то предпочтения нередко опре
деляются исходя из привлекательности и уникальнос
ти конкретной территории. Но это только в теории. На
практике выбор доминирующей отрасли часто дикту
ется общественными потребностями на конкретном эта
пе развития экономики и социальной сферы, и исходит
из преимуществ конкретной отрасли.
Существует две разновидности оценки — народно
хозяйственная и отраслевая. Выбор оценки зависит от
цели. В первом случае оценка проводится с обществен
ной позиции, а во втором — с позиции конкретной рек
реационной отрасли. Основа народнохозяйственной
оценки — общественные издержки и выигрыш общества
от использования рекреационного потенциала, а отрас
левой — сопоставление доходов и затрат отрасли.
С одной стороны, экономический эффект рекреа
ционной деятельности выражается в эффективности
функционирования туристических и лечебнооздорови
тельных учреждений, а с другой — в развитии народно
хозяйственной отрасли страны.
В Азербайджане — обеспечение сбалансированно
го развития является одним из ведущих приоритетов в
сфере туризма до 2025 года. Об этом говорится как в
разработанной Министерством культуры и туризма АР
"Стратегии по развитию туризма в Азербайджане на
2016—2025 годы" [5], так и в Стратегической Дорож
ной карте по развитию специализированной туристи
ческой промышленности в Азербайджанской Республи
ке, утвержденной президентом АР Ильхамом Алиевым
6 декабря 2016 года [6].
Так, для превращения Азербайджана в привлека
тельное и успешное с точки зрения туризма простран
ство Стратегия предлагает формирование политики в
этой сфере на основе четырех базовых принципов —
создание привлекательных с экономической точки зре
ния экономических условий для развития отрасли (1);
разнообразие туристической продукции (2); усовершен
ствование промышленных стандартов (3); и, сохранение
интереса общества к туризму (4). Наряду с этим в доку
менте предусматривается развитие и усиление инфра
структуры, разнообразие опыта в сфере туризма, по
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вышение профессионализма в области маркетинга и
коммуникаций.
Инновационность рынка лечебнооздоровительных
туристических услуг в стране
В современных условиях развития экономики Азер
байджана ведущим фактором конкурентоспособности
на туристском рынке является широкое внедрение ин
новаций на всех этапах создания и продвижения тур
продукта.
На современном этапе инновационность — это ха
рактерный критерий общественного развития, внося
щий особую значимость в лечебнооздоровительный
туристический бизнес. При этом как отмечают иссле
дователи, созданный туристский продукт не может ос
таваться неизменным. Он нуждается в постоянной мо
дернизации. Постоянно увеличивающиеся потребнос
ти людей обязывают к внедрению новых технологий
обслуживания и питания, а также к использованию со
временных научнотехнических достижений.
Новые услуги и инновации активно внедряются на
лечебнооздоровительных и курортных комплексах
Азербайджана.
Популярный курортный лечебный комплекс Chinar
Hotel & Spa Naftalan включает отель и медицинский блок
[7]. В медицинском блоке функционируют SPAцентры,
диагностический блок, физиотерапия и поликлиника. В
поликлинике действует несколько отделений: стомато
логия, ЛОРотделение, гинекология, диетология, уро
логия, дерматология, кардиология, неврология и тера
певтическое отделение. Лица, которые обращаются за
лечением, проходят предварительно обследование в
поликлинике. В ходе обследования врачи определяют
вероятность негативной реакции пациента на лечение с
использованием нафталана. В случае отсутствия забо
леваний, способных дать серьезные осложнения для
здоровья при лечении нафталаном, пациента принима
ют на лечение. Центр диагностики оснащен высокотех
нологическим современным оборудованием. В Центре
имеются комнаты медицинской лаборатории, эходоп
плер, УЗИ, флюроскопия, цифровая ренгентография.
В Центре физиотерапии медицинского блока лечеб
ного курортного комплекса Chinar Hotel & Spa Naftalan
проводится лечение следующими способами: лечебная
физкультура, тракция, медицинский массаж, гидроте
рапия, шоковая терапия волнами, магнитная терапия,
УЗИтерапия, лазерная терапия, электротерапия, тера
пия. Отделение нафталановой терапии располагает на
фталановыми ваннами в количестве 28 штук. Благодаря
централизованной системе нафталановая нефть темпе
ратурой около 36—38 градусов подается в ванные. Па
циенты принимает ванны под медицинским наблюде
нием. Если пациент почувствует при приеме ванны
недомогание, он сообщает об этом путем нажатия спе
циальной кнопки вызова. В случае отсутствия негатив
ных явлений, пациенты находятся в нафталановой ван
не десять минут. Затем проводится очистка и обмыва
ние. Период лечения нафталановой нефтью — 21 день.
На протяжении лечения пациент принимает 12—14 ванн.
Благодаря этому виду лечения излечивается свыше
70 видов болезней (в том числе кожнососудистые, ги
некологические, урологические и др.).
Несмотря на то, что в Азербайджане была проведена
огромная работа, направленная на повышение узнаваемо
сти туристических возможностей нафталана, усиление
этой работы требуется в других странах (страны Персид
ского залива, страны Запада и др.). Цель такой работы зак
лючается в увеличении продаж конкурентоспособных ту
ристских оздоровительных и лечебных продуктов, а так
же занятие лидерской позиции в данной сфере.
Представляя собой логический результат создания
благоприятной среды для развития туристской деятель
ности в стране, строительство в Шабранском районе,
наиболее живописном уголке Азербайджана, лечебно
го отдыхательного комплекса "Qalaaltі Hotel & SPA"
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обладает важнейшим значением с позиции расширения
возможностей региона в сфере туризма. Немаловажную
роль строительство данного комплекса играет и в раз
витии предприятий лечебного оздоровительного туриз
ма [8]. Лечебнооздоровительный комплекс располага
ется возле Чыраггала под отвесной скалой. Комплекс
расположен на высоте 700 м над уровнем моря. Он был
построен на базе популярного курорта "Галаалты". Ле
чебнооздоровительный комплекс занимает площадь
около 7,1 га. На территории комплекса расположены
коттеджи, вилла и отель, которые могут разместить
354 человека. Здание отеля состоит из 171 номера, со
ответствующих современным стандартам. Отель нахо
дится в 127 км от столицы Азербайджана. В лечебно
оздоровительном комплексе имеются все условия для
проведения досуга в выходные дни и для долговремен
ного лечения. Посетители могут воспользоваться услу
гами SPA. На территории комплекса имеется экзотичес
кий душ, парная, помещения для массажа, биосауна,
турецкая баня, а также несколько бань и саун. Гости
также смогут оценить уникальную комнату снега.
Медицинский центр, действующий на территории
лечебнооздоровительного комплекса "Qalaaltі Hotel &
SPA", имеет все необходимое современное оборудова
ние. В центре созданы все условия для ультразвуково
го, рентгеновского и лабораторного обследования, фун
кционируют кабинеты гидроколонтерапии, гидротера
пии, магнитотерапии, электротерапии и физиотерапии.
Пациенты могут пользоваться комнатами для грязевых
процедур и массажа. Еще одно направление деятельно
сти медицинского центра — оказание урологических
услуг. В центре действует косметологическое отделе
ние, включающее соляриум, кабинет криотерапии, кос
метологических процедур, комнату для халотерапевти
ческосолевых и озонокапсульных процедур.
Как сказал на открытии комплекса в 2015 году Пре
зидент Азербайджана Ильхам Алиев: "Вода "Галаалты"
очень знаменита, обладает уникальными свойствами,
уверен, что после создания замечательного центра эти
ми возможностями будут пользоваться как граждане
Азербайджана, так и зарубежные гости. Сегодня курорт
"Галаалты" получает новую жизнь, начинается новый
этап "Галаалты". Это — современный этап, замечатель
ный период, и созданные здесь условия отвечают самым
высоким стандартам. Курорт "Галаалты" был создан в
1970е годы. Конечно, условия в то время были не таки
ми, но несмотря на это, здесь наблюдался большой по
ток гостей из различных уголков Советского Союза.
Тысячи людей ежегодно приезжали сюда из различных
уголков Советского Союза, лечились, отдыхали. С се
годняшнего дня "Галаалты" начнет функционировать
как международный лечебноотдыхательный центр ми
рового уровня, созданные здесь условия — вам тоже
хорошо известно об этом — отвечают самым высоким
стандартам. Пятизвездочный отель, SPAцентр, зоны
развлечения, конечно, особенность здесь заключается
в том, что бьющая изпод земли замечательная вода
окажет позитивное воздействие на здоровье. Вместе с
тем, могу сказать, что в открытии данного центра нахо
дит отражение и наша политика, так как развитие реги
онов, развитие ненефтяного сектора, туристического
сектора является для нас приоритетной сферой" [8].
Таким образом, Президент Азербайджана четко и кон
кретно обозначил дальнейшие векторы развития эко
номики нашей страны.
Не вызывает сомнений тот факт, что те сферы, ко
торые приносят постоянную прибыль и положительно
сказываются на устойчивом развитии страны, должны
развиваться и дальше. К числу таких сфер относится, в
том числе, туризм, особенно лечебнооздоровительный.
Выражаясь словами Главы Азербайджана, "...откры
тие лечебнооздоровительного центра "Галаалты" — это
не просто открытие отеля, это — отражение нашей по
литики и выражение нашего намерения" [8].
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Дуздаг (Соляная гора) — еще один известный ле
чебнооздоровительный центр Азербайджана. Этот са
наторий известен еще со времен Советского Союза.
Дуздаг — это физиотерапевтический центр, который
был создан в одном из заброшенных соляных рудников.
Санаторий находится в 14 км от Нахчывана. Дуздаг про
должает деятельность по настоящее время. В нем ус
пешно излечивают болезни дыхательной и легочной си
стемы. Этот лечебнооздоровительный центр был запу
щен в 1979 году, и уже тогда у него была самая высокая
в мире эффективность излечения тяжких форм брон
хиальной астмы. Как показывает статистика по 1980—
1990 годам, эффективность излечивания бронхиальной
астмы у взрослых составляла до 70 процентов, а у детей
— около 85—95 процентов [9].
Дуздаг расположен в толще Соляные горы. Прием
ная соединена с палатами вырубленным коридором,
длина которого составляет 340 м. Пациенты проводят в
палатах от 5 часов в сутки. Не так давно был проведен
капитальный ремонт комплекса. По состоянию на се
годня санаторий — один из лучших центров лечения
астмы и аллергических заболеваний. Лечение астмы в
санаторных условиях наиболее эффективно в детском
возрасте. Иногда для восстановления здоровья ребен
ка достаточно даже одного курса.
Отель и санаторий представляют собой единый ле
чебнооздоровительный центр. В отеле и в санатории к
услугам пациентов предлагаются всевозможные направ
ления физиотерапии, что в несколько раз увеличивает
эффективность лечения. Обратим внимание, что строи
тельство отеля по современным технологиям рядом с
санаторием является блестящим примером взаимодей
ствия туризма и медицины, и такая практика, как пока
зало время, дает положительные результаты.
В связи со строительством комфортабельного со
временного отеля произошел резкий рост количества
туристов изза рубежа, приезжающих сюда для лече
ния и отдыха. В настоящее время к азербайджанским
гражданам присоединились граждане Ирана, Турции и
стран СНГ. С каждым годом увеличивается количество
детей, приезжающих в санаторий из Польши, Германии
и других стран Европы. И это при том, что спелеотера
пия широко применяется во всех этих странах.
Главная причина в уникальном химсоставе атмосфе
ры соляной горы. Например, здесь в 6 раз больше ионов
NaCL (21 мг/м3), чем в украинском санатории Солотви
но. Следует отметить, что процесс лечения не ограни
чивается только нахождением в соляной лечебнице.
Отель и санаторий Дуздаг имеют необходимую аппара
туру для всех видов классического физиотерапевтичес
кого лечения [10]. В настоящее время Дуздаг славится
высоким уровнем медобслуживания, а также высоким
уровнем излечиваемости.
Также следует подчеркнуть, что на современном
этапе спелеотерапия является активно и динамично раз
вивающимся направлением в медицине. И дело не толь
ко в увеличении аллергических и легочных заболеваний
среди городского населения. Так, в 1982 году в Нахчы
ване был проведен ряд экспериментов, заключающихся
в тренировке легкоатлетов и занятиях дыхательной йо
гой среди спортсменов и больных. Результаты спорт
сменов были просто поразительными. За двадцать за
нятий объем легких спортсмена среднего уровня уве
личился, и стал достигать объема легких пловца меж
дународного уровня. Подобные эксперименты прово
дятся в некоторых странах и сегодня. Известно, что
многие спортсмены пользуются противоастматически
ми препаратами. Такие препараты улучшают вентиля
цию легких, делая спортсменов более выносливыми.
Специалисты пришли к выводу, что воздействие соля
ного санатория в разы выше эффекта противоастмати
ческих препаратов. Тем не менее, несмотря на исследо
вания специалистов по спортивной медицине, все попыт
ки создания искусственной камеры с такой "атмосфе
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рой" пока не удачны. Для профилактики достаточно
двухтрехразового посещения. И даже 10—12 часовое
нахождение в палате санатория поспособствует значи
тельному улучшению вентиляции легких. Из положи
тельных эффектов также стоит выделить снятие стрес
са, улучшение кровообращения и деятельности сердеч
ной мышцы.
Наиболее приоритетным и популярным направле
нием в современной эстетической медицине является
омоложение кожи. Для наилучшего влияния на глубо
кие структурные изменения кожи с минимальным трав
матизмом эпидермиса, клиентам рекомендуется нахо
диться в соляных санаториях после операций. Фрак
ционный фототермолиз представляет собой метод об
работки кожи при помощи лазерного луча. После од
ной процедуры фототермолиза разрушается около 15—
20 процентов старой кожи. Такая же манипуляция пос
ле 5ти сеансов нахождения в соляном санатории по
вышает скорость разрушения старых клеток и способ
ствует ускорению процесса формирования молодой,
здоровой кожи. Причина заключается в активизации
микроциркуляции кожи и обеспечении насыщения кле
ток микроэлементами и кислородом. Метод ELOSомо
ложения за последние 12 лет нашел широкое примене
ние, так как способен избавить от введения инородных
тел под кожу. При использовании аппарата импульсы
посылаются в глубокие слои кожи, чем стимулируется
выработка эластина и коллагена, отвечающих за моло
дость и свежесть кожи. Для стимулирования образова
ния эластина и коллагена необходимо четыре—пять не
дель, в то время как всего несколько сеансов в соляном
санатории сокращает данный процесс, и первый эффект
омоложения и натяжения кожи можно увидеть уже на
4й день.
При закреплении достигнутого эффекта четырьмя
шестью сеансами, соляной санаторий сокращает число
дорогостоящих процедур всего до двух. Таким образом,
нет ничего удивительного в том, что многие известные
клиники с мировым именем (например, "Ля Прери",
Швейцария), в которых в свое время проходили курсы
омоложения Конрад Аденауэр, Марлен Дитрих и Шарль
де Голль, с большим интересом присматриваются к та
ким экспериментам [10]. В странах ЕС также активно
изучают "косметологический" потенциал соляных сана
ториев. Благодаря использованию новых технологий
значимость санатория Дуздаг несомненно повысится.
Может встать необходимость в расширении площади
санатория и в строительстве новых отелей около него.
Специалисты отмечают, что нахождение в соляном са
натории дает такой же эффект, как и воздействие от
введения гиалуроновой кислоты. Даже трех сеансов
посещения соляной шахты достаточно для сокращения
вводимых под кожу препаратов. Это существенно со
кращает риск возникновения аллергической реакции.
Даже этого факта достаточно, чтобы с уверенностью
говорить о том, что Дуздаг имеет хорошие перспекти
вы в косметологической сфере. Главное — зафиксиро
вать современные тенденции и воплотить их в существу
ющих условиях.
Краткий обзор трех самых значимых лечебнооздо
ровительных центров на территории Азербайджана по
казал, что внедрение инновативных услуг на предприя
тиях лечебнооздоровительного туризма страны спо
собствует как развитию туризма в Азербайджане в це
лом, привлечению новых гостей из зарубежных стран,
так и важной его составной — лечебнооздоровитель
ной сферы.
Факторы развития лечебнооздоровительного ту
ризма в Азербайджане
В указанной выше Стратегической Дорожной кар
те по развитию специализированной туристической
промышленности в Азербайджанской Республике, ут
вержденной президентом АР Ильхамом Алиевым 6 де
кабря 2016 года, оздоровительный туризм отмечен как
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Таблица 1. Гражданство респондентов
Страна
1
2
3
4
5
6
7
8

Азербайджан
Россия
Казахстан
Узбекистан
Израиль
Грузия
Греция
Беларусь
Всего

Действительных
респондентов, %
28
38
14
12
3
3
1
1
100

Таблица 2. Наиболее важный фактор при выборе лечебноLоздоровительного санатория

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Качество
Обслуживание
Комфорт
Оздоровление и результат
Широкий перечень услуг и
видов оздоровления
(лечения)
Наличие уникальных
программ и процедур
Положительные отзывы
знакомых и друзей
Собственное мнение
Нет ответа
Всего

потенциальный вид развития туристической сферы
Азербайджана [6, с. 14], с указанием того, что в Азер
байджане существует как традиционные, так и совре
менные возможности лечения.
В рамках нашего исследования, мы провели свое
го рода "мониторинг" деятельности предприятий ле
чебнооздоровительного туризма Азербайджана, с
помощью опроса среди 100 человектуристов на тер
ритории азербайджанского курорта Нафталан. Оп
рос проводился на протяжении 2018 года, с элемен
тами квотной выборки (по 25 человек) на терррито
рии 3х лечебнооздоровительных центров: Garabag
Resort & Spa, Chinar Hotel & Spa Naftalan, Gashalti
Health Hotel Naftalan, а также среди 25 отдыхающих
других лечебнооздоровительных центров курорта
Нафталан. Опрос проводился на основе чистой слу
чайной выборки среди туристов. Таким образом, учи
тывая, что население Азербайджана (вся генеральная
совокупность, всего респондентов) на начало 2018
года составляло 9 млн 898,1 тыс. человек [11], с по
мощью калькулятора выборки [12] выявляем, что с
точностью (доверительной вероятностью 1) 95% наши
результаты опроса 100 человек имеют погрешность2
(не будут отличаться от ответов всех граждан страны
более чем на) 10%. Принимая во внимание, что опрос
проводился строго случайным образом среди гостей
курорта Нафталан, мы можем сделать вывод о том,
что наша выборка в целом репрезентативна. Отметим
также, что в ходе опроса приняли участие и иност
ранные граждане.
Согласно результатам опроса, 39% респондентов
мужчины, 61% — женщины.
28% респондентов являлись гражданами Азербайд
жана, 38% — граждане России, 14% — граждане Казах
стана, 12% — граждане Узбекистана, по 3% — гражда
не Израиля и Грузии, и по 1% — граждане Беларуси и
Греции (см. табл. 1). Таким образом, самая многочис
ленная группа туристов (38%) — граждане России, да
лее (27%) — граждане Азербайджана, и затем Казах
_______________________________________

Действительных
респондентов, %
24
3
10
45
10
3
3
1
1
100

стана (14%); 72% опрошенных отдыхающих являлись
гражданами других стран.
Один из важнейших вопросов, проведенного нами
опроса, ответ на который мы хотели получить в ходе
нашего исследования, звучал так: "какой фактор яв
ляется для вас наиболее важным при выборе лечеб
нооздоровительного санатория?". Согласно получен
ным ответам, для 45% респондентов важным являет
ся "оздоровление и результат", для 24% — "качество",
по 10% — "широкий перечень услуг и видов оздоров
ления (лечения)" и "комфорт", по 3% мнения респон
дентов распределились на: "обслуживание", "наличие
уникальных программ и процедур" и "положительные
отзывы знакомых и друзей", и лишь 1% респондентов
отметил, что "собственное мнение" является важным
при выборе лечебнооздоровительного учреждения.
Таким образом, оздоровление, его результат и каче
ство являются наиважнейшими факторами для почти
70% респондентов при выборе лечебнооздоровитель
ного учреждения.
Итак, главной целью региональной и государствен
ной политики развития сферы лечебного оздоровитель
ного туризма в Азербайджане должно быть формиро
вание конкурентоспособного и современного туристи
ческого комплекса, способного удовлетворять потреб
ности граждан Азербайджана и других стран в турист
ских услугах, и обеспечивающего условия для стабиль
ного развития туризма в отдельных регионах Азербай
джана. Для реализации этой цели необходимо решить
следующие основные задачи:
— создать необходимые условия для развития внут
реннего и въездного туризма;
— продолжать повышать качество туристского об
служивания, как местных, так и иностранных туристов
в местах прохождения наибольших туристских потоков;
— способствовать формированию современной ста
тистики туризма, соответствующей международным
требованиям и учитывающей мультипликативный эф
фект от развития данной сферы.

1
Доверительная вероятность показывает, с какой вероятностью случайный ответ попадет в доверительный интервал. Для про
стоты можно понимать её как точность выборки.
2
Доверительный интервал, можно понимать, как погрешность, задает размах части кривой распределения по обе стороны от
выбранной точки, куда могут попадать ответы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суммируя вышеизложенное, отметим, что основны
ми приоритетами общей стратегии развития услуг са
наторнокурортного и туристического комплекса, а так
же предприятий лечебнооздоровительного туризма в
Азербайджане должны стать:
— модернизация и улучшение материальнотехни
ческой базы санаторнокурортных организаций с учё
том используемых природных лечебных ресурсов, осо
бенностей ландшафтноклиматических условий;
— дальнейшее внедрение новых лечебнооздорови
тельных технологий на базе санаторнокурортных орга
низаций и предприятий Азербайджана;
— увеличение уровня внутреннего и въездного ту
ризма за счёт внедрения инновационных процедур и
методик, а также повышения качества предоставляемых
услуг.
Однако, следует также отметить, что даже этих мер
при условии их реализации, недостаточно для станов
ления туризма в качестве системообразующей отрасли.
Очевидно, что только совместными усилиями государ
ства и частного капитала с учетом баланса интересов
центральной и местной исполнительной власти, орга
нов местного самоуправления, предприятий, организа
ций, кредитных учреждений возможно решение обще
государственных задач развития туризма в целом, и рек
реационного в частности. Помимо этого, важную роль
в развитии лечебнооздоровительного туризма страны
будет играть поэтапное внедрение инновационных ме
тодик, наряду с улучшением их качества, а также каче
ства самих санаторнокурортных предприятий и учреж
дений, что и дальше будет способствовать повышению
имиджа Азербайджана на международной арене.
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Аналіз наукових джерел показав, що не дивлячись на вирішення проблем формування стратегії розвитку
інтелектуального капіталу (ІК) та стратегій розвитку об'єктів управління в загалі, в наукових джерелах не
розглядаються відповідні стратегічні альтернативи в діяльності закладів вищої освіти (ЗВО). З урахуванням
особливостей діяльності останнього була розроблена матриця відповідних стратегічних альтернатів розвитку
його ІК, яка враховують тип інноваційної поведінки (співвідношення "ціна^інновації") на різних за масштабом
та рівнем конкуренції ринках інтелектуальних послуг. Кожна з розглянутих стратегій прив'язана до структу^
ри (ІК). На розумінні процесу формування стратегії розвитку ІК як складової процесу стратегічного управлін^
ня ЗВО було побудовано концептуальну модель його розвитку. В свою чергу деталізація та накладання базо^
вих стратегій розвитку та конкурентних стратегій за типом інноваційної поведінки на стратегічні альтернати^
ви розвитку ІК дозволили рекомендувати для: відносно великих та потужних ЗВО, що ведуть свою діяльність
не тільки в рамках внутрішнього ринку професійно^освітніх послуг (трансферу), інтегровану стратегію з роз^
витком всіх складових ІК; відносно середніх та потужних ЗВО, що ведуть свою діяльність тільки або переваж^
но в рамках внутрішнього ринку, інтегровану стратегію з розвитком всіх складових ІК з відносно меншими
обсягами фінансування; окремих напрямів роботи або структурних підрозділів ЗВО стратегію з розвитком
інтелектуального людського та організаційного (інноваційного, процесного, інформаційного) капіталів, якщо
їх діяльність передбачає високий рівень інновацій на вузькому сегменті; окремих напрямів роботи або струк^
турних підрозділів ЗВО стратегію з розвитком інтелектуального людського капіталу та капіталу відносин, ринку
якщо їх діяльність пов'язана з наданням стандартних послуг на вузькому сегменті ринку.
The analysis of scientific sources showed that despite the resolution of the problems of forming the intellectual
capital development strategy (IC) and the development strategies of the objects in general, the relevant strategic
alternatives in the activities of higher education institutions (IHE) Taking into account the peculiarities of the activity
of the latter, a matrix of appropriate strategic alternatives for the development of its IC was developed, which takes
into account the type of innovation behavior (the ratio of "price^innovation") on different scale and level of competition
in the markets of intellectual services. Each of the strategies considered is tied to the structure (IC). On the understanding
of the process of formation of the strategy of the development of the IC as part of the strategic management of the IHE,
a conceptual model of its development was constructed. Understanding of the process of formation of the strategy of
development of the IC as part of the strategic management of the IHE was constructed a conceptual model of its
development. In turn, the details and overlays of the basic strategies of development and competitive strategies on the
type of innovative behavior on strategic alternatives to the development of the IC allowed to recommend for: relatively
large and powerful IHE, which operate not only within the framework of the internal market of vocational education
services (transfer), integrated strategy for the development of all components of the IC; relatively middle^sized and
powerful IHE, operating only or mainly within the internal market, an integrated strategy with the development of all
components of IC with relatively less funding; separate areas of work or structural subdivisions of IHE an strategy
with the development of intellectual human and organizational (innovation, process, information) capital, if their
activity involves a high level of innovation in the narrow segment; separate areas of work or structural subdivisions of
the IHE strategy with the development of intellectual human capital and capital relations, the market if their activities
are related to the provision of standard services in the narrow segment of the market.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, класифікації стратегій розвитку інтелектуального капіталу,
заклади вищої освіти, інтегрована стратегія, стратегічні альтернативи.
Key words: intellectual capital, classification of strategies for the development of intellectual capital, higher
education institutions, integrated strategy, strategic alternatives.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
логії стратегій вона розглядається не як самостійний
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
програмний документ, а як комплекс взаємопов'язаних,
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ пріоритетних напрямів формування та удосконалення
Говорячи про стратегію розвитку інтелектуального складових інтелектуального капіталу, що відповідають
капіталу, необхідно зазначити, що відповідно до типо загальній стратегії діяльності або певній функціональній
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та ресурсній стратегії. В стратегічному управлінні ЗВО
такі напрями розвитку інтелектуального капіталу мо
жуть знаходити свій відбиток в загальній стратегії діяль
ності закладу, у функціональних стратегіях освітньої
(якості освітньої) діяльності та наукової (науковоінно
ваційної) діяльності, а також у ресурсних стратегіях
щодо інтелектуальних та інформаційних активів/ре
сурсів.
Саме у вигляді комплексу пріоритетних напрямів, а
не самостійної стратегії знайшла свій відбиток страте
гія розвитку інтелектуального капіталу у стратегічних
документах розвитку діяльності провідних універси
тетів України. Отже, поняття "стратегія розвитку інте
лектуального капіталу" може розглядатися тільки з те
оретичної точки зору задля встановлення методологіч
них засад формування й реалізації заходів перспектив
ного розвитку можливостей та збільшення результатів
використання інтелектуальних активів/ресурсів у сис
темі стратегічного управління.

переваг, але характеризується синергетичним, неади
тивними та гомеостатичним зв'язками [15].
Інший підхід до вибору варіанту стратегічного роз
витку інтелектуального капіталу за його складовими ба
зується на використанні стратегій виживання біоло
гічних видів, які були сформульовані вченимекологом
Л. Раменским та перероблені іншим вченийекономіст
А. Юданов в конкурентні стратегії за типом інновацій
ної поведінки організацій [16]. Саме інноваційність є
визначальною ознакою інтелектуальних активів, що
відрізняє їх від традиційних та загальновідомих знань,
досвіду та інформації.
Не дивлячись на наявність різних наробок з проблем
формування стратегії розвитку інтелектуального капі
талу та стратегій розвитку об'єктів управління в загалі,
в наукових джерелах не розглядаються відповідні стра
тегічні альтернативи в діяльності закладів вищої освіти.
Тому метою статті стало обгрунтування та розробка
стратегічних альтернатив розвитку інтелектуального
капіталу для закладу вищої освіти (ЗВО).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ
До типових (базових) стратегій розвитку або стра
тегій вищого порядку відносять: стратегію зростання
(наступальну), стратегію стабілізації (наступальнообо
ронну, обмеженого росту), стратегію виживання або за
непаду (оборонну, скорочення) [1—5]. Останню з вище
перерахованих стратегій — стратегію виживання або за
непаду (оборонну, скорочення) — багато хто з фахівців
із стратегічного управління не вважає самостійною та
повноцінною, але яка може застосовуватися тимчасо
во та лише до окремих напрямів діяльності [6]. Деталі
зація обраних стратегій вищого порядку (стратегії роз
витку, конкурентної та функціональної стратегій) з їх
накладанням на стратегічні альтернативи розвитку інте
лектуального капіталу надають можливість визначити
ключові напрями та комплекс заходів з розвитку інте
лектуального капіталу як стратегії його розвитку [7].
Виходячи з типології базових стратегій розвитку та
конкурентних, функціональних та ресурсних стратегій,
останні дослідження з питань стратегічного розвитку
інтелектуального капіталу мають напрацювання щодо
класифікації відповідних стратегічних альтернатив у
наукових груп авторів на чолі з Корніловою І. [7], Найдьо
новою М. [8], а також окремих авторів: як Василик А.
[9], Тарасова І. [10], Гапоненко А. [11]. При цьому
"структура інтелектуального капіталу" в класифікації
стратегій розвитку інтелектуального капіталу багатьма
авторами визнається як домінантна серед всіх інших
систематизацій, що дозволяє за цією ознакою говори
ти не про види стратегій, а про їх типи, в рамках яких
розроблюються види.
Впровадження інтегрованої стратегії з одночасним
розвитком всіх складових інтелектуального капіталу пе
редбачає багаторічний досвід управління знаннями та
встановлення більш менш задовільного рівня розвитку
всіх складових одразу. Про це свідчить досвід страте
гічного управління та інтегрованого розвитку інтелек
туального капіталу фірми Скандія [12; 13].
Віддаючи належне значенню конкурентним страте
гіям за М. Портером [3; 14] та типових стратегії зрос
тання, колективом авторів з Українського державного
університету залізничного транспорту запропоновано
відповідну матрицю вибору стратегій управління інте
лектуальним капіталом [7]. Однак так матриця не вра
ховує варіанти інтегрованого розвитку інтелектуально
го капіталу для забезпечення конкурентних переваг.
Кожна з стратегій зростання пов'язується зі стратегією
розвитку тільки однієї складової інтелектуального ка
піталу, що суперечить природі інтелектуального капі
талу, оскільки на сучасному етапі в теорії інтелектуаль
ного капіталу встановлено, що розвиток його складо
вих підпорядковується не тільки теорії конкурентних

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з класифікаційних видів конкурентної
стратегії, Юдановим А. було запропоновано класифі
кація стратегій розвитку інтелектуального капіталу. На
відміну від вже існуючих, крім актуальної структури
інтелектуального капіталу, вона враховує його якісні та
кількісні характеристики для отримання конкурентних
переваг на ринках стандартизованої та вузькоспеціалі
зованої товарів (робіт, послуг) в залежності від рівня
інноваційності останніх.
З урахуванням особливостей діяльності ЗВО на ри
сунку 1 зображена матриця конкурентних стратегії, які
враховує тип інноваційної поведінки (співвідношення
"цінаінновації") на різних за масштабом та рівнем кон
куренції ринках інтелектуальних послуг, що відповідає
різним стратегіям розвитку інтелектуального капіталу.
На відміну від матриці конкурентних стратегій за М.
Портером, ця матриця враховує, крім долі ринку, пере
ваг у ціна та якісний асортимент, такі конкурентні пе
реваги, як ціна та інноваційність або їх співвідношення.
Дійсно, виходячи з низького рівня витрат на інте
лектуальні інновації у розрахунку на одиницю сучасної
продукції, для споживача важливим стають не стільки
ціни, скільки її інноваційність [17]. Збільшення кількості
інновацій позитивно впливає на ринок, але потребує
відповідних витрат ресурсів, у т.ч. нематеріальних та
інших інтелектуальних активів, використання саме яких
й створює конкурентну перевагу "цінаінновації" для
сучасного інтелектуального виробництва. Аналогічні
позиції підтримуються одним з відомих дослідників про
блем інтелектуального капіталу, Боунфур А., який
оскаржуючи підходи Портера М. до забезпечення кон
курентоспроможності, звертає увагу на нематеріальні
ресурси як основне джерело для конкурентних переваг
[18].
Для забезпечення конкурентних переваг для всіх
видів конкурентних стратегій обов'язковим є наявність
інтелектуального людського капіталу, рівень розвитку
якого визначається масштабами діяльності обсягами та
якістю відповідних активів/ресурсів — знаннями, до
свідом, рівнем професійних та ділових якостей праців
ників.
Обов'язковим є також і наявність інноваційного ка
піталу, відсутність якого тільки для комутантною стра
тегії компенсується іншими складовими інтелектуаль
ного капіталу, наприклад, людським у випадку запро
шення провідних фахівців до співпраці на курсах підви
щення кваліфікації та використання їх методичних ма
теріалів як нових (імітації інновацій). Обов'язковим є
також і наявність інноваційного капіталу, відсутність
якого для комутантною стратегії компенсується інши
ми складовими інтелектуального капіталу, наприклад,
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Інновації
Ціна

Рівень концентрації
інтелектуального капіталу

ням рівня конкуренції на них. Ос
тання змушує потужні ЗВО з ме
тою розширення свого впливу на
глобальних ринках розвивати од
разу всі складові інтелектуально
го капіталу. Виключенням не стає
й діяльність ЗВО різних масш
табів на внутрішньому ринку. При
цьому з орієнтацією тільки на
внутрішній ринок, особливо ре
гіонального рівня або з вузькою
спеціалізацією освітніх послуг,
перед ЗВО постає загроза обме
женого розвитку на одному сег
менті та за умов доступності та
Локальний ринок Регіональний, національний ринок
Глобальний ринок
кого сегменту для конкурентів
Рівень монополізації ринку інтелектуальних послуг
може стати причиною його по
глинання ними.
Рис. 1. Матриця ключових складових інтелектуального капіталу ЗВО
Водночас запропонована мат
у забезпеченні конкурентних переваг на ринках інтелектуальних послуг
риця відсікає можливості викори
за різними конкурентними стратегіями
стання концентрованих стратегій
Джерело: розроблено автором.
розвитку організаційного капіта
людським у випадку запрошення провідних фахівців до лу, або капіталу відносин, або людського капіталу, що
співпраці на курсах підвищення кваліфікації та викори підтверджує практичне розуміння стратегії розвитку
стання в якості нового методичного забезпечення на інтелектуального капіталу як комплексу заходів з реа
вчальних матеріалів цих запрошених фахівців. У більш лізації стратегій вищого порядку.
широкому розумі таке явище отримало назву імітація
Крім того, в матриці відсутня стратегія одночасно
інновацій.
го розвитку капіталу відносин та організаційного капі
Схожа ситуація складається навколо капіталу відно талу без людського. Оскільки реалізація відповідних
син, важливість якого є безспірною для всіх стратегій, заходів в умовах діяльності ЗВО без уваги до розвитку
крім експлерентної, в якій капітал відносин поряд з можливостей та збільшення результатів використання
організаційним заміщується людським та інноваційним інтелектуальних людських активів/ресурсів як активної
капіталом. Наприклад, в діяльності стартапів та венчур частини інтелектуального капіталу не має позитивних
них фірм (проектів), якими може опікуватися ЗВО або результатів.
венчурний (інвестиційний) фонд, забезпечуючи рекла
Однак для інших інтелектуальних виробництв та
мою та представляючи їх інтереси від свого ім'я, надаю ринків інтелектуальних послуг цей порожній сегмент (Х)
чи власну інфраструктуру.
в матриці стратегій розвитку інтелектуального капіта
Важливість інформаційного та процесного капіталів лу може бути заповнений для одночасного розвитку
безпосередньо зростає із збільшенням масштабів діяль організаційного капіталу та капіталу відносин. Мова йде
ності (обсягу ринків) та навпаки зменшується в діяль про виробництва глобального масштабу стандартизо
ності структурних підрозділів та інших організаційних ваної продукції (товарів, робіт, послуг) з низьким рівнем
структур при ЗВО, що зорієнтовані на вузькоспеціалі інноваційності. На ринку освітніх послуг такої стратегії
зовані, невеликі сегменти або локальні ринки.
можуть притримуватися організації, що надають непро
Як відображає запропонована матриця ключових фесійні освітні послуги дистанційно (вивчення інозем
складових інтелектуального капіталу ЗВО для реалізації них мов, кулінарні курси тощо). А також на ринках
конкурентних стратегій за типами інноваційної поведі інших інтелектуальних послуг — виробництвопридбан
нки (див. рис. 1), саме впровадження інтегрованої стра ня біткоінів та інших криптовалют — майнінгу. В про
тегії одночасного розвитку всіх складових інтелектуаль цесі такого виробництва серед інтелектуальних активів
ного капіталу в стратегічному управлінні має значення людські не відіграють практичної жодної ролі. Голов
для створення конкурентних переваг тих ЗВО, які на ними чинниками такого виробництва стають процесні
цілені на освоєння нових (зовнішніх) та розширення та інформаційні активи (спеціальне Asicобладання з
існуючих ринків інтелектуальних послуг. Орієнтація відповідним програмним забезпеченням) у складі орган
діяльності з боку відносно середніх та великих ЗВО на ізаційного капіталу, а залежність від готовності по
внутрішній ринок також передбачає впровадження купців сплачувати певну суму коштів за послуги визна
інтегрованої стратегії, але з відносно меншими обсяга чає значимість активів відносин (колективного або су
ми фінансування.
спільного ставлення, лояльності) в складі капіталу від
Орієнтація діяльності або певного її напряму з боку носин.
ЗВО на внутрішні локальні ринки інтелектуальних по
Таким чином, через накладання типових конкурен
слуг, зокрема надання науководослідних послуг, по тних стратегій ЗВО за типом інноваційної поведінки за
слуг з підвищення кваліфікації, робить актуальними для Юдановим А. на стратегічні альтернативи розвитку інте
них стратегії розвитку:
лектуального капіталу за його структурними складови
— інтелектуального людського капіталу та капіта ми відбувається вибір останніх з метою реалізації стра
лу відносин;
тегічних завдань розвитку діяльності ЗВО в цілому та
— інтелектуального людського капіталу та органі за його окремими напрямами. В таблиці 1 узагальнено з
заційного капіталу, зокрема інноваційного, процесно практичної точки зору три типи стратегії розвитку інте
го та інформаційного.
лектуального капіталу за його складовими, а також на
Таким чином, загальним чинником розвитку інтелек дана їх характеристика за результатами накладання
туального капіталу в цілому можна визначити не можливих варіантів конкурентних стратегій (комутан
обхідність забезпечення високих темпів інновацій на ви тної, експлерентної, патієнтної, віолентної) в страте
сококонкурентних ринках, зокрема масової, високотех гічному управлінні ЗВО.
нологічної або стандартизованої продукції (товарів,
Для реалізації стратегії одночасного розвитку
послуг). По відношенню до розвитку інтелектуального інтелектуального людського капіталу та капіталу відно
капіталу ЗВО такими чинниками стають глобалізація син в рамках комутантної конкурентної стратегії кри
ринків освітніх та наукових послуг разом із підвищен тичними моментами в сучасних умовах роботи трудо
Віолентна стратегія:
Ключові складові:
Інтелектуальний людський капітал.
Капітал відносин.
Організаційний (інноваційний, процесний,
інформаційний) капітал.
Патієнтна стратегія
Ключові складові такі
самі, що й для віолетної
Комутантна стратегія:
Ключові складові:
Х
Інтелектуальний людський капітал.
Капітал відносин.

Експлерентна стратегія:
Ключові складові:
Інтелектуальний людський капітал.
Організаційний (інноваційний,
процесний, інформаційний) капітал.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Характеристика типів стратегій розвитку інтелектуального капіталу ЗВО
за його складовими та типами інноваційної поведінки
Типи
1

Зміст
2

Стратегія розвитку
інтелектуального
людського
капіталу та капіталу
відносин

Формування та
використання
індивідуальних та
колективних
знань через обмін
знаннями
в рамках зовнішніх
структур
та відносин

Стратегія розвитку
інтелектуального
людського
капіталу та
організаційного
капіталу

Формування та
використання
індивідуальних та
колективних
знань
(інформаційних
систем,
систем управління,
баз даних,
структур та зв’язків
між
підрозділами,
об’єктів
інтелектуальної
власності тощо).
Обмін знаннями в
середині організації

Патієнтна стратегія
Інтегральна стратегія розвитку
всіх складових інтелектуального капіталу.
Рух знань одночасно між всіма складовими

Характеристика
3
Комутантна стратегія:
Ця стратегія спрямована на розвиток індивідуальних компетенцій працівників шляхом
навчання (безперервної освіти), підвищення кваліфікації (стажування, підготовка в
навчальних центрах, лабораторіях) та формування відповідної академічної культури.
Стратегія спрямована на розбудову ефективних зовнішніх зв’язків організації та
збільшення колективних (суспільних) знань про організацію (академічної репутації та
бренду) з метою підвищення результативності зовнішнього трансферу знань.
Стратегія передбачає використання прийомів та методів взаємодії із стейкхолдерами, що
підвищує індивідуальні компетенції учасників таких взаємодій (працівників, контрагентів
та партнерів ЗВО), встановлення зворотного зв’язку з ними з метою набуття нових
індивідуальних компетенцій (спільна організація курсів підвищення кваліфікації та
спецкурсів для представників приватних структур та ЗВО, суміщення роботи НПП з
роботою у державних структурах, проведення конференцій, семінарів, днів відкритих
дверей, участь у культурних заходах місцевих громад або у соціальних програмах
роботодавців).
За існуючою типологією стратегії комплекс заходів розвитку інтелектуального людського
капіталу та капіталу відносин формує такі стратегії: розвитку та управління персоналом
(розвитку та навчання), мотивації та навчання в організації, закріплення персоналу в
організації (стратегічні показники формуються за нормами витрат часу та фінансування у
відсотках від фонду оплати праці), а також маркетингову (стратегія підвищення
академічної (ділової) репутації та стратегія створення та підтримки іміджу, торговельної
марки, бренду) та стратегію трансферу професійно-освітніх знань
Експлерентна стратегія:
Стратегія націлена на розвиток індивідуальних компетенцій працівників шляхом навчання
(безперервної освіти), участі в науково-дослідних та інших фахових проектах, підвищення
кваліфікації (стажування, підготовка в навчальних центрах, лабораторіях) та формування
відповідної академічної культури. Вона пов’язана з внутрішнім трансфером знань, тобто з
перетворенням індивідуальних знань окремих НПП в колективні з їх засвоєнням широким
(обмеженим) колом інших співробітників в середині ЗВО, а також з трансфером
технологій з перетворенням індивідуальних знань науковців в колективні знання
корпорацій та суспільства.
Крім того, така стратегія направлена на розвиток внутрішньої інформаційного та
інноваційного середовища, на їх наповнення даними про внутрішні процеси та позитивний
досвід роботи підрозділів з метою інтенсивного внутрішнього трансферу знань.
Розширення потоків інформації в процесі трансферу компенсується впровадження
інформаційних технологій та програмних продуктів, рівень сучасного розвитку яких
породжує інтелектуальні інформаційні системи, що самостійно навчаються.
За існуючою типологією комплекс заходів розвитку інтелектуального людського та
організаційного капіталу відносин формує: стратегії управління та розвитку персоналу,
стратегії адміністрування, стратегії бенчмаркетингу, стратегії розвитку систем мотивації та
навчання в організації, стратегії закріплення персоналу в організації, інноваційні стратегії
в частині управління інтелектуальною власністю та освітніми послугами як інноваційною
продукцією, а також стратегії інформаційно-технічного забезпечення
Віолентна стратегія:
Стратегії передбачає регулярний моніторинг (оцінку) інтелектуального капіталу (за всіма
складовими) з аналізом перетворення однієї його складової в іншу. Прикладом може
слугувати стратегія Навігатор шведської страхової компанії Скандія. За існуючою
типологією відноситься до інтегрованої стратегії розвитку інтелектуального капіталу

Джерело: розроблено автором з використанням [9; 11].

вих колективів вітчизняних ЗВО є відсутність мотивації
та усвідомлення потреби у вільному обміну знаннями
між співробітниками, формування довіри між ними, що
стримує нарощування людського інтелектуального ка
піталу в середині організації. З іншого боку, реалізація
даної стратегії вимагає впровадження заходів щодо зак
ріплення на роботі в даному ЗВО його висококваліфі
кованих співробітників.
Визначальним для реалізації цієї стратегії розвитку
інтелектуального капіталу для вітчизняних ЗВО є на
явність розвинутих мережеві відносини та взаємодія з
контрагентами (партнерами) в рамках проведення кон
ференцій, роботи наукових видань, асоціацій випуск
ників, бізнесструктур, навчальних центрів, наукових
парків. Для вітчизняних ЗВО реалізація даної стратегії
пов'язана головним чином із налагодженням міцних
контактів НПП, що стають в нагоді при вирішенні май
бутніх ділових питаннях в їх роботі. Поява відповідних
активів відносин та можливість їх використання супро
воджується перетворенням людського інтелектуально
го капіталу в капітал відносин.
При одночасному розвитку інтелектуального
людського та організаційного капіталу в рамках експ
лерентної конкурентної стратегії відбувається перетво
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рення людського капіталу в інформаційний, індивідуаль
них знань в колективні. На фоні дріб'язкової регламен
тація діяльності ЗВО, прагнення безпосередньо керу
вати діяльністю підпорядкованими структурами,
збільшення бюрократичних процедур та зниження об
сягів фінансування відбувається дестумуляція креатив
ної та інтелектуальної діяльності серед НПП, яка зво
дяться лише до дотримання нормативних показників
[19]. За таких умов не тільки знижується індивідуальна
продуктивність та перестають продукуватися унікальні
знання НПП, але й стає неможливим їх передача вна
слідок, зокрема, нестачі робочого часу та відсутності
відповідних організаційних заходів та інструментів для
перетворення індивідуальних знань в колективні.
Аналогічні тенденції також спостерігаються в осві
тньонауковій сфері інших країн. До речи у 2005—2012
роках за результатами опитування провідних науковців
дослідників в США, робота яких фінансується за раху
нок федеральних коштів, 42 % свого часу вони прово
дять на адміністративних завданнях, що пов'язано з ви
конанням бюрократичних процедур [20].
Для реалізації інтегрованої стратегії розвитку інте
лектуального капіталу для провідних вітчизняних ЗВО
важливим стає функціонування систем зовнішнього та
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Звітна та публічна інформація для стейкхолдерів

внутрішнього трансферу знань, кон
центрація капіталу відносин з монопо
лізацію зовнішнього середовища, ство
ренням розгалуженої маркетингової
мережі та формуванням єдиної репу
тації (бренду), академічної культури;
трансформація процесного та інфор
маційного капіталу з реорганізацію
внутрішнього середовища, створенням
ефективного управлінського апарату
та організаційної структури, нарощу
ванням інноваційного капіталу через
розширення бази об'єктів інтелекту
альної власності; диверсифікації інте
лектуального людського капіталу з
розширенням та використанням бази
соціальних комунікацій в цілях дебю
рократизації процесу управління. Для
галузевих та регіональних (місцевих)
середніх розмірів ЗВО, що зорієнто
вані на певні сегменти внутрішнього
ринку, реалізація комплексу заходів з
інтегрованого розвитку всіх складових
інтелектуального капіталу пов'язана з
формуванням його особливостей з
пристосуванням до попиту та прове
денням відносно невеликих інновацій.
На підставі висвітлених теоретич
них засад формування стратегії роз
витку інтелектуального капіталу роз
роблено концептуальну модель стра
тегічного розвитку інтелектуального
капіталу в діяльності ЗВО (рис. 2). Зап
ропонована модель відображає особ
ливість формування стратегії розвит
ку інтелектуального капіталу з числа
можливих альтернатів в результаті де
талізації та накладання базових стра
тегії розвитку та конкурентних стра
тегій за типом інноваційної поведінки.
А також показує важливість оцінки
можливостей та збільшення резуль
татів використання інтелектуальних
активів/ресурсів для реалізації стра
тегії розвитку інтелектуального капі
талу відбувається корегування стра
тегії вищого порідку ЗВО або окремих
напрямів стратегічного розвитку його
діяльності.
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Місія, цілі, завдання діяльності ЗВО

Стратегія діяльності ЗВО
Загальна (базова). Конкурентна за типом інноваційної поведінки. Функціональні
(у т.ч. інтелектуальної - освітньої та наукової діяльності). Ресурсні
Деталізація стратегій

Накладання стратегій вищого порядку

Стратегія розвитку інтелектуального капіталу ЗВО
Експлерентна стратегія:
розвиток інтелектуального
людського та
організаційного
(інноваційного, процесного,
інформаційного) капіталів

Комутантна
стратегія: розвиток
інтелектуального
людського капіталу
та капіталу
відносин

Стратегічні альтернативи:
Стратегія розвитку
інтелектуальної та організаційної
інфраструктури з трансферу
технологій.
Стратегія інтелектуального
стимулювання працівників.
Стратегія розвитку партнерських
відносин у відкритих
інноваційних структурах.
Стратегія інтелектуального
поширення

Стратегічні
альтернативи.
Стратегія оптимізації
інтелектуальної
інфраструктури.
Стратегія розвитку
довгострокових
партнерських
відносин.
Стратегія
інтелектуального
поширення

Патієнтна та віолентна
стратегії: одночасний
розвиток всіх складових
інтелектуального капіталу з
різними обсягами фінансування –
інтегрована стратегія розвитку
Стратегічні альтернативи.
Стратегія розвитку інтелектуальної
інфраструктури.
Стратегія інтелектуального
корпоративного розвитку.
Стратегія створення споживчої
лояльності окремих груп партнерів.
Стратегія розвитку довгострокових
партнерських відносин.
Стратегія інтелектуального навчання.
Стратегія інтелектуального
поширення

Моніторинг стратегічного розвитку діяльності ЗВО.
Оцінювання рівня розвитку інтелектуального капіталу або можливостей
та результатів використання інтелектуальних активів/ресурсів:
Людські інтелектуальні активи

Активи
відносин

Інноваційні
активи

Інформаційні та
процесні активи

Методико-аналітичне забезпечення: методи та моделі, принципи
та критерії оцінки вартості (капіталізованої, інвестиційної),
впливу на продуктивність діяльності ЗВО
Рівень (фактичний та бажаний) розвитку інтелектуального капіталу
Людський інтелектуальний капітал

Капітал
відносин

Інноваційний
капітал

Інформаційний та
процесний капітал

Заходи та показники реалізації стратегії розвитку інтелектуального
капіталу за його складовими
Розширення можливостей та збільшення результатів використання
інтелектуальних активів/ ресурсів
Рис. 2. Концептуальна модель стратегічного розвитку інтелектуального

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
капіталу ЗВО
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Джерело: авторська розробка.
Деталізація та накладання стратегій
інтелектуального людського та організаційного (інно
базових стратегій розвитку та конкурентних стратегій за ваційного, процесного, інформаційного) капіталів, якщо
типом інноваційної поведінки на стратегічні альтер їх діяльність передбачає високий рівень інновацій на
нативи розвитку інтелектуального капіталу (за типом вузькому сегменті;
ринковим позиціюванням або рівнем монополізації рин
— для окремих напрямів роботи або структурних
ку та рівнем інноваційної послуг або рівнем концент
підрозділів
ЗВО комутантну стратегію з розвитком інте
рації інтелектуального капіталу) дозволили рекоменду
лектуального людського капіталу та капіталу відносин,
вати:
— для відносно великих та потужних ЗВО, що ве ринку, якщо їх діяльність пов'язана з наданням стандар
дуть свою діяльність не тільки в рамках внутрішнього тних послуг на вузькому сегменті ринку.
ринку професійноосвітніх послуг (трансферу), інтег
Література.
ровану стратегію з розвитком всіх складових інтелек
1. Ансофф. И. Стратегическое управление / И. Ан
туального капіталу;
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ЕФЕКТИВНОГО
АДМІНІСТРУВАННЯ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ
РОЗВИНЕНИХ КРАЇН У ВІТЧИЗНЯНУ
ПРАКТИКУ
Yu. Radelytskyy,
Ph.D., Associate Professor, Ivan Franko National University of Lviv
R. Halamay,
postgraduate, Ivan Franko National University of Lviv
N. Symanych,
postgraduate, Ivan Franko National University of Lviv

IMPLEMENTATION OF EXPERIENCE OF EFFICIENT ADMINISTRATION OF LOAN TAXES
IN DEVELOPED COUNTRIES IN DOMESTIC PRACTICE

У статті досліджено потенціал майнового оподаткування як у сфері мобілізації доходів, так і для роз^
витку управління на рівні органів місцевого самоврядування. Розглянуто особливості оподаткування
майна (в Україні майнове оподаткування представлено: платою за землю, податком на нерухоме майно,
відмінним від земельної ділянки, транспортним податком) у різних країнах. Вивчено об'єкти оподатку^
вання, які підлягають звільненню від сплати майнових податків у різних країнах світу та Україні. Про^
аналізовано особливості встановлення ставок майнових податків у новосформованих об'єднаних тери^
торіальних громадах. Запропоновано визначення коефіцієнтів для диференціації бази оподаткування
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у випадку оподаткування саме площі будівлі
як відбувається в Україні. Надано пропозиції, які сприятимуть покращенню справляння майнових по^
датків та їх справедливому встановленні.
The article analyzes potential of property taxation both in the area of revenue mobilization and in development
of governance at the level of local self^government bodies. The peculiarities of taxation of property are considered
(in Ukraine, property taxation is represented by: payment for land, tax on immovable property different from
land, transport tax) in different countries. Objects of taxation, which are exempted from payment of property
taxes both in different countries of the world and in Ukraine were studied. The peculiarities of establishment of
property tax rates in the newly formed united territorial communities are analyzed, it is determined that rates in
such communities are adopted at a low level, which is caused by following factors: 1. rates are determined at the
level of local self^government, there are fears of dissatisfaction of inhabitants of the community with such
requirements and necessity to pay a significant amount of money in the form of a tax; 2. in most communities
deputies are representatives of local businesses — the most active members of the community; so adoption of
high rates of property taxes is simply disadvantageous and unprofitable for them.
It is proposed to determine the coefficients for differentiating the tax base of immovable property, different
from the land plot in case of taxation exactly the area of building as it is used in Ukraine, it is proposed to
diversify the tax base by the following factors: location construction (type of settlement — city / village; distance
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from important economic centers — regional centers, cities of region significance, district centers, zoning within
the city); year of construction of the building and its age; building characteristics and physical state of the object
of taxation; connection to communications. The article include proposals to facilitate improvement of collection
of property taxes and their fair setting, namely: it is necessary to define clearly composition of taxation objects
and minimize the number of exempt or tax exempt objects and provision of privileges for payment of these
payments to the budgets, since such dismissals are hidden financial losses of territorial communities; it is
necessary to ensure the maximum coverage of the tax base by amending the Tax Code to supplement the norm
that would determine the tax base for residential and non^residential real estate, which do not have documents
on ownership of individual, on the basis of a technical passport and / or books of economic accounting; to improve
the mechanism of assessment of the tax base by establishing a series of coefficients for diversifying collection of
a tax on immovable property, different from the land, in accordance with the main characteristics of buildings,
as well as through the improvement of the formula of normative monetary valuation of land.
Ключові слова: майнові податки, податкова система, доходи, імплементація, адміністрування, ставки
майнових податків, податкові пільги, органи місцевого самоврядування.
Key words: property taxes, tax system, incomes, implementation, administration, rates of property taxes, tax
privileges, bodies of local selfgovernment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Врахування першочерговості фінансової спромож
ності територіальних громад для забезпечення їх роз
витку в умовах адміністративнофінансової децентра
лізації вимагає пошуку напрямів нарощення доходної
бази місцевих бюджетів. Разом з тим, на особливу ува
гу заслуговує саме проблема встановлення місцевих
податків та зборів і розвиток місцевого оподаткування
як інструмента органів місцевого самоврядування. Саме
місцеві податки та збори є тими податковими платежа
ми, які повністю надходять до відповідного місцевого
бюджету, і встановлення яких (хоча і в межах законо
давчо визначених рамок) здійснюється органами місце
вого самоврядування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питання розвитку податкової систе
ми, в т.ч. і ефективного адміністрування майнових по
датків та порівняння з умовами розвитку податкових
систем інших держав займалося багато вчених, серед
яких В. Андрущенко, З. Варналій, В. Геєць, О. Василик,
П. Мельник, А. Пелехатий, А. Соколовська та інші. Про
те, питання розвитку майнового оподаткування в умо
вах реформи місцевого самоврядування вимагає особ
ливої уваги, оскільки змінюються пріоритети її функ
ціонування.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Головню метою статті є впровадження досвіду ефек
тивного адміністрування майнових податків розвинених
країн у вітчизняну практику, що дозволить покращити
фінансову спрможність органів місцевого самовряду
вання в час децентралізаційних процесів в державі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Впродовж останнього десятиліття все більш по
мітним стає потенціал майнового оподаткування як у
сфері мобілізації доходів, так і для розвитку управлін
ня на рівні органів місцевого самоврядування, особли
во для країн з перехідною економікою та таких, що роз
виваються [1]. Про це свідчить частка податків у ВВП
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країни — 0,3—0,6% ВВП для зазначених груп країн та
2,0—3,0% ВВП для країн Організації економічного
співробітництва та розвитку [2].
Для того, щоб реалізувати цей потенціал, необхід
ним є проведення стратегічних змін в сферах, які без
посередньо впливають на справляння майнових по
датків, зокрема забезпечити покращення стану охоп
лення та оцінки об'єктів оподаткування, а також інших
особливостей справляння таких податків, тобто здійс
нити реформування адміністрування майнових по
датків.
Ефективність податку на майно характеризує вірне
обрання об'єкта оподаткування. Досліджуючи особли
вості оподаткування майна в різних країнах та, зокре
ма, визначення об'єкта оподаткування, слід зазначити
значну різноманітність варіантів. У більшості країн
Європи поширеним є податок на нерухоме майно, об'єк
тами оподаткування яким є і земельна ділянка, і будівлі,
розташовані на ній. Для прикладу, такими країнами є
Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Іспанія,
Італія, Німеччина, Чехія тощо. Окрім того, в таких краї
нах, як Болгарія, Македонія, Нідерланди, Німеччина та
Словенія справляється також податок на рухоме май
но (обладнання, машини, транспортні засоби). Лише в
дев'яти країнах Європи запроваджено податок на зем
лю як окремий від податку на іншу нерухомість, а саме:
у Данії, Естонії, Литві, Польщі (сільськогосподарський
податок та лісовий), Румунії, Словенії, Угорщині,
Франції та Україні. Слід зауважити, що провідними екс
пертами в галузі майнового оподаткування податок на
землю, при оподаткуванні яким не враховуються будівлі,
розташовані на ній, визначено як економічно більш
ефективний у порівнянні з податком на нерухоме май
но, який охоплює обкладання цим податком і землю і
будівлі. Причиною цього є стимуляційний вплив подат
ку на землю. Обкладаючи податком лише землю, дер
жава стимулює її власників до максимально ефектив
ного використання власності, в тому числі і будівницт
ва. На це зокрема було акцентовано увагу в рамках ви
значення рівня конкурентоспроможності податкових
систем країн Організації економічного співробітницт
ва. Саме завдяки наявності податку на землю, як альтер
нативі "комплексному" майновому оподаткуванню, по
даткову систему Естонії визначено як найбільш конку
рентоспроможну [3].
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У цьому контексті існування у вітчизняній подат
ковій системі як плати за землю, так і податку на неру
хоме майно дозволяє використати переваги такого опо
даткування. Передовсім слід зауважити, що обов'язко
вою для встановлення на рівні територіальних громад є
плата за землю, натомість податок на нерухоме майно
органи місцевого самоврядування можуть не запровад
жувати. Таким чином, на рівні місцевого самоврядуван
ня, з урахуванням відповідних чинників впливу, можна
визначати найбільш ефективне поєднання оподаткуван
ня землі та нерухомості.
Разом з тим, кожен варіант обрання об'єкта оподат
кування має свої переваги та недоліки. Проте, незважа
ючи на ці аспекти, в кожній країні, як правило, спосте
рігається максимально широке охоплення об'єктів опо
даткування для забезпечення максимальних надход
жень до бюджетів.
Враховуючи те, що визначення переліку об'єктів
оподаткування майновими податками віднесено нами
до політичних чинників впливу, основною політичною
проблемою є визначення того, що буде включено до
бази оподаткування, а що ні. Тобто важливим висту
пає питання звільнення від оподаткування і податко
вих пільг. Основні аспекти, які враховуються при виз
наченні об'єктів, які оподатковуються та тих, які
звільняються від оподаткування, в різних країнах в
основному однакові; до них віднесено громадянство,
форму власності, особливості використання майна. В
більшості випадків звільнення від оподаткування обу
мовлені раціональними та зрозумілими причинами, які
пов'язані з ефективним виконанням державою своїх
функцій та наданням соціальних послуг населенню.
Проте, встановлюючи податкові пільги та звільняючи
від оподаткування, здійснюється субсидування конк
ретних об'єктів, тобто про те, що з державного бюд
жету, або відповідного місцевого бюджету (в залеж
ності від того, до якого з них зараховується податок
на майно) проводяться податкові витрати, які, хоча і
неявні, впливають на дохід бюджету та економічну
поведінку платників податку, характеризуються відпо
відним рівнем ефективності та соціальної справедли
вості.
Найчастіше звільненню від сплати майнових по
датків в різних країнах (відповідно до Віденської кон
венції про дипломатичні відносини) підлягають дип
ломатичні представництва. В більшості країн від опо
даткування також звільняється майно релігійних ус
танов, установи освіти, охорони здоров'я, а також
соціально незахищені верстви населення. В багатьох
країнах звільнено також об'єкти державної форми
власності та власність органів місцевого самовряду
вання. У випадку звільнення майна, яке перебуває у
державній власності, виникає питання щодо відпові
дності цієї норми принципу соціальної справедли
вості, особливо у країнах з високим рівнем децентра
лізації ресурсів та повноважень, у податкових систе
мах яких майнові податки визначено як місцеві. При
чиною цього є фінансові втрати місцевих бюджетів,
які при цьому не компенсуються за рахунок органів
державної влади. Відповідно в деяких країнах (США,
Канада, Південна Африка) об'єкти державної форми
власності підлягають повному або частковому опо
даткуванню [3].
Звільненяються від оподаткування майновими по
датками і об'єкти державної форми власності, осві
ти, охорони здоров'я, культури та спорту, а також об
'єкти, які використовуються для надання соціальних
послуг.
Доволі поширеним напрямом запровадження пільг
при оподаткуванні майновими податками є сприяння
економічному розвитку території. Зокрема, такі пільги
часто зустрічаються в країнах ОЕСР, тобто розвинутих
країнах світу. Основною метою запровадження таких
пільг є залучення інвестицій та сприяння розвитку і
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збільшення кількості суб'єктів господарювання на
відповідній території. В Україні Податковим кодексом
України пільги такого характеру як обов'язкові не пе
редбачені. Проте вони можуть бути встановлені на рівні
органів місцевого самоврядування.
Встановлення пільг саме на місцевому рівні можна
трактувати як позитивний аспект, оскільки це дає мож
ливість врахувати особливості розвитку, розташуван
ня, розміщення на території підприємницьких структур.
Проте існує мало доказів ефективності таких пільг. Зви
чайно, в окремих випадках це може бути доволі вірним
шляхом залучення інвестицій на територію, проте, як
загальноприйнята практика, використання політики
встановлення пільг як інструмента стимулювання еко
номічного розвитку території органами місцевого само
врядування не є доцільним. Податки на майно варто
розглядати передовсім як інструмент максимізації до
ходів бюджетів. Міжнародний досвід майнового оподат
кування свідчить про те, що неефективні податкові
пільги можуть бути причиною неефективності майно
вих податків, зниження надходжень до місцевих бюд
жетів та зростання диференціації фінансових можли
востей платників податків.
Важливою умовою ефективного оподаткування
майна є встановлення податкових ставок. На сьогодні
практика встановлення ставок при оподаткуванні май
новими податками включає як визначення єдиної став
ки податку (або у відсотковому відношенні до бази опо
даткування, або як одиничної ставки), так і застосуван
ня диференційованих ставок за типом майна, особли
востями його використання, платниками податків, вар
тісними характеристиками майна, його місце розташу
ванням тощо.
В Україні ставки податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, та плати за землю
встановлюються на рівні органів місцевого самовря
дування, проте в межах, визначених Податковим ко
дексом.
Якщо проаналізувати особливості встановлення ста
вок майнових податків в новосформованих ОТГ, які,
отримавши максимальні повноваження та прямі між
бюджетні відносини з Державним бюджетом, мали б
максимально ефективно використовувати можливості
в сфері справляння місцевих податків, можна зауважи
ти, що практично у всіх громадах ставки майнових по
датків встановлено не на максимальному рівні. Є дві
основні причини встановлення ставок майнових по
датків на низькому рівні:
— поперше, оскільки ставки визначаються на рівні
органу місцевого самоврядування, існують побоюван
ня незадоволення жителів громади такими умовами та
необхідністю сплачувати значні кошти в якості подат
ку; в такому випадку існує ймовірність зростання со
ціальної напруги в громаді та непереобрання голови гро
мади на наступний термін;
— подруге, в більшості громад депутатами є саме
представники місцевого бізнесу — найбільш активні чле
ни громади; відтак їм просто невигідне прийняття висо
ких ставок майнових податків.
З іншої сторони, слід звернути увагу на існування
певного дисонансу в податковому законодавстві Украї
ни. Відповідно до Податкового кодексу плата за землю
є обов'язковим для встановлення місцевим податком.
Проте мінімальна ставка податку для земель, окрім
сільськогосподарських, починається з 0%. Тобто попри
обов'язковість встановлення податку органи місцевого
самоврядування можуть практично не використовува
ти його як інструмент наповнення місцевого бюджету.
В цьому контексті більш доцільним є визначення
мінімальної ставки плати за землю на законодавчому
рівні для максимального використання можливостей
майнового оподаткування на базовому рівні, зокрема
для земель, які перебувають у користуванні суб'єктів
господарювання.
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Зважаючи на практику встановлення та справляння
майнових податків, слід зважати не лише на особливості
визначення об'єктів оподаткування, платників та подат
кових ставок. Очевидно, особливо важливим є питання
ефективності реалізації механізму оподаткування.
Особливо гостро це питання стоїть в державах, які
тільки розвивають свої податкові системи (до яких на
лежить і Україна). Майнові податки можна визначити
як "громіздкі" у питання їх адміністрування, оскільки
для їх ефективного та повного справляння є необхід
ною активна постійна ідентифікація податкової бази, її
оцінка, визначення податкових зобов'язань, формуван
ня податкової звітності та ефективний податковий на
гляд.
Першим кроком в забезпеченні ефективного адмі
ністрування майнових податків є максимально повне
охоплення об'єктів оподаткування відповідними реє
страми. Так, основною перевагою майнових податків
для місцевих бюджетів є те, що податковою базою ви
ступають нерухомі активи, тобто об'єкти, які знахо
дяться на певній території, і немає змоги забезпечити
їх переміщення. Тобто перевагою майнових податків є
неможливість "виходу" об'єктів оподаткування за межі
юрисдикції місцевої ради і складність їх приховуван
ня. Однак це залежить передовсім від повноти земель
них та майнових реєстрів і вірності оцінки таких ак
тивів. Неформальне землекористування та будівницт
во не сприяє максимізації податкових надходжень та
дотримання принципу соціальної справедливості при
оподаткуванні через уникнення обкладанням податко
вим платежем.
Прогалини в реєстрації об'єктів оподаткування май
новими податками існують у багатьох країнах. Для при
кладу, у Сербії незареєстрованими є 14% квартир, 22%
житлових будинків та 15% комерційних приміщень, а у
37% муніципалітетів частка незареєстрованих об'єктів
нерухомості становить близько 40%. Так, у місті Аран
джеловац зареєстрованими є 21 тис. споживачів елект
роенергії, проте лише 9,5 тис. платників податку на май
но, тобто вдвічі менше [6]. Натомість у місті Інджия
(50 тис. осіб) у 2015 році було здійснено перехресну пе
ревірку і порівняння даних про сплату комунальних по
слуг та бази даних власників об'єктів нерухомості. Після
опрацювання даних та відповідних процедур кількість
об'єктів, які підлягають оподаткуванню, було збільше
но з 16 тис. до 26 тис. одиниць [6].
В Албанії зареєстрованими є 83% об'єктів нерухомос
ті у сільських населених пунктах, проте лише 25% — у
міських. Оскільки більшість об'єктів нерухомості є не
зареєстрованими в містах, органи місцевого самовряду
вання недоотримують значні фінансові ресурси. Для
вирішення цієї проблеми органи місцевого самовряду
вання створюють свої власні бази даних об'єктів неру
хомості. В окремих містах темп приросту майнових по
датків сягав 190% [5].
Відповідно до Податкового кодексу, база оподат
кування податком на нерухоме майно, відмінного від
земельної ділянки, яке перебуває у власності фізичних
осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі
даних Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно. Разом з тим, такий реєстр, як спеціально запро
ваджений програмний продукт, не забезпечує у повно
му обсязі потреби органів місцевого самоврядування в
необхідній інформації щодо нерухомого майна. Пере
довсім зазначене програмне забезпечення не дає мож
ливості сформувати повний перелік нерухомості по кон
кретній адміністративнотериторіальній одиниці, що
ускладнює роботу органів місцевого самоврядування та
не сприяє ефективності справляння податку на таке
майно.
З іншої сторони, суттєвою проблемою адміністру
вання податку на нерухоме майно, відмінного від земель
ної ділянки, є те, що, відповідно до Податкового кодек
су, дані Державного реєстру речових прав на нерухоме

www.economy.in.ua

майно формуються на підставі документів на право влас
ності. Загалом по Україні, зокрема по сільських адміні
стративнотериторіальних одиницях, близько полови
ни приватних житлових будинків характеризуються
відсутністю відповідних документів у їх власників, хоча
вони давно використовуються за призначенням. Відпо
відно таке майно, згідно з законодавством, не може об
кладатися податком на нерухомість. Це і є причиною
суттєвого недонадходження податку на нерухоме май
но до місцевих бюджетів.
Для вирішення зазначеної проблеми можна було б
розширити перелік документів, які можуть слугувати
підставою для оподаткування нерухомості. Зокрема
включити до нього технічний паспорт об'єкта нерухо
мості або книги погосподарського обліку, які ведуться
безпосередньо на рівні органів місцевого самоврядуван
ня, що може значно спростити адміністрування подат
ку.
Безперечно, найбільш коректним варіантом є фор
мування податкової бази податку на майно на основі
документів про право власності. Проте на сьогодні
справляння податку на основі наявності інших доку
ментів дозволить забезпечити суттєве збільшення до
ходної частини місцевих бюджетів. Для цього пункт
266.3.2 Податкового кодексу необхідно доповнити нор
мою, яка б визначала базу оподаткування об'єктів жит
лової і нежитлової нерухомості, а також їх часток, які
не зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно або на які немає документів на право
власності у фізичних осіб, на підставі технічного пас
порта та/або книг погосподарського обліку [4].
Ще одним вагомим аспектом справляння майнових
податків є забезпечення ефективності їх збору. Зара
хування майнових податків до складу місцевих не обо
в'язково має означати перекладення усього адміністра
тивного тягаря на рівень органів місцевого самовряду
вання. В багатьох країнах за збір цих податків відпові
дає національна податкова адміністрація. Тим не мен
ше, це вимагає ефективної системи взаємодії між орга
нами місцевого самоврядування та відповідними дер
жавними структурами.
Попри зазначене на даний час в розвинених країнах
спостерігаються тенденції посилення децентралізації
управління доходами місцевих бюджетів. Національні
податкові адміністрації не є зацікавленими у максимі
зації надходжень до місцевих бюджетів, а податки на
майно характеризуються низькою питомою вагою в
складі доходів державного бюджету. Тому зрозумілим
є те, що в тих країнах, де органи місцевого самовряду
вання взяли на себе завдання з адміністрування майно
вих податків (Македонія, Сербія), показник доходів від
їх справляння значно зріс. Відтак оскільки органи місце
вого самоврядування найбільше зацікавлені у максимі
зації надходжень від справляння податків на майно, яке
безпосередньо залежить від ефективності їх адмініст
рування, доцільним є наділення їх повноваженнями у цій
сфері.
Прямий вплив на справляння майнових податків та
обсяги надходжень до місцевих бюджетів мають особ
ливості визначення бази оподаткування. Найбільш
вірним з точки зору справедливого розподілу податко
вого навантаження на платників майнових податків є
визначення бази оподаткування на основі ринкової вар
тості майна. Разом з тим, ефективне оподаткування май
на на основі проведення оцінки його вартості є доволі
складним процесом і потребує, поперше, достатньої і
правдивої інформації, подруге, кваліфікованих оціню
вачів відповідних нерухомих об'єктів та земельних діля
нок, потретє, розвиненого ринку нерухомості та землі.
Відповідно в країнах з низьким рівнем розвитку відпо
відного ринку проведення оцінки на основі визначення
ринкової вартості є, по суті, неможливим або дуже
складним процесом. Тому в багатьох країнах, зокрема
державах Східної Європи (як і в Україні) процес оцінки
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об'єкта оподаткування не грунтується на ринковій вар
тості майна.
На нашу думку, база оподаткування для різних типів
будівель має диференціюватися у випадку оподаткуван
ня саме площі будівлі. При оподаткуванні ринкової вар
тості нерухомого майна, як це відбувається у розвине
них країнах Заходу, враховується і стан будівлі, та її вік,
і місце розташування. Тому у випадку оподаткування
площі доцільним є визначення коефіцієнтів для дифе
ренціації бази оподаткування за такими факторами:
1. Місцерозташуваннябудівлі:
— вид поселення — місто/село;
— віддаленість від важливих економічних центрів —
обласних центрів, міст обласного значення, районних
центрів;
— зональність в межах міста.
2. Рік зведення будівлі і її вік.
3. Будівельні характеристики та фізичний стан об'єк
та оподаткування.
4. Підключення до комунікацій.
Застосування такого методу оцінки бази оподатку
вання може стати ефективним варіантом поєднання цен
тралізованої контрольної практики та автономного
встановлення податку на нерухомість на рівні органів
місцевого самоврядування. Разом з тим, це дозволить
вирівняти податкове навантаження і справедливо його
розподілити між платниками податку, оскільки зазна
чені коефіцієнти сприятимуть наближенню бази оподат
кування до ринкової вартості об'єктів нерухомості.
Порівнюючи моделі оцінки землі як об'єкта майно
вого оподаткування, можна виділити три основні спо
соби визначення податкової бази: на основі площі ділян
ки, на основі її ринкової вартості та самооцінка (є ха
рактерною та певним чином виправданою для країн з
низьким рівнем адміністративної спроможності). Якщо
порівняти методи оцінки землі на основі визначення її
ринкової вартості та оцінки за площею, можна заува
жити такі переваги першої моделі: при визначенні рин
кової вартості землі забезпечується максимальне вра
хування характерних особливостей об'єкта оподатку
вання, а також рівня розвитку відповідної території, де
розташована ділянка. Відтак такий метод оцінки сприяє
справедливому розподілу податкового навантаження
при оподаткуванні платою за землю. Разом з тим, мо
дель оцінки ринкової вартості землі є можливою для
використання лише в країнах з розвиненим ринком
землі, що не дозволяє використання її в Україні.
В Україні оподаткування землі здійснюється на
основі визначення її нормативної грошової оцінки, яка,
відповідно до Податкового кодексу, визначається як
капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,
визначений відповідно до законодавства центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну полі
тику у сфері земельних відносин. При цьому розрахун
ки здійснюються на основі врахування площі землі та
низки коефіцієнтів, які коригують суму податку в за
лежності від типу та місцезнаходження ділянки. До при
кладу, для земель сільськогосподарського призначен
ня враховуються особливості бонітування грунтів та
природносільськогосподарське районування; для зе
мель в межах населених пунктів — можливі витрати на
освоєння території. Слід зауважити, що сам механізм
проведення нормативної грошової оцінки земель є не
ефективним та непрозорим, оскільки включає врахуван
ня численних факторів та коефіцієнтів, обчислених на
застарілих та неактуальних даних, тому потребує пере
гляду та доопрацювання.
ВИСНОВКИ
Як висновок, слід зауважити, що питання максимі
зації надходжень від справляння майнових податків
безпосередньо залежить від ефективності їх адмініст
рування. Для покращення справляння майнових по
датків і їх справедливого встановлення доцільно:
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— поперше, чітко визначити склад об'єктів оподат
кування та мінімізувати кількість об'єктів, які звільня
ються від оподаткування або не оподатковуються, та
надання пільг по сплаті цих платежів до бюджетів,
оскільки такі звільнення є прихованими фінансовими
втратами територіальних громад;
— подруге, забезпечити максимальне покриття
податкової бази шляхом внесення змін до Податко
вого кодексу щодо доповнення нормою, яка б визна
чала базу оподаткування об'єктів житлової і нежит
лової нерухомості, на які немає документів на право
власності у фізичних осіб, на підставі технічного пас
порта та/або книг погосподарського обліку; надання
органам місцевого самоврядування широких повно
важень у сфері адміністрування та контролю майно
вих податків;
— потретє, удосконалити механізм оцінки бази
оподаткування через встановлення низки коефіцієнтів
для диверсифікації справляння податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до
основних характеристик будівель, а також через удос
коналення формули нормативної грошової оцінки землі.
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AT THE ENTERPRISE

У статті розглянуто економічну суть та ідентифікацію дебіторської заборгованості, також розглянуто
кредиторську заборгованість, а саме трактування та класифікація для цілей бухгалтерського обліку. Дос^
ліджено нормативно^законодавче регулювання обліку та аудиту з контрагентами. З'ясованно економіч^
ну сутність зобов'язань як джерел утворення активів та їх класифікації, що є важливим питанням при
формуванні інформації про господарську діяльність підприємства. Було виділено ряд основних ознак
класифікації поточних зобов'язань, що дає можливість формувати в обліку необхідну інформацію для їх
ефективного управління. Встановлено, що обліку підлягають не всі зобов'язання підприємства, які вини^
кають у процесі здійснення господарської діяльності. Оцінка зобов'язань відповідно до Концептуальної
основи складання та подання фінансових звітів передбачає використання однієї з чотирьох видів вар^
тості: історичної, поточної, вартості реалізації та теперішньої. Згідно з національними стандартами, по^
точні зобов'язання оцінюються за сумою погашення, тобто за вартістю реалізації. Проте не до всіх видів
поточних зобов'язань доцільно застосовувати таку вартість. Зокрема, зобов'язання за короткострокови^
ми позиками можна оцінювати за теперішньою вартістю, заборгованість перед бюджетом — за вартістю
реалізації, заборгованість за товари, роботи, послуги — за поточною вартістю. Тому доцільно доповнити
П(С)БО 11 "Зобов'язання" деталізацією вимог до визнання і оцінки конкретних видів поточних зобов'я^
зань. Зробивши аналіз нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та контролю розрахунків з
постачальниками та підрядниками можна відзначити, що на сьогодні ці аспекти широко висвітлені. Не^
доліком цих актів є те, що вони не мають постійний характер, оскільки до них вносяться численні зміни і
доповнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського обліку додаткового часу і зусиль для майже що^
денного ретельного оперативного аналізу законодавства.
The article deals with the economic essence and identification of accounts receivable, as well as the accounts
payable, namely interpretation and classification for accounting purposes. The regulatory and legislative
regulation of accounting and auditing with contractors is also researched. Clarification of the economic substance
of obligations, as sources of formation of assets, and their classification is an important issue when forming
information about the business activities of the enterprise. A number of main features of the classification of
current liabilities were allocated, which makes it possible to formulate in the account the necessary information
for their effective management. It is established that not all obligations of the enterprise, which arise in the
course of realization of economic activity, are subject to accounting. The measurement of liabilities in accordance
with the Conceptual Framework for the preparation and presentation of financial statements implies the use of
one of four types of value: historical, current, realization and present value. Having analyzed the regulatory
framework for accounting and control of payments with suppliers and contractors, it can be noted that these
aspects are widely covered today. The disadvantage of these acts is that they are not permanent because they
are subject to numerous changes and additions that require additional accounting professionals and efforts for
almost everyday thorough operational analysis of the legislation.
According to national standards, current liabilities are measured at the amount of the repayment, that is, at
the cost of the sale. However, it is not expedient to apply such value to all types of current liabilities. In particular,
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liabilities for short^term loans can be estimated at present value, debts to the budget — at the cost of sale, debts
for goods, work, services — at current cost. Therefore it is expedient to supplement P (C) BO 11 "Commitment"
with the detailed requirements for the recognition and evaluation of specific types of current liabilities.
Ключові слова: контрагенти, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, процес поста
чання, заборгованість, постачальники.
Key words: electronic commerce, electronic data exchange, electronic money, electronic wallet, payment system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємства в сучасних умовах господарювання
діють в умовах невизначеності, особливо при здійсненні
господарських операцій, що пов'язані з розрахунками
з контрагентами. У сучасних умовах господарювання
пріоритетне значення для розвитку економічних відно
син має своєчасне погашення зобов'язань. Порушення
умов погашення зобов'язань знижує платоспро
можність суб'єктів господарювання, негативно впливає
на ритмічність функціонування підприємств, позна
чається на фінансових результатах діяльності, призво
дить до зниження рентабельності. З огляду на це, сут
тєве значення має використання достовірної, якісної та
адекватної інформації щодо заборгованості, яка фор
мується в системі бухгалтерського обліку. Так, запро
вадження сучасних методів управління дебіторською
заборгованістю, такі як факторинг, страхування фінан
сових ризиків, використання оплати векселями дозво
ляє оптимізувати заборгованість підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням обліку розрахунків з контрагентами
займалися такі вчені І.О. Бланк, О.С. Бондаренко,
Ф.Ф. Бутинець, О.І. Лучков. У ході дослідження було
проаналізовано найвідоміші роботи науковців та нада
но стислу характеристику напрямів вивчення проблем
них аспектів та методів їх вирішення.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є системне дослідження, кри
тична оцінка теоретичних положень та діючої практи
ки формування обліку та аудиту розрахунків з контра
гентами на підприємстві.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відвантажуючи виготовлену продукцію (товари,
роботи, послуги), підприємства, як правило, не отриму
ють оплату одразу, тобто відбувається кредитування
покупця. Протягом періоду від моменту відвантаження
продукції до моменту надходження платежу засоби
підприємства знаходяться у вигляді дебіторської забор
гованості. Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги відповідно до ПБО 10 зарахо

вується на баланс (визнається в обліку) одночасно з виз
нанням доходу. Таким чином, для визнання поточної
дебіторської заборгованості за продукцію необхідно,
щоб виконувалися такі критерії визнання доходу (п. 8
ПБО 15): покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані
з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
підприємство не здійснює надалі управління та контроль
за реалізованою продукцією (товарами, іншими актива
ми); суму доходу (виручку) можна достовірно визначи
ти; є впевненість, що в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигід підприємства, а витрати,
пов'язані з цією операцією, можна достовірно визначи
ти.
Аналіз підходів до трактування поняття "дебіторсь
ка заборгованість" в економічній літературі дозволив ви
явити певні спільні риси у працях науковців та виокре
мити найбільш вагомі особливості, на яких вони акцен
тують увагу.
Тож, слід розглянути погляди вчених — економістів
з цього приводу. Узагальнення результатів критичного
аналізу наукових праць на предмет визначення дебі
торської заборгованості наведено у таблиці 1.
Підсумовуючи різні підходи до економічної сутності
"дебіторської заборгованості", необхідно відмітити, що
дебіторська заборгованість є досить важливою складо
вою оборотного капіталу, і від цього показника зале
жить рівень ліквідності активів та фінансова плато
спроможність підприємств.
Важливим питанням, на базі якого має формувати
ся методологія дослідження ефективності управління
дебіторською заборгованістю на підприємствах, є її кла
сифікація за певними ознаками. Поділ дебіторської за
боргованості на різні види за відповідними ознаками
класифікації спрямований на вирішення найрізномані
тніших завдань управління. Від того, наскільки правиль
но здійснено поділ та класифікацію об'єктів обліку, а
також, обрано класифікаційні ознаки, залежить поря
док обліку як групи, так і окремого об'єкта. Саме тому
поділ повинен бути заснований на економічному кри
терії і виходити з цільового призначення об'єкта.
Оцінити існуючу класифікацію з точки зору її пра
вильності, практично нереально, оскільки найбільш пра
вильною для кожного управлінця є така класифікація,

Таблиця 1. Трактування поняття "дебіторська заборгованість"
Характерна
особливість
1
Зобов'язання
контрагентів перед
підприємством

Автор, джерело
2
І. А. Бланк [1]
О. С. Бондаренко [2]
Ф.Ф. Бутинець [3]
А. І. Лучков [4]
Т. М. Мараховська

Зобов'язання
контрагентів перед
підприємством

С. В. Мочерний [5]

Визначення терміну «дебіторська заборгованість»
3
ДЗ* – це сума заборгованості на користь підприємства, представлена
фінансовими зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб за розрахунками за
товари, роботи, послуги, видані аванси
ДЗ – це сума боргів на користь підприємства від юридичних або фізичних осіб,
що виникла в результаті господарських взаємовідносин
ДЗ – це заборгованість інших підприємств чи окремих осіб з платежів цьому
підприємству
ДЗ – це сума боргів, що належать підприємству і свідчать про вилучення коштів
з його обороту дебіторами - юридичними або фізичними особами
ДЗ – елемент оборотного капіталу, суму боргів, що належать підприємству від
юридичних або фізичних осіб
ДЗ – це частина оборотного капіталу підприємства, компанії; сума, яку
заборгували підприємству, організації, компанії інші юридичні особи і компанії,
а також громадяни, що є їх боржниками за поставку товарів, виконання робіт
надання послуг тощо

Примітка: * ДЗ — Дебіторська заборгованість.
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торів є метод АВСаналізу, суть
якого полягає у розподілі бор
Класифікаційна ознака
Вид дебіторської заборгованості
жників підприємства у певному
1. За об’єктами щодо
1.1. За продукцію, товари, роботи, послуги
співвідношенні (наприклад —
яких виникла
1.2. Інша (нетоварна) заборгованість: орендаря за фінансовою орендою,
75:20:5 або 80:15:5 тощо). Такий
заборгованість
забезпечена векселями; за надані позики; за розрахунками з бюджетом, за
розподіл уможливить або
виданими авансами, за розрахунками з підзвітними особами, за нарахованими
зовсім уникнути або зменшити
доходами, із внутрішніх розрахунків, інша
розмір сумнівної та безнадій
2. За термінами
ної заборгованості на під
погашення
приємстві. Проаналізувавши
2.1. За очікуваним
2.1.1. Довгострокова
строком погашення
праці [1—8], представимо кла
2.1.2. Поточна
2.2. За своєчасністю
2.2.1. Термінова
сифікацію дебіторської забор
погашення
2.2.2. Прострочена
гованості у таблиці 2.
2.2.3. Відстрочена
Використання цієї класи
2.3. За впевненістю в
2.3.1. Нормальна
фікації уможливить відслід
погашенні
2.3.2. Сумнівна
кувати порушення фінансово
2.3.3. Безнадійна (затребувана та незатребувана)
розрахункової дисципліни, ви
3. За територіальним
3.1. З вітчизняними контрагентами
явити їх причини та усунути
розміщенням
3.2. З іноземними контрагентами
шляхом прийняття відповідних
контрагентів
управлінських рішень.
4. За забезпеченістю
4.1. Забезпечена
Заборгованість є об'єктив
4.2. Незабезпечена
ним явищем в економіці, яке
5. За формою погашення
5.1. Монетарна (грошова)
виникає в ході господарських
5.2. Немонетарна (негрошова)
відносин між її суб'єктами. Зва
6. За ступенем
6.1. Допустима
жаючи на обмеженість фінан
дотримання фінансової
6.2. Невиправдана
сових ресурсів, вона здійснює
дисципліни
безпосередній вплив на фінан
7. За ступенем
7.1. З високим ступенем значущості (складає основну суму виручки)
значущості дебіторів
7.2. З середнім ступенем значущості (закупівлі невеликі, проте стабільні та
совомайновий стан підприєм
приносять значну частину виручки)
ства та результати його функ
7.3. Незначна (здійснюються разові чи незначні закупівлі)
ціонування.
Поняття заборгованість у
яка є зручною у використанні та яка вирішує завдання, переважній більшості містять посилання на зобов'язан
що стоять перед ним. Система обліку є інформаційною ня: заборгованість — це зобов'язання або навпаки. Тоб
системою, яка має забезпечувати відповідною інформа то є необхідність визначити місце кожного з понять та
цією різні групи споживачів, кожен із яких має свої цілі. взаємозв'язки між ними.
Отже, і класифікація дебіторської заборгованості для
Зoбoв'язання — це дуже ширoке пoняття, й oдним з
досягнення різних цілей не може бути однаковою. елементoм якoгo є кредитoрська забoргoваність. У
Звідси випливає важливий висновок, що ознак класиф екoнoмічній літературі існує ширoка різнoманітність,
ікації має бути стільки, щоб можна було з їх допомо щoдo рoзкриття сутнoсті цьoгo пoняття (табл. 3).
гою отримати найбільш повну інформацію з метою за
Oтже, у екoнoмічній літературі є дoсить різнoманітні
доволення потреб різних груп споживачів.
підхoди дo визначення терміну "кредитoрськoї
Незважаючи на наявність великої кількості варіантів забoргoванoсті". Кoвальчук І.В. та Шилo В.П. вважають,
класифікації дебіторської заборгованості окремі кла щo це кoрoткoстрoкoві зoбoв'язання, але не утoчнюють,
сифікаційні ознаки залишились поза увагою науковців. які саме. Бутинець Ф.Ф. та Гoрецька Л.Л вузькo
Вважаємо за доцільне розмежовувати дебіторів за сту рoзглядають цей термін, гoвoрячи прo те, щo це фoрма
пенем їх значущості. Одним з методів розподілу дебі рoзрахунку за тoвари та пoслуги, і не врахoвують те,
Таблиця 2. Класифікація дебіторської заборгованості

Таблиця 3. Визначення пoняття "кредитoрська забoргoваність" літературі
№
з/п
1
1

2
Ю.А. Бабаєва

2

І.В. Кoвальчук

3

В.П. Шилo

4

O.С. Іванілoв

5

Н.М. Ткаченкo

6

В.Г. Гетьман

7

Ф.Ф. Бутинець,
Л.Л. Гoрецька

Автор
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Визначення
3
Забoргoваність іншим юридичним і фізичним oсoбам, щo винекає результаті рoзриву в часі
між наданням тoварнo матеріальних ціннoстей, надхoдженням тoварнo-ціннoстей, наданням
пoслуг, надхoдженням пoпередньoгo грoшoвoгo авансу й датoю їх фактичнoї oплати
Кoрoткoстрoкoві зoбoв’язання підприємтва перед пoстачальниками ресурсів, за
рoзрахунками з бютжетoм та абo перед іншими кредитoрами
Представляє найбільш кoрoткoстрoкoвий вид викoристoвуваних підприємствoм пoзикoвих
кoштів. Фoрмування кредитoрськoї забoргoванoсті oбумoвлене різними термінами
нарахування кoштів на рахунки і пoгашення зoбoв'язань. Кoшти з мoменту нарахування вже
не є власністю підприємства, але викoристoвуються ним дo настання терміну пoгашення
зoбoв'язань
Викoристання кoштів, які не належать підприємству (забoргoваність пo акцептoваних та
інших рoзрахункoвих дoкументах, стрoк сплати яких не настав; забoргoваність за
несплаченими у стрoк рахунками; забoргoваність за платежами дo бюджету; за виданими
векселями; за кoмерційними кредитами, тoщo)
Тимчасoвo залучені суб'єктoм у власне кoристування грoшoві кoшти, які підлягають
пoверненню юридичній абo фізичній oсoбі
Бoрги oрганізації перед пoстачальниками за тoвари й пoслуги, пo випущених векселях, дo
цієї ж групи віднoситься забoргoваність свoїм працівникам пo нарахoваній, але не
виплаченій зарoбітній платі, щo виникає в зв'язку з тим, щo миттєві нарахування не
збігаються в часі. Таким же є механізм утвoрення забoргoванoсті перед oрганами
сoціальнoгo страхування й забезпечення пo внесках єдинoгo сoціальнoгo пoдатку, перед
бюджетoм пo пoдатках пo пoдатках
Фoрма рoзрахунку за тoвари та пoслуги, придбані під час регулярнo пoвтoрюваних oперацій
підприємства та викoристoвувані для перерoбки (як сирoвина) абo для пoдальшoгo
перепрoдажу
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щo дo кредитoрськoї забoргoванoсті
Таблиця 4. Класифікація кредитoрськoї забoргoванoсті
такoж вхoдять зoбoв'язання пo
№
Класифікаційна
Види кредиторської заборгованості
зарoбітній платні, перед бюджетoм, з/п
oзнака
страхування та ін.
1
Термін
Дoвгoстрoкова
Для тoгo, аби краще рoзкрити
пoгашення
Кoрoткoстрoкoва абo пoтoчна
екoнoмічну сутність кредитoрськoї
Пoтoчна частина дoгoстрoкoвoї заборгованості
забoргoванoсті й систематизувати 2
Характер
Забoргoваість, щo виникла в хoді нoрмальнoгo oпераційнoгo циклу
різні її види рoзглянемo класифіка
виникнення
Забoргoваість, щo не виникла в хoді нoрмальнoгo oпераційнoгo циклу
цію. Oднак для управління кре
Забoргoваість, пoвязна з пoрушенням нoрмальнoгo oпераційнoгo циклу
дитoрськoю забoргoваністю найбільш 3
Екoнoмічний
Тoварна забoргoваність: за прoдукцію і тoвари; за пoслуги; за рoбoти
зміст
дoцільнo виділити такі її види: з пoс
Не тoварна забoргoваність: з oплати праці; за гoспoдарськoрoзрахункoвих
адміністративними пoтребами; за пoдатками та збoрами; за фінансoвими
тачальниками за oтриману сирoвину
oперацій
oпераціями та ін.
і матеріали, тoвари, прoдукцію; з
Кoнтрагенти
Пoстачальниками та підрядниками за тoвари, рoбoти, пoслуги
підрядниками за oтримані рoбoти, 4
Пoкупцями пo oтриманих авансах
надані пoслуги; із спірних питань між
Іншими кoнтрагентами: бюджетом
суб'єктами гoспoдарськoї діяльнoсті,
Валюта
Націoнальна
не вирішених арбітражем; із іншими 5
рoзрахунків
Інoземна
фінансoвoкредитними устанoвами; з
Забезпеченість
Незабезпечена
oплати праці; пo відрахуваннях дo 6
Забезпечина: вексель, застава, дoгoвір, гарантія
пoзабюджетних фoндів сoціальнoгo 7
Дoтримання
Забoргoваність, термін oплати якoї не наступив
страхування; пo перерахуванню
умoв дoгoвoру
Відстрoчена заборгованість
пoдатків дo бюджетів різних рівнів; із
Забoргoваність із прoдoвженим термінoм пoгашення
пoкупцями пo oтриманих авансах пе
Прoстрoчена забoргoваність (за термінoм пoгашення, щo минув)
редплатах; з виплати дивідендів; за 8
Імoвірність
Нoрмальна заборгованість
іншими рoзрахунками. Важливим
пoгашення
Сумнівна заборгованість
мoментoм в oбліку рoзрахунків з
Безнадійна заборгованість
пoстачальниками та підрядниками є
класифікація кредитoрськoї забoргoванoсті.
— переведення зобов'язань у корпоративні права,
У наукoвій літературі навoдять різні класифікаційні які належать кредитору (елементи капіталу);
oзнаки кредитoрськoї забoргoванoсті (табл. 4).
— зарахування взаємних вимог;
Така класифікація забoргoванoсті дає мoжливість
— бартерних операцій;
управлінцям oтримати більш чітку та детальну інфoр
— видачі векселя;
мацію, завдяки якій зменшується ймoвірність виникнен
— уступки права вимог.
ня пoмилoк.
В основному при розрахунках з постачальниками
Розглянувши усі вищенаведені класифікаційні використовуються погашення у формі сплати грошових
ознаки, вважаємо, що з метою раціонального, своєчас коштів. Сума, яка підлягає сплаті, визначається сторо
ного контролю та управління поточною кредиторською нами і вказується у договорі. При цьому більшість
заборгованістю за товари, роботи, послуги доцільно підприємств намагаються здійснювати ці розрахунки із
групувати кредиторську заборгованість за її видами, застосуваннями авансових платежів.
використовуючи терміни погашення та умови погашен
Для здійснення розрахунків суб'єкти господарюван
ня. При цьому за терміном погашення заборгованість ня зберігають грошові кошти в установах банків на
слід розділити на такі групи:
відповідних рахунках. Безготівкові розрахунки можуть
— до трьох місяців;
здійснюватися у формі платіжних доручень, платіжних
— від трьох до шести місяців;
вимог, вимогдоручень, векселів, чеків, банківських пла
— від шести до дванадцяти місяців;
тіжних карток та інших дебетових і кредитових платіж
— більше дванадцяти місяців у межах операційного них інструментів, що застосовуються у міжнародній
циклу.
банківській практиці.
За умовами погашення заборгованість розді
При безготівкових розрахунках усі платежі прова
ляється на такі групи:
дяться через установи банків шляхом перерахування
— заборгованість, термін погашення якої не настав; належних сум з рахунка платника (боржника) на раху
— відстрочена заборгованість;
нок одержувача (кредитора) або шляхом заліку взаєм
— прострочена заборгованість.
них зобов'язань і грошових претензій.
Найпоширеніший вид поточних зобов'язань — це
Борг також може бути анульовано, коли боржник
розрахунки з постачальниками підприємства або кре офіційно на законній підставі або за волевиявленням
диторська заборгованість за товари, роботи, послуги. кредитора звільняється від прийнятих ним на себе зо
Постачальники — це господарські одиниці й окремі бов'язань. Анулювання боргу не призводить до змен
особи, що забезпечують фірму і її конкурентів мате шення ресурсів боржника але збільшує прибуток
ріальними ресурсами, необхідними для виробництва підприємства і сприяє виникненню додаткових зобо
конкретних товарів і послуг.
в'язань з його оподаткування.
Розрахункові операції спрямовані на забезпечення
Система нормативного регулювання бухгалтерсько
взаємних розрахунків між учасниками господарських го обліку представлена низкою законодавчих і норма
відносин(боржником і кредитором)а також інших роз тивних актів, відповідно до яких підприємство здійснює
рахунків у фінансовій сфері та виконання зобов'язання. господарськофінансову діяльність і забезпечує веден
За П(С)БО 11 "Зобов'язання" в Балансі заборго ня її бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
ваність перед постачальниками відображається за су
Ця система розроблялася та доповнювалася багать
мою погашення, тобто у фінансовій звітності в розділі ма вченимиекономістами, та сучасна її структурапред
поточних зобов'язань відображається сума, яка буде ставлена п'ятьма рівнями, кожний з яких охоплює ряд
фактично сплачена при погашенні такого зобов'язання. документів (рис. 1).
Погашення зобов'язання може здійснюватися шля
Згідно з Планом рахунків для обліку розрахунків з
хом:
контрагентами призначений рахунок 63 "Розрахунки з
— сплати кредиторові грошових коштів;
контрагентами". На рахунку 63 "Розрахунки з контра
— відвантаження готової продукції, товарів або на гентами" ведеться облік розрахунків з контрагентами
дання послуг у рахунок одержаного авансу від покупця за одержані товарноматеріальні цінності, виконанні
або у порядку заліку заборгованості;
роботи і надані послуги.

76

Економiка та держава № 1/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ваність". Було виділено ряд основних
ознак класифікації поточних зобов'я
зань, що дає можливість формувати в
обліку необхідну інформацію для їх
ефективного управління. Встановлено,
що об лі ку підлягаю ть не всі зоб о
в'язання підприємства, які виникають у
процесі здійснення господарської діяль
ності.
2. Оцінка зобов'язань відповідно до
Концептуальної основи складання та
подання фінансових звітів передбачає
використання однієї з чотирьох видів
вартості: історичної, поточної, вартості
реалізації та теперішньої. Згідно з на
ціональними стандартами, поточні зо
бов'язання оцінюються за сумою пога
шення, тобто за вартістю реалізації.
Проте не до всіх видів поточних зобо
в'язань доцільно застосовувати таку
вартість. Зокрема зобов'язання за ко
роткостроковими позиками можна оці
нювати за теперішньою вартістю, забор
гованість перед бюджетом — за варті
стю реалізації, заборгованість за това
ри, роботи, послуги — за поточною вар
тістю . То му до ці ль но до по внити
П(С)БО 11 "Зобов'язання" деталізацією
Рис. 1. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку
вимог до визнання і оцінки конкретних
видів поточних зобов'язань.
Джерело: складено на підставі [3].
3. Зробивши аналіз нормативної бази
За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з контраген з питань бухгалтерського обліку та контролю розра
тами" відображається заборгованість за одержані від хунків з постачальниками та підрядниками можна
контрагентів товарноматеріальні цінності, прийняті відзначити, що на сьогодні ці аспекти широко висвітлені.
роботи, послуги, за дебетом — її погашення, списання Недоліком цих актів є те, що вони не мають постійний
тощо.
характер, так як до них вносяться численні зміни і до
На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними по повнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського
стачальниками" ведеться облік розрахунків за одержані обліку додаткового часу і зусиль для майже щоденного
товарноматеріальні цінності, виконані роботи, надані ретельного оперативного аналізу законодавства.
послуги з вітчизняними контрагентами.
На субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними по
Література:
стачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземни
1. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств /
ми контрагентами за одержані товарноматеріальні КНТЕУ, 2006.— 780 с.
цінності, виконані роботи, надані послуги.
2. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до обліку дебі
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кон торської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній
трагентом в розрізі кожного документа (рахунку) на практиці господарювання / О.С. Бондаренко // Інвес
сплату.
тиції: практика та досвід. — 2008. — № 18. — С. 36—39.
Предметом аудиторської діяльності є ауди
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіж
торські послуги, що згідно із Законом поділяють на них країнах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. —
аудит та інші послуги, а за міжнародною аудиторсь Житомир: ПП "Рута", 2002. — 544 с.
кою практикою містять послуги з виконання завдань
4. Лучков О.І. Визначення оптимального розміру
з надання впевненості (аудит історичної фінансової дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми
інформації, огляд історичної фінансової інформації, економіки. — 2003. — № 1. — С. 22—26.
інші завдання з надання впевненості) та супутні по
5. Мочерний С.В., Устинко О.А. Основи економіч
слуги.
ної теорії. — К.: ВЦ "Академія", 2006. — 504 с.
Таким чином, облік і аудит розрахунків з контра
гентами регулюється великою кількістю нормативно
References:
правових, законних і підзаконних актів, знання вимог
1. Blank, I. O. (2006), Upravlinnia finansamy pidpryi
яких є необхідною умовою правильного ведення обліку emstv [Enterprise Finance Management], KNTEU,
та здійснення аудиту. Керівництво підприємства, в свою Ukraine.
черго, також повинно регулювати діяльність свого пер
2. Bondarenko, O. S. (2008), "Modern approaches to
соналу шляхом створення сучасних та ефективних ва accounting for receivables in domestic and foreign business
желів управління.
practices", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 36—
39.
ВИСНОВКИ
3. Butynets, F. F. (2002), Bukhhalters'kyj oblik u zaru
Отже, на основі дослідження можна зробити такі bizhnykh krainakh [Accounting in foreign countries], Ruta,
висновки:
Zhytomyr, Ukraine.
1. З'ясування економічної сутності зобов'язань, як
4. Luchkov, O. I. (2003), "Determination of the opti
джерел утворення активів, та їх класифікації є важ mum amount of accounts receivable", Aktual'ni problemy
ливим питанням при формуванні інформації про гос ekonomiky, vol 1, pp. 22—26.
подарську діяльність підприємства. Уточнення понять
5. Mochernyj, S.V and Ustynko, O.A. (2006), Osnovy
"кредиторська заборгованість" та "зобов'язання" ekonomichnoi teorii, [Foundations of economic theory],
підтвердило, що економічна категорія "зобов'язання" Akademia, Kyiv, Ukraine.
значно ширша, ніж поняття "кредиторська заборго Стаття надійшла до редакції 11.12.2018 р.

www.economy.in.ua

77

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 658

І. М. Тесленок,
к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
О. В. Коротунова,
к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
Ю. В. Косенко,
магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
DOI: 10.32702/23066806.2019.1.78

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА НА ФУНКЦІОНУВАННЯ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
I. Teslenok,
Php, associate professor, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye
O. Korotunova,
Php, associate professor, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye
Yu. Kosenko,
master student, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE FUNCTIONING
OF THE MACHINE^BUILDING ENTERPRISE

Статтю присвячено актуальним питанням дослідження зовнішнього оточення машинобудівного
підприємства та визначення його впливу на можливості зростання та розвитку підприємства. Обгрунто^
вано необхідність та доцільність проведення PEST^аналізу та аналізу п'яти сил конкуренції М. Портера
для визначення характеру впливу зовнішнього середовища на діяльність машинобудівних підприємств
для виявлення основних тенденції та змін зовнішнього середовища. У роботі поглиблено існуючі науко^
во^методичні положення щодо комплексного діагностування стану впливу зовнішніх факторів на функ^
ціонування підприємства. Проведено PEST^аналіз факторів зовнішнього середовища, в результаті якого
виявлено основні можливості та загрози підприємства з боку макросередовища, проведено аналіз кон^
курентного середовища АТ "Мотор Січ" та оцінку його конкурентоспроможності за допомогою моделі
п'яти сил конкуренції М. Портера.
The article is devoted to the actual issues of the study of the external environment of the machine^building
enterprise and its impact on the growth and development potential of the enterprise. The article substantiates
the necessity and expediency of PEST analysis and analysis of five forces of competition M. Porter to determine
the nature of the influence of the external environment on the activity of machine^building enterprises to identify
the main trends and changes in the environment. In this work, existing scientific and methodological provisions
concerning the comprehensive diagnosis of the state of influence of external factors on the functioning of the
enterprise are deepened. The main opportunities and threats of the enterprise from the macro^environment were
revealed, the analysis of the competitive environment of Motor Sich JSC and the assessment of its competitiveness
through the model of five forces of competition M. Porter was conducted. During the analysis, four main groups
of factors influencing the external environment on Motor Sich JSC were analyzed: political and economic. socio^
demographic and technological. Using this method, four named groups of factors are considered. The purpose
of the analysis is to identify those factors of the business environment that most influence the organization, as
well as predict their dynamics. According to the model of the five forces of competition, Porter, the market share
and profit level of the organization are determined by how effective an organization opposes such competitive
forces: new competitors, which, letting out similar products, penetrate into the industry; threat of influx of
substitute products (substitutes); competitive companies, which have already become entrenched in the sectoral
market; influence of sellers (suppliers); influence of customers (clients). The need for these studies is important
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because they make it possible to determine the influence of the external and competitive environment and react
to them as quickly as possible, and even better, predict trends and trends of changes and be ready for them by
introducing changes even at the moment of their origin.
Ключові слова: зовнішнє середовище, аналіз, PESTаналіз, конкурентоспроможність, зміни, машинобу
дівне підприємство.
Key words: external environment, analysis, PEST analysis, competitiveness, change, machine building company.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день зміни у зовнішньому середо
вищі відбуваються дуже швидко. У сучасній економіці
все більше галузей виходять на глобальний рівень,
змінюючи й ускладнюючи зовнішнє середовище для
підприємства. Крім того, постійна глобалізація впливає
не тільки на економічну діяльність підприємств, а й на
політичні, соціальні та технологічні сфери їх діяльності.
Усі ці процеси дають вагомий тиск на підприємства ма
шинобудівної галузі. Такий вплив загрожує розвитку
підприємства, планомірному процесу реалізації його
стратегії та ії плануванню: керівництво змушене пере
глядати стратегію підприємства щороку, для того щоб
відповідати умовам мінливого зовнішнього середовища.
Підприємства машинобудівної галузі України зна
ходяться сьогодні у тяжкій тривалій кризі через не
стабільність політичної та економічної ситуації, а отже,
і не здатні гнучко реагувати на зовнішні зміни й ефек
тивно адаптуватися до них, тому для успішного управ
ління змінами важливим є аналіз факторів зовнішнього
середовища, з метою вчасного виявлення трендів змін
ще в момент їх зародження та розробки системи адап
тації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань аналізу впливу факторів зов
нішнього середовища за допомогою різноманітних ме
тодів його аналізу присвячено наукові праці та публі
кації багатьох зарубіжних та вітчизняних авторів, як
от: І. Ансофф, К. Адамс, М. Портер, А. П. Градов,
О.М. Скібіцький, І.І. Мазур, П. Друкер, А.А. Томпсон,
М.А. Комаров, Г.В. Савицька та ін.
Аналізу сучасного стану та розвитку машинобудів
ного комплексу приділяють значну увагу багато вітчиз
няних вчених, зокрема: О.В. Ареф'єва, Б.М. Данилишин,
Н.Л. Любченко, Ю.О. Терлецька, Я.В. Кудря та Т.О. Жу
ковська та інші.
Разом з тим, що методика дослідження зовнішньо
го середовища підприємства висвітлена в багатьох пра
цях, невирішеними залишаються питання зв'язку чин
ників зовнішнього середовища та рушійних сил органі
заційних змін, особливо в галузі машинобудування, яка
дедалі частіше залишається поза увагою наукових дос
ліджень через її занепад. Тим часом, підприємства ма
шинобудівної галузі, що ще залишилися в Україні по
требують нових підходів до розробки стратегій змін та
реорганізації, зокрема через аналіз чинників зовніш
нього середовища.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення всебічного аналізу впли
ву факторів зовнішнього середовища на функціонуван
ня машинобудівного підприємства за допомогою PEST
аналізу та аналізу п'яти сил конкуренції М. Портера.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За умов нестабільності економіки України та склад
ної політичної ситуації першорядним завданням для
будьякого підприємства є аналіз його зовнішнього се
редовища, а зокрема оцінка макросередовища. Оскіль
ки стан і напрям розвитку макросередовища певною
мірою визначають можливості підприємства щодо ло
калізації кризових ситуацій, що виникають та виходу з
них. Зміни в макросередовищі можуть послабити його
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потенціал і привести до багатьох негативних для підпри
ємства наслідків. Тому для моніторингу та оцінки тен
денцій на ринках та визначення рівня конкурентоспро
можності підприємства слід провести аналіз зовнішнь
ого середовища підприємства.
Аналіз зовнішнього середовища спрямований на
ідентифікацію сили, слабкості, можливостей і загроз,
які можуть вплинути на процес досягнення підприєм
ством намічених цілей.
Для стратегічного аналізу факторів зовнішнього
середовища можна використовувати цілу низку інстру
ментів та методів: методи моделювання (розробка мо
делей "витративипуск", економетричні, стохастичні,
кібернетичні), методи прогнозування (екстраполяція,
множинна регресія, побудова кривої тренда, метод роз
робки сценаріїв, метод "Дельфі"), методи оцінки
наслідків (аналіз прямого й перехресного впливу, дедук
тивний аналіз, аналіз балансу зацікавлених сил), екс
пертні методи (оцінка можливого збільшення й зміни
ефективності "стратегічних зон господарювання", ме
тод "5х5", метод "чотирьох питань") [9].
Серед методів, які застосовуються при аналізі зов
нішнього середовища, у більшості дослідження виділя
ють РЕSТаналіз (P — Policy — політика, E — Economy —
економіка, S — Society — суспільство (соціум), T —
Technology — технологія). За допомогою цього методу
розглядаються чотири названі групи факторів. Мета
аналізу — виявити ті фактори бізнессередовища, які
найбільше впливають на організацію, а також передба
чити їх динаміку.
У роботі Тесленок І.М. [9] запропоновано методи
ку комплексного аналізу зовнішнього середовища
підприємства, що поєднує у собі декілька методів аналі
зу: дослідження конкурентного середовища та ринко
вої концентрації підприємств із застосуванням еконо
мікоматематичного методу; моделювання прогнозної
ціни на продукцію підприємства (кореляційний аналіз);
експертний метод — для оцінки впливу окремих фак
торів бізнессередовища на стратегічну діяльність
підприємства. Однак така методика є більш складною
та вимагає вагомих часових та людських ресурсів, спе
ціального інформаційного забезпечення.
На думку М. Портера [6, с. 37], незважаючи на те,
що релевантне оточення надзвичайно широке й охоп
лює і економічні, і соціальні сили, ключовими елемен
тами зовнішнього середовища фірми є галузь або галузі,
в яких вона конкурує. Згідно з галузевою моделлю
М. Портера [6], існує п'ять конкурентних сил: загроза
входження на ринок нових учасників, загроза появи суб
ститутів, ринкова влада покупців, ринкова влада поста
чальників і суперництво між діючими конкурентами.
Таким чином, для машинобудівного підприємства
вибір методик PESTаналізу та аналізу п'яти сил кон
куренції М. Портера для аналізу зовнішнього середо
вища зумовлений такими факторами, як зручність у ви
користані, систематичність та комплексність у процесі
дослідження та відносно низький рівень залучення ре
сурсів.
Дослідження та аналіз впливу факторів зовнішньо
го середовища на функціонування машинобудівного
підприємства проведено на прикладі АТ "Мотор Січ".
Перш за все, слід зауважити, що це підприємство є од
ним з найстаріших підприємств галузі та зараз за кла
сифікацією життєвого циклу організацій І. Адізеса [1]
знаходиться на стадії "Аристократизм", тобто є старим,
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— співпраця з ЄС: негативний вплив
через складність для підприємства ви
ходу на європейські ринки через
Харакжорсткі умови сертифікації та вимоги
тер
Оцінки
до якості товарів;
впливу
впливу
— гальмування політичними сила
(+ / -)
5
6
ми економічних реформ: негативний
вплив через відсутність змін та нових
-4
можливостей для розвитку підприєм
-9
ства та виходу на нові ринки;
-6
відсутність економічного зростання.
-2
Економічні фактори:
— динаміка ВВП: негативний вплив
-21
через зниження частки експорту у за
гальному обсягу продаж, спосте
рігається нестабільність продаж та
-2
рівня прибутку;
-4
— коливання курсу національної
-4
валюти:
негативний вплив через фінан
-9
сові втрати за рахунок зміни курсу та
-19
втрата потенційних клієнтів через зміни
цін;
-1
— рівень інфляції: негативний
-4
вплив через зростання цін і необхід
-1
ності переходу на дешевшу та нижчу за
+
+4
-4
якістю продукцію;
— стан джерел сировини і енерго
-6
ресурсів: негативний вплив через високі
ціни на енергетичні та паливні ресурси
в країні, що є причиною зростання ко
-9
мунальних витрат для підприємства.
Соціальні фактори:
-6
— зниження чисельності населен
ня: негативний вплив через зменшен
+
+4
ня кількості потенційних покупців то
варів народного споживання та мож
-11
ливе збільшення державою податко
-59
вого тиску на заробітну плату праців
ників підприємства;
— міграційні тенденції: негативний вплив через
відплив кваліфікованих кадрів технічних професій за
кордон: інженери, майстри, шліфувальники, автоматчи
ки, газорізчики, токарі тощо;
— зниження народжуваності: негативний вплив че
рез зменшення кількості потенційних покупців, дефіцит
робітників та спеціалістів, тиск держави на формуван
ня заробітної плати;
— підвищення рівня безробіття: негативний вплив
через здешевлення робочої сили на підприємстві, ви
вільнення працівників. Сприяє формуванню раціональ
ної кадрової структури.
Технологічні фактори:
— рівень новизни і сучасності обладнання в галузі
машинобудування: негативний вплив через високі ви
трати на ремонт техніки, недостатньо висока швидкість
виробництва товарів;
— розвиток галузей шостого технологічного укла
ду: негативний вплив через неготовність підприємства
до переходу на шостий технологічний уклад, це вима
гає значних капіталовкладень та занадто динамічних
змін;
— контроль з боку держави за якістю і безпекою
продукції: позитивний вплив через стимулювання по
кращення технологій виробництва, підвищення якості
товарів та послуг внаслідок введення норм сертифікації.
Отже, як ми можемо бачити зі всіх складових мак
рооточення підприємства позитивним чинником для
нього є контроль за якістю машинобудівної продукції з
боку держави, що робить її привабливою для інозем
них споживачів та підвищує рівень конкурентоспромож
ності.
Далі проведемо оцінку макросередовища підприє
мства за допомогою методу складання профілю мак
рооточення, щоб визначити відносну значущість для

Таблиця 1. Оцінка впливу макросередовища на функціонування
АТ "Мотор Січ"
№

Фактори макросередовища

1

2
І. Політико-правові фактори:
Політична нестабільність
Політична ситуація в Україні
Співпраця з ЄС
Гальмування політичними силами
економічних реформ
Разом за політико-правовими
факторами
ІІ. Економічні фактори:
Динаміка ВВП
Рівень інфляції
Коливання курсу національної валюти
Стан джерел сировини і енергоресурсів
Разом за економічними факторами
ІІІ. Соціально-демографічні фактори:
Зниження чисельності населення
Міграційні тенденції
Зниження народжуваності
Підвищення рівня безробіття
Зростання рівня соціальних потреб
населення
Разом за соціально-демографічними
факторами
IV. Технологічні фактори:
Рівень новизни і сучасності обладнання
в галузі машинобудування
Розвиток галузей шостого
технологічного укладу
Контроль з боку держави за якістю і
безпекою продукції
Разом за технологічними факторами
Разом за факторами макросередовища

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16

Важливість для
галузі
(1, 2, 3)
3

Ступінь
впливу
(0, 1, 2, 3)
4

2
3
3
2

2
3
2
1

2
2
2
3

1
2
2
3

1
2
1
2
2

1
2
1
2
2

3

3

2

3

2

2

підприємством, з неефективною організаційною струк
турою, міцною та сильною корпоративною культурою,
традиціями, легандами тощо. І зараз, для виживання,
розвитку та зростання воно потребує переорієнтації та
змін. Але перш ніж розробляти напрями змін підприєм
ства, необхідно проаналізувати його зовнішнє середо
вище як критичний чинник життєздатності.
Першим етапом PESTаналізу є виділення факторів
макросередовища підприємства у кожній з чотирьох
груп аналізу. Визначимо основні з них:
а) політичні фактори: нестабільність політичної си
туації в Україні; постійні зміни в законодавстві Украї
ни; співпраця з ЄС; гальмування політичними силами
економічних реформ;
б) економічними факторами, які будуть оцінювати
ся, є: динаміка ВВП; коливання курсу національної ва
люти; рівень інфляції; стан джерел сировини і енерго
ресурсів;
в) соціальнодемографічні фактори: зниження чи
сельності працездатного населення; міграційні тен
денції; зниження народжуваності; підвищення рівня
безробіття; зростання рівня соціальних потреб населен
ня;
г) технологічні фактори: рівень новизни і сучасності
обладнання; розвиток галузей шостого технологічного
укладу; удосконалення якості існуючих продуктів.
Політичні фактори:
— політична нестабільність: негативний вплив через
постійні зміни в правовому та податковому регулюванні
в країни призводять до нестабільності прибутку від екс
порту та імпорту продукції;
— політична ситуація в Україні: військовий конфлікт
на території Донецької та Луганської областей зумов
люють негативний вплив, через перебої з поставками
певних категорій товарів, необхідність пошуку нових по
стачальників або товарівзамінників;
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Рис. 1. Модель п'яти сил конкуренції М. Портера на АТ "Мотор Січ"

організації окремих чинників зовнішнього середови
ща.
У матрицю профілю винесемо фактори макросере
довища, кожному з яких експертним шляхом, за допо
могою робітників АТ "Мотор Січ" було надано такі оц
інки:
— важливість для галузі за шкалою: 3 — велика, 2 —
помірна, 1 — слабка;
— вплив на організацію за шкалою: 3 — сильний, 2
— помірний, 1 — слабкий, 0 — відсутність впливу;
— спрямованість впливу за шкалою: "+"; "" — по
зитивна або негативна
спрямованість.
Далі всі три експертні оцінки перемножуються і ви
ходить загальна інтегральна оцінка, що показує міру
важливості конкретного чинника для організації. Оці
нку було проведено за допомогою опитування експертів
підприємства: асистента відділу маркетингу, бухгалте
ра та менеджера із закупівель та збуту.
Результати оцінювання факторів макросередовища
занесемо у таблиці 1.
Сукупний вплив факторів макрооточення на функ
ціонування АТ "Мотор Січ" оцінюють за коефіцієнтом
впливу факторів макросередовища. Коефіцієнтом впли
ву факторів макросередовища розраховується за фор
мулою (1):

Рівень факторів макросередовища оцінюють за шка
лою значень коефіцієнта. Якщо значення коефіцієнта
впливу факторів макросередовища додатне: від 0 до 0,35 —
нейтральний вплив, від 0,35 — до 0,50 сприятливий
вплив, від 0,50 до 1,00 — позитивний вплив. Якщо зна
чення коефіцієнта впливу факторів макросередовища
від'ємне: від 0 до 0,35 — негативний вплив, від 0,35 — до
0,50 загрозливий вплив, від 0,50 до 1,00 — знищуючий
вплив [7].
Розрахуємо коефіцієнт впливу факторів макросере
довища на функціонування АТ "Мотор Січ":
C MAC =

− 59
= −0,41.
9 ⋅ 16

У цілому, за результатами проведеної оцінки, мож
на зробити висновок, що макросередовище має негатив
ний, майже загрозливий вплив на функціонування
підприємства.
Аналіз конкурентного середовища організації пе
редбачає дослідження чинників, які впливають на силу
конкурентної боротьби.
Проаналізуємо конкурентне середовище АТ "Мо
тор Січ", що працює в галузі виробництва авіаційної про
дукції та двигунів, за допомогою моделі п'яти сил кон
куренції Майкла Портера [6] (рис. 1).
Згідно з моделлю п'яти сил конкуренції М. Порте
ра, частка ринку й рівень прибутку організації визнача
n
ються тим, наскільки ефективно організація протидіє
(± Ai Bi )
таким конкурентним силам (рис. 1): новим конкурентам,
∑
± А1 B1 ± A2 B2 ± L ± An B n
C МАС =
= i =1
які, випускаючи подібні товари, проникають у галузь;
(1),
[max Ai Bi ]⋅ n
[max Ai Bi ] ⋅ n
загрозі напливу товарівзамінників (субститутів); ком
паніямконкурентам, що вже закріпилися на галузево
де C MAC — коефіцієнт впливу факторів макросере му ринку; впливу продавців (постачальників); впливу
довища на функціонування підприємства;
покупців (клієнтів) [6, с. 38].
А — експертна оцінки важливості фактора для га
Як можна побачити з рисунку 1, найбільший конку
лузі;
рентний вплив у галузі будування авіадвигунів здійснює
В — експертна оцінки впливу фактора;
сила наявної конкуренції: чотири найбільші компанії
n — кількість факторів впливу [7, с. 154].
контролюють 92,4% ринку авіадвигунів (Snecma /
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Turbomeca — 34,8%; Pratt & Whithey — 20,8%; Rolls
Royce — 18,5%; GE Aviation — 18,3%), тобто можна го
ворити про наявність на ринку чітко визначеного ядра
лідерів та жорсткої олігополії. АТ "Мотор Січ" у по
рівнянні з лідерами ринку має дуже малу частку ринку
та є неконкурентоздатним, тому повинно розробляти
сфокусовані стратегії росту, орієнтовані на нішеві рин
ки, які є нецікавими крупним виробникам. Або карди
нально змінювати свою стратегію та лінію поведінки.
Значний конкурентний вплив також здійснюють
потенційні нові конкуренти, які зараз активно розвива
ються в КНР та інших країнах АзиатськоТихоокеансь
кого регіону.
Помірний конкурентний вплив здійснюють поста
чальники та споживачі, які також є складовими зовніш
нього середовища, але не вивчаються в рамках PEST
аналізу, дія цих чинників потребує додаткових дослід
жень.
За результатами аналізу п'ять сил конкуренції на
ринку авіабудування для забезпечення конкуренто
спроможності ПАТ "Мотор Січ" на найближчі роки ре
комендовано:
За результатами аналізу п'ять сил конкуренції на
ринку авіабудування для забезпечення конкурентосп
роможності АТ "МОТОР СІЧ" на найближчі роки ре
комендовано:
а) залучення іноземних інвесторів для участі в
технічному переозброєнні обладнання в основних
цехах з метою підвищення конкурентноздатності
продукції;
б) подальше розширення сертифікації продукції на
відповідність її вимогам стандартів закордонних країн;
в) освоєння нових схем зовнішньоекономічної діяль
ності, освоєння ринків збуту продукції в країнах Азiї,
Близького Сходу, США та країнах Євросоюзу;
г) проведення інноваційної політики, яка визначає
можливість підприємства конкурувати не тільки н внут
рішньому, але й на зовнішніх ринках наявність кваліфі
кованих трудових ресурсів що відповідають вимогам
міжнародного ринку праці;
д) впровадження гнучкої системи управління якістю
на підприємстві.
Стійке підвищення конкурентоспроможності під
приємства може бути забезпечене тільки за умови
довгострокового, безперервного і поступального
вдосконалення всіх детермінант конкурентоспромож
ності.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОБІТ
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, проаналізовано чинники зовнішньо
го середовища, що впливають на можливості розвитку
та запровадження змін машинобудівного підприємства,
що знаходиться на останній стадії організаційного роз
витку та потребує реорганізації. Показано, що зовнішнє
середовище АТ "Мотор Січ" — найбільшого виробника
авіадвигунів та вертолітної техніки України є ворожим
та не сприяє ефективному розвитку підприємства. Так
само конкурентна ситуація в галузі будування авіадви
гунів є складною, через наявне домінуюче ядро ринку,
що складається з чотирьох компаній, які контролюють
понад 90% ринку.
Подальшого дослідження потребують питання роз
робки стратегії змін машинобудівного підприємства на
основі чинників PESTаналізу та їх зв'язку з рушійними
силами здійснення стратегії змін. Важливість вирішен
ня цих питань полягає у необхідності постійного моні
торингу впливу факторів зовнішнього середовища
підприємства для того, щоб передбачувати характер та
ступінь їх впливу, вловлювати тренди та тенденції, що
на них впливають та своєчасно (а можливо, й передчас
но) реагувати на вплив шляхом впровадження необхід
них стратегічних змін.
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FEATURES OF CHILDREN'S TOURISM ORGANIZATION IN UKRAINE

Становлення нових форм організації дитячого туризму в Україні характеризується збільшенням ко^
мерційної складової, відкриттям приватних закладів відпочинку, організацією нових сучасних програм
для дітей. У зв'язку з цим відбуваються зміни і в системі взаємовідносин між спеціалізованими підприєм^
ствами, що створюють пакети послуг і споживачами.
Динаміка кількості закладів розміщення дітей надає можливість робити певні висновки про тенденції,
але не відображає в повній мірі суттєві якісні зміни, які відбуваються в цій складовій дитячого відпочин^
ку. Поряд з закладами, що мають давню історію і досвід надання послуг з відпочинку дітей, відкривають^
ся приватні табори, наметові містечка, які яскраво рекламуються в мережі Internet. При цьому навіть
досить висока ціна путівки не може гарантувати високу якість надання послуги. Змінюється географія
дитячого туризму, відбувається перерозподіл туристичних потоків, у зв'язку з чим виникають проблеми
організації безпечного трансферу. Перед споживачами послуг дитячого туризму та відпочинку виникає
проблема вибору в умовах певної невизначеності.
У статті розглядаються проблеми організації сучасного ринку дитячого внутрішнього туризму Украї^
ни. Аналіз динаміки і міграції дитячих туристичних потоків, а також кількісних показників, що стосу^
ються дитячих оздоровчих закладів, дозволив зробити певні висновки щодо тенденцій розвитку цього
напряму туризму. В результаті проведеного дослідження обгрунтовано доцільність і важливість послуг
туристичних агентств з організації дитячого оздоровлення та відпочинку. Надання адекватної інформації
батькам щодо обраного дитячого закладу або програми, перевірка наявності необхідного пакету доку^
ментів і дозволів, організація трансферу — це головні функцій, що можуть взяти на себе туристичні агенції,
які спеціалізуються на дитячому туризмі. Підкреслюється значущість існування ланцюжка "виробник —
кваліфікований туристичний агент — споживач" у формуванні всього комплексу якісного і безпечного
туристичного продукту. Визначено особливості роботи туристичних підприємств із дитячими оздоров^
чими закладами та можливі шляхи співпраці туристичних агенцій зі споживачами.
The emergence of new forms of organization of children's tourism in Ukraine is characterized by an increase
in the commercial component, the opening of private recreational facilities, and the organization of new modern
programs for children. In this regard, there are changes in the system of relations between specialized enterprises,
creating packages of services and consumers.
The dynamics of the number of children's accommodation facilities makes it possible to draw certain
conclusions about trends but does not fully reflect the qualitative changes that are taking place in this part of
the children's holiday. Along with enterprises that have a long history and experience in children's tourism,
private camps and tent camps open up, which are brightly advertised on the Internet. At the same time, even a
very large price can not be a guarantee of high quality service. The geography of children's tourism is changing,
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there is a redistribution of tourist flows, in connection with which there are problems of organization of safe
transfer. Consumers have a problem of choice of services for children's tourism and recreation in conditions of
certain uncertainty.
The article deals with the problems of organization of the modern market of children's domestic tourism of
Ukraine. An analysis of the dynamics and migration of children's tourist flows, as well as quantitative indicators
relating to children's health facilities, made it possible to draw some conclusions about trends in the development
of this area of tourism. As a result of the research, the feasibility and importance of the services of travel agencies
for the organization of children's health and recreation. Providing adequate information to parents about the
chosen child's institution or program, checking for the necessary package of documents and permits, organizing
the transfer are the main functions that can be taken by travel agencies that specialize in children's tourism. It
emphasizes the importance of the existence of the chain "producer — qualified travel agent — consumer" in the
formation of the whole complex of high^quality and safe tourist product. The features of the work of tourism
enterprises with children's health institutions and possible ways of cooperation of tourist agencies with consumers
are determined.

Ключові слова: туризм, дитячий туризм, відпочинок, туристичні потоки, заклади оздоровлення та відпо
чинку, туристичні агенції.
Key words: tourism, children's tourism, rest, health tourism, travel agencies, health and recreation facilities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок дитячого туризму в Україні нині знаходить
ся в стадії реформування та диверсифікації. Пропозиції
туристичних послуг дітям надходять від підприємств
різних форм власності, розробляються різноманітні
програми оздоровчого, розважального та освітнього
змісту, формується цінова політика підприємств,
змінюється географія внутрішнього дитячого туризму.
Туристичних підприємств, які спеціалізуються саме на
дитячому туризмі, теж небагато, тому рівень конку
ренції в цьому сегменті відносно невисокий. При цьому
зустрічається небагато досліджень з детальним аналі
зом стану та перспектив розвитку дитячого туризму в
країні, проблем, з якими стикаються всі учасники рин
ку, специфіки, пов'язаної з суттєвими сезонними коли
ваннями в цьому сегменті, та особливою відповідальні
стю суб'єктів туристичної діяльності. Окремої уваги
заслуговує система взаємодії всіх учасників ланцюжка
"виробник дитячого туристичного продукту — реаліза
тор — споживач", тому в статті обговорюється питання
важливості та необхідності послуг туристичних агентів
в організації дитячого відпочинку.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сучасного стану ринку
дитячого туризму в Україні, визначення головних тен
денцій цього напряму туризму, виявлення проблем в
організації дитячого відпочинку, дослідження ролі
туристичних підприємств у формуванні та реалізації ту
ристичного продукту.
AНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням дитячого туризму в Україні приділя
ли увагу багато науковців, зокрема, Бейдик О.О., Дол
гова К.С., Малиновська О.Ю., Нікітенко С. І., Каліні
ченко А.Г., Плешивцова М.В., Чертовська Д.В., Ко
цін Н.Н. та ін. Так, автори зазначають, що розвиток дитя
чого туризму є важливим елементом розвитку еконо
міки держави. Питання оздоровлення та відпочинку дітей
визначає рівень життя населення та розвиток держави
в цілому [7, с. 2]. Важливий внесок у дослідженні цього
напряму туризму належить працям Колотухи О.В. На
його думку, дитячий туризм — це рекреаційна діяльність
дітей, спрямована на задоволення різних потреб осо
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бистості, зокрема, оздоровчих, спортивних і пізнава
льних, поза місцем постійного проживання та навчання
[9, c. 6]. На сьогодні заклади оздоровлення та відпочин
ку пропонують різноманітні програми для дітей, спря
мовані на розвиток особистості, розширення кругозо
ру та отримання нових навичок і вмінь [10, c. 4]. Разом з
цим, є низка проблем, що уповільнюють розвиток цьо
го напряму туризму, зокрема, відсутність чіткої збуто
вої стратегії закладів оздоровлення та відпочинку. Тому
дослідження проблеми співпраці спеціалізованих тури
стичних агенцій, дитячих закладів відпочинку та корис
тувачів, якому присвячене це дослідження, представ
ляється актуальним.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дитячий туризм є однією з найбільш стабільних діля
нок ринку будьякої країни. Однак організація дитячо
го відпочинку має свою специфіку, вимагає особливої
уваги і ретельної підготовки. Тому організацією дитя
чого туризму повинні займатися висококваліфіковані
фахівці, що мають достатній досвід роботи з дітьми і
спеціальну освіту [14, c. 2].
У зв'язку зі зростаючою (вірніше, тією, що відрод
жується) популярністю дитячих таборів зростає і
кількість підприємств, що пропонують відповідні послу
ги. Перед споживачами стоїть досить непросте завдан
ня вибору установи, яка може гарантувати безпечний
відпочинок дитини з освітньою та розважальною скла
довими. У статті не передбачається обговорення питань
доступності дитячого відпочинку з точки зору цін на
путівки. Варто тільки відзначити, що за однакових цін
на відпочинок в країні і за кордоном, "внутрішнє" оздо
ровлення дитини має незаперечні переваги: відсутність
різких змін кліматичних умов, наявність постійного те
лефонного зв'язку і можливості відвідати свою дитину
в будьякий час, відсутність мовного бар'єру з персона
лом табору.
Поряд зі зростанням цін на путівки в оздоровчі
центри і табори, трапляються ситуації, коли якість
обслуговування і проживання дітей не відповідають
заявленим вимогам. Діти, поперше, не настільки
прискіпливі до рівня комфорту, а подруге, часто не
знають про наповнення пакета послуг, який пропо
нували батькам під час купівлі путівки. Окрім того,
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Рис. 1. Дітей серед туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності

Рис. 2. Діти ("внутрішні" туристи) серед усіх, обслугованих фізичними особами

поряд із сформульованою потребою у кваліфіко
ваній допомозі під час вибору табору, існує пробле
ма організації безпечного супроводу дитини до місця
відпочинку.
Протягом останніх декількох років в Україні спос
терігається не тільки бурхливе зростання показників
виїзного туризму, а й істотне збільшення кількості
внутрішніх туристів [4]. При цьому, крім морського

узбережжя влітку, все більшої популярності набуває
відпочинок у Карпатах. Але більшість "внутрішніх" ту
ристів (приблизно 90 %) вважають за краще самостійно
організовувати відпочинок у своїй країні. У 2017 році
внутрішні туристи становили приблизно 17 % у загальній
кількості туристів, обслугованих суб'єктами турис
тичної діяльності [4, Туристична діяльність в Україні в
2017 р.].
Аналіз динаміки кількості туристів, що об
слуговувалися суб'єктами туристичної діяль
ності протягом 2011—2017 рр., показав, що
приблизно 13—14 % із них є діти і молодь до
17 років. При чому, протягом досліджуваного
періоду відбувалося падіння цього показника
до 8 % в 2015 р. і відновлення в 2017 р. (рис. 1).
Подальше дослідження співвідношень за
гальних і внутрішніх туристичних потоків, а
також їх диференціювання на тих, що обслу
говувалися юридичними або фізичними особа
ми, дозволило виділити певні акценти.
Протягом досліджуваного періоду значно
скоротився (від 15 до 7 %) відсоток "внут
рішніх" туристів — дітей, що користуються
послугами юридичних осіб (туроператорів і
турагентів) — суб'єктів туристичної діяль
ності. Водночас скорочення відсотку дітей се
ред "внутрішніх" туристів, що обслуговували
Рис. 3. Кількість місць у дитячих закладах оздоровлення
ся фізичними особами, виявилося незначним
та відпочинку, які працювали влітку в 2010—2018 рр., тис. од.
(рис. 2).

Рис. 4. Кількість дітей, які перебували у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку (2010—2018 рр.), тис. осіб
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Рис. 5. Найбільш популярні шляхи міграції дітей на відпочинок

Статистичні дані показують, що досить великий
відсоток продажів у фізичних осіб, які надають ту
ристичні послуги внутрішнього туризму, становлять
продажі дитячих путівок [4]. Мова йде про фізичних
осіб — туристичних агентів, що відносяться до пер
шої або другої групи платників єдиного податку. Од
нією з причин такої стабільності може бути те, що
все більше туристичних агенцій, які представляють
інтереси туроператорів (дитячих таборів або орган
ізаторів програм), збільшують і розширюють асор
тимент своїх послуг через реалізацію відповідних пу
тівок, а також надання супутніх послуг: організацію
залізничного та автобусного трансферу, страхуван
ня тощо.
Кількість дитячих закладів після різкого скорочен
ня в 2010—2015 рр. останні 4 роки залишається стабіль
ною, а таких, що працювали влітку 2018 р., становило
9328 одиниць. Звертає на себе увагу співвідношення між
кількістю закладів оздоровлення і закладів відпочинку
з великою перевагою других, яке становить 1:30. Але
аналіз показника кількості місць у дитячих закладах
виявив зворотну закономірність, а саме, кількість місць
у закладах оздоровлення станом на літо 2018 р. майже
вдвічі більша за тих, що нараховуються в закладах відпо
чинку (рис. 3). В цьому випадку не враховуються закла
ди відпочинку з денним перебуванням і наметові містеч
ка.
До закладів оздоровлення, в основному, відносять
ся старі будівлі, засновані ще в радянський період, які
потребують модернізації відповідно до сучасних норм.
Наведена статистика вказує на поступове скорочення
відпочиваючих у закладах оздоровлення, що відбуваєть
ся через зменшення державного фінансування і, як на
слідок, припинення діяльності цих закладів або скоро
чення місць. Водночас збільшується попит на заклади
відпочинку, які у комплексі з дозвіллям можуть нада
вати окремі послуги оздоровлення, але вищої якості за
рахунок комерційної складової [14, c. 4]. З цим пов'я
зані й результати аналізу показника кількості дітей, які
перебували у дитячих закладах оздоровлення та відпо
чинку влітку (рис. 4).
Знову прослідковується зворотна залежність між
кількістю місць у закладах оздоровлення і закладах
відпочинку та кількістю дітей, що відвідали ці заклади.
А саме, незважаючи на набагато меншу кількість місць,
в закладах відпочинку влітку 2018 р. дітей перебувало
майже в 4,5 рази більше, ніж у закладах оздоровлення.
Дані, представлені на рисунку 4, враховують всіх дітей,
що відпочивали влітку, а саме, і тих, кого було розміще
но в наметових містечках, і тих, хто відпочивав у режимі
денного перебування.
Вагомим аргументом на користь користування по
слугами спеціальних туристичних агенцій служить той
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Рис. 6. Міграція дітей з метою оздоровлення та відпочинку
у дитячих закладах влітку 2018 року (приїзд)

факт, що рекреаційні області України перебувають на
досить великій відстані від потенційних споживачів. У
зв'язку з необхідністю організації трансферу попит на
табори недалеко від будинку для тих, хто їде вперше,
або для дітей молодшого віку, значно перевищує попит
на відпочинок у віддалених від постійного перебування
дітей областях країни. Проте постійним попитом кори
стуються і напрями: Карпати, Одеса, Херсон.
Тож, якщо не враховувати тих, що залишається
відпочивати у своєму регіоні, можна встановити
найбільш популярні шляхи міграції дітей на відпочинок
(рис. 5).
Пасивними з точки зору невеликої кількості відвіду
вань дітьми з інших регіонів нині можна назвати До
нецьк, Луганськ, Суми, Рівне, Луцьк, Чернівці.
На рисунку 6 представлено дані щодо міграції дітей
задля відпочинку в Україні (відсоток дітей з інших об
ластей країни, які відпочивали в даному регіоні).
Слід відмітити, що значне перевищення кількості
дітей, що перебували в закладах відпочинку, над відпо
чиваючими в закладах оздоровлення (показано на рис.
3 і 4) пов'язане з відносно невеликою тривалістю зміни
в перших, яка триває 10—12 діб. Отже, проведений
аналіз показує гостру необхідність організації транс
феру, причому в пікові періоди трьох місяців літнього
відпочинку кількість поїздок до місця відпочинку сягає
12—14 разів. І це тільки з одного зазначеного пункту
до іншого (наприклад, Київ — Воловець), без урахуван
ня необхідності збору бажаючих відпочити із багатьох
міст країни. Деякі табори пропонують організацію
трансферу із Києва, тож, для дітей з інших регіонів Ук
раїни ця складова відпочинку залишається не виріше
ною [8, c. 13].
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Рис. 7. Структура ринку дитячого туризму

Трансфер — не єдина проблема, яка виникає перед
батьками під час організації відпочинку дітей. Інша —
це впевненість в якісному і безпечному відпочинку ди
тини. Нагадаємо питання, які виникають (або повинні
виникати) перед батьками під час вибору оздоровчого
закладу:
— чи виконуються вимоги до санітарних норм в да
ному закладі (акти прийомки закладу на відповідність
до санітарних норм);
— наявність документу відповідності від ДСНС і
пожежної служби;
— наявність медичної служби в закладі;
— наявність угоди зі страховою компанією;
— наявність угоди з охоронною компанією;
— наявність наказу щодо проведення програми;
— наявність документу про присвоєння категорії та
включення до реєстру закладів дитячого оздоровлення
(бажано, але не обов'язково);
— кількість вихователів на групу (не менше одного
на 15 дітей);
— термін існування закладу (чим довше, тим краще)
і постійність складу колективу [7].
Проаналізуємо, як відбувається реалізація послуг
дитячого туризму в країні. Якщо розглядати табір як
організатора дитячого відпочинку, що надає комплекс
туристичних послуг (проживання, харчування, програ
му, дозвілля, екскурсії тощо), то за своєю суттю табір є
туристичним оператором.
Основними покупцями на ринку дитячого туриз
му на сьогоднішній день і в прогнозі на майбутнє ви
ступають підприємства та приватні особи. Наявність
на ринку не тільки комерційної складової, а й щорі
чних бюджетних коштів Мінсоцполітики України
роблять попит на путівки до дитячих оздоровчих і
санаторнокурортних таборів стабільним і високим
[14].
Пропозицію на ринку дитячого туризму створю
ють самі підприємства, що надають туристичні послу
ги для дітей: табори, санаторії, туристичні бази, на
вчальні школи, готелі тощо. У свою чергу, існують по
вноцінні компанії туроператори, які організовують
дитячі програми на спеціально пристосованих базах,
готелях, але вони повинні відповідати побутовим і са
нітарним стандартам, які вимагає дитяче оздоровлен
ня.
Структура ринку дитячого туризму має свої особ
ливості. Діти є кінцевими споживачами туристичних
послуг і, часто не знають про наповнення пакету послуг,
що їм надається, оскільки путівку придбали батьки.
Тому часто саме батьки приймають вирішальне рішен
ня у покупці того чи іншого продукту, спираючись на
власні побажання (рис. 7).
На початкових етапах становлення і розвитку сучас
ної форми дитячого туризму оздоровчим закладам було
зручно і вигідно мати своїх представників у вигляді ту
ристичних агентств у різних містах України та країн
СНД.
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Саме туристичні агентства могли:
— проводити ефективну рекламу послуг табору;
— популяризувати та пропагувати дитячий відпочи
нок у батьківських колах;
— здійснювати точний пошук потенційних клієнтів і,
як наслідок, збільшувати обсяги продажів послуг табору;
— організувати трансфер з місця проживання до
місця відпочинку і назад;
— представляти інтереси дитячого оздоровчого зак
ладу на виставках, семінарах і т.п.
Організація дитячого відпочинку з найбільшою рол
лю туристичної агенції як посередника була і є найбільш
ефективною і зручною для всіх сторін процесу: дитячо
го закладу відпочинку, агентів, батьків, дітей. Не див
лячись на це, деякі табори і організатори стали зани
жувати значимість туристичних компаній у процесі про
дажів. Зміни такої ситуації відбуваються під впливом
кількох факторів:
— бажання табору зекономити на відсотках для
агентств;
— поява мінітаборів, які впевнені, що зможуть впо
ратися з продажами без залучення агента;
— недовіра та необізнаність батьків з інформацією
щодо вартості туру в турагенції (помилкові думки про
те, що вартість в агентстві більша, ніж вартість у відділі
продажів табору);
— неякісна робота деяких агентів, що впливає на
репутацію інших (помилки в документах, невиконання
зобов'язань тощо).
ВИСНОВКИ
Однією з характерних ознак становлення ринку ди
тячого туризму в Україні стало зменшення кількості
путівок для оздоровлення дітей за рахунок бюджетних
коштів і, як наслідок, збільшення кількості комерційних
пропозицій, які почали вводити в продаж на туристич
ний ринок України. Внаслідок цього:
— виникає зацікавленість у комерційних продажах
для самих закладів дитячого оздоровлення і відпочин
ку, у них з'являються кошти, які надають можливість
розвиватися, вкладати їх в інфраструктуру, персонал,
програму, збільшувати кількість місць для відпочинку
дітей на користь комерційних продажів;
— відкриваються нові заклади приватної форми
власності чи організовуються нові сучасні програми для
дітей на орендованих базах колишніх або діючих збит
кових таборів, пансіонатів або готелів;
— підвищується інтерес до організації дитячого
відпочинку туристичних компаній, які виступають у ролі
посередників у продажах путівок в дитячі заклади.
Аналіз ситуації, проведений в цій роботі, дозволяє
стверджувати про наявність вагомих переваг взаємодії в
ланцюжку "дитячий оздоровчий заклад — туристична
агенція — замовник". На нинішньому етапі існує цілий
ряд туристичних агенцій, які певний час спеціалізуються
на дитячому відпочинку, працівники мають відповідну
освіту і зарекомендували себе як надійні та кваліфіко
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вані фахівці у цьому сегменті. Залучення турагентів до
продажу послуг у сфері дитячого відпочинку — запору
ка успішного розвитку ринку і підвищення якості послуг.
Звернення до туристичної агенції надає можливість:
— отримання кваліфікованої консультації щодо ви
бору дитячого закладу,
— отримання адекватної та реальної характеристи
ки певного закладу,
— організації безпечного і надійного трансферу ди
тини,
— контролю наявності повного пакету послуг, що
пропонується споживачу.
Згідно із Законом про туризм, дитячий заклад оз
доровлення або відпочинку по суті є туроператором,
який, у свою чергу, реалізує послуги через мережу ту
ристичних агенцій. Саме така структура вважається за
конною і такою, що повноцінно задовольняє потреби
всіх сторін процесу. За умови неухильного дотримуван
ня високої якості обслуговування клієнтів як дитячими
закладами, так і турагентами, організація співпраці всіх
учасників ринку здатна надати нові можливості для роз
витку дитячого туризму.
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IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL METHOD OF DEDUCTIONS FROM WAGE
AND ACCRUALS TO PAYROLL

Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на
Фонд оплати праці для підвищення економічної безпеки підприємства. У роботі визначено завдання, розроблено
анкету, загальний план перевірки, програму перевірки, робочі документи, необхідні для проведення внутрішнього
контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці. В цих документах відображені основні
процедури для вирішення встановлених завдань перевірки, докази, критерії якості. Запропонована методика прове^
дення внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці надасть змогу охо^
пити всі аспекти оподаткування ЄСВ, ПДФО та військовим збором, дослідити законність, правильність, своєчасність,
відповідність, відображення їх в обліку, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити економіч^
ну безпеку підприємства.
The deductions from wage the personal income tax and military levy diminish the amount of every employee's salary, and
the accruals to payroll of the unified social tax increase the costs of the enterprise. For timely preventing of these mistakes of
enterprise the internal control of correctness and timeliness of accrual and payment of personal income tax, military levy and
unified social tax as well as reflection them in accounting and reporting is carried out.
The aim of the article is to improve of internal control method of deductions from wages and accruals to payroll for increasing
enterprise financial security.
The internal control of deductions from wages and accruals to payroll is carried out for establishment of correctness and
timeliness of accruals and payment of unified social tax, personal income tax and military levy of enterprise as well as reflection
them in accounting and reporting.
The tasks of the internal control of deductions from wages and accruals to payroll are the checking of: remainder of unified
social tax, personal income tax, and military levy; correctness of accrual of unified social tax, personal income tax, and military
levy; accordance of accrual and reflection in the reporting; accordance of amount of accrual and payment; timeliness of reporting
and payment.
In the article the tasks are determined, questionnaire, general checking plan, checking programme, working papers,
which are necessary for carrying out the internal control of deductions from wages and accruals to payroll, are worked out.
The basic procedures for solving determinate tasks of checking as well as proofs and quality criteria are reflected in these
documents. The offered internal control method of deductions from wages and accruals to payroll will enable to cover all
aspects of accounting of unified social tax, personal income tax, and military levy; to investigate legality, correctness, timeliness,
accordance, reflection of them in accounting, to discover violation timely; to conduct quality audit and to increase enterprise
economic security.
Ключові слова: єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, внутрішній
контроль, план, програма, робочі документи.
Key words: unified social tax, personal income tax, military levy, internal control, plan, programme, working papers.
ВСТУП
Утримання із заробітної плати податку на доходи
фізичних осіб (ПДФО) та військового збору зменшують
розмір заробітної плати кожного працівника, а нараху
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вання на Фонд оплати праці єдиного соціального вне
ску (ЄСВ) збільшують витрати підприємства. У випадку
виявлення порушення державною фіскальною службою
в нарахуванні, сплаті, веденні обліку та складанні
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Таблиця 1. Анкета перевірки утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці
Варіанти відповіді
№

Зміст питання

1

Чи були виявлені помилки при перевірки ЄСВ, ПДФО та військового збору
контролюючими органами?
Веде облік податків та складає Звіт про ЄСВ та форму 1-ДФ:
- одна особа;
- різні особи?
На якому рахунку ведеться облік ЄСВ:
- 641;
- 651.
На якому рахунку ведеться облік ПДФО:
- 641;
- 651.
На якому рахунку ведеться облік військового збору:
- 641;
- 651.
Яка ставка ЄСВ на Вашому підприємстві:
- 22%;
___?
Яка ставка ПДФО на Вашому підприємстві:
- 18%;
___?
Яка ставка військового збору на Вашому підприємстві:
- 1,5%;
___?
Як нараховується ЄСВ на Вашому підприємстві:
- доходи × ставку ÷ 100%;
-___?
Як нараховується ПДФО на Вашому підприємстві:
- ФОП × ставку ÷ 100%;
-___?
Як нараховується військовий збір на Вашому підприємстві:
- доходи × ставку ÷ 100%;
-___?

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Інформація
відсутня

звітності податку на доходи фізичних осіб, військового
збору та єдиного соціального внеску на підприємства
накладаються фінансові санкції та адміністративний
штраф. Для своєчасного попередження цих помилок
підприємства проводять внутрішній контроль правиль
ності та своєчасності нарахування та сплати податку на
доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соц
іального внеску, а також відображення їх в обліку та
звітності.

Так

Ні

Примітки

хова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савченко В.Я., Са
харцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають це
питання зі своєї точки зору та акцентують увагу на
різних аспектах проведення аудиту податку на доходи
фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального
внеску. Проте саме питання методики внутрішнього
контролю податку на доходи фізичних осіб, військово
го збору та єдиного соціального внеску для підвищення
економічної безпеки підприємства розкрито недостат
ньо і потребує подальшого дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемними питаннями внутрішнього контролю
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
податку на доходи фізичних осіб, військового збору та
Метою роботи є удосконалення методики внутріш
єдиного соціального внеску займалися такі вітчизняні нього контролю утримань із заробітної плати та нара
та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Гор хувань на Фонд оплати праці для підвищення економіч
дієнко Н.І., Давидов Г.М., Дерій В.А., Іванова Н.А., Кар ної безпеки підприємства.
пенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Мелі
Внутрішній контроль утримань із заробітної плати
Таблиця 2. Загальний план проведення внутрішнього контролю утримань із заробітної плати
та нарахувань на Фонд оплати праці
Етап
перевірки
Підготовчий

Основний

Завершальний
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Процедури перевірки

Докази

Знайомство з нормативно-правовою базою,
що регламентує порядок нарахування, сплати,
ведення обліку та складання звітності ЄСВ,
ПДФО та військового збору
Перевірити правильність визначення залишку.
ЄСВ, ПДФО та військового збору.
Перевірити правильність нарахування ЄСВ.
Перевірити правильність нарахування ПДФО.
Перевірити правильність нарахування
військового збору.
Перевірити відповідність нарахування та
відображення в звітності.
Перевірити відповідність сум нарахування та
сплати.
Перевірити своєчасність подачі звітності.
Перевірити своєчасність сплати.
Перевірити правильність кореспонденції
рахунків ЄСВ, ПДФО та військового збору
Складання звіту за результатами перевірки

Період
проведення

Законодавчі акти Звіти
попередніх, перевірок,
накази
Журнал 3, головна книга,
Баланс, довідка
бухгалтерії, платіжне
доручення, виписка банку,
Звіт про ЄСВ, форма 1-ДФ

Звіт
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Критерії
якості

Перелік процедур

1

Впевнитись у правильності
визначення залишку ЄСВ, ПДФО
та військового збору

2

Докази

Код
робочого
документа

А, Б, Г

Журнал 3,
Головна
книга, Баланс

ПП-1

Впевнитись у правильності
нарахування ЄСВ

Перевірити правильність
визначення залишку ЄСВ,
ПДФО та військового
збору
Перевірити правильність
нарахування ЄСВ

А, Б, Г

ПП-2

3

Впевнитись у правильності
нарахування ПДФО

Перевірити правильність
нарахування ПДФО

А, Б, Г

4

Впевнитись у правильності
нарахування військового збору

А, Б, Г

5

Впевнитись у відповідності
нарахування та відображення в
звітності
Впевнитись у відповідності сум
нарахування та сплати

Перевірити правильність
нарахування військового
збору
Перевірити відповідність
нарахування та
відображення в звітності
Перевірити відповідність
сум нарахування та сплати

Довідка
бухгалтерії,
Звіт про ЄСВ
Довідка
бухгалтерії,
форма 1-ДФ
Довідка
бухгалтерії,
форма 1-ДФ
Звіт про ЄСВ,
форма 1-ДФ

ПП-6

Впевнитись у своєчасності подачі
звітності
Впевнитись у своєчасності
сплати

Перевірити своєчасність
подачі звітності
Перевірити своєчасність
сплати

А, Б, В,
Г, Д, Є
А, Б, Г

Платіжне
доручення,
виписка
банку
Звіт про ЄСВ,
форма 1-ДФ
Платіжне
доручення,
виписка
банку
Журнал 3,
Головна
книга

6

7
8

9

Б, Г
Б, Г

Впевнитись у правильності
кореспонденції рахунків ЄСВ,
ПДФО та військового збору

Примітки

Мета

Виконавець

№

Період проведення

Таблиця 3. Програма внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці

ПП-3
ПП-4
ПП-5

ПП-7
ПП-8

Перевірити правильність
А, Б, Г
ПП-9
кореспонденції рахунків
ЄСВ, ПДФО та військового
збору
Критерії якості аудиторської перевірки: наявність - А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку
вартості – Е; подання і розкриття – Є.

Таблиця 4. Робочий документ ППL1 — Перевірка правильності визначення залишку ЄСВ, ПДФО та військового збору
Рахунок

Журнал 3

Головна книга

Відхилення
Головної книги від
Оборотної відомості від
Журналу 3
Головної книги

Оборотна
відомість

641
642
651

Таблиця 5. Робочий документ ППL2 — Перевірка правильності нарахування ЄСВ
Період
1

Рахунок
витрат
2

За даними
підприємства
3

За даними контролю
Фонд оплати праці
Ставка
4
5

ЄСВ
6

Відхилення
7

Таблиця 6. Робочий документ ППL3 — Перевірка правильності нарахування ПДФО
Період

ПІБ

1

2

За даними
підприємства
3

За даними контролю
Нарахована заробітна плата
Ставка
4
5

ПДФО
6

Відхилення
7

Таблиця 7. Робочий документ ППL4 — Перевірка правильності нарахування військового збору
За даними контролю

Період

ПІБ

За даними
підприємства

Нарахована заробітна плата

Ставка

1

2

3

4

5

Військовий
збір
6

Відхилення
7

Таблиця 8. Робочий документ ППL5 — Перевірка відповідності нарахування та відображення в звітності
Вид податку

Період

За даними
підприємства

За даними внутрішнього
контролю

Відхилення, грн (+, -)

ЄСВ
ПДФО
Військовий збір
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Таблиця 9. Робочий документ ППL6 — Перевірка відповідності сум нарахування та сплати
Вид податку
ЄСВ
ПДФО
Військовий збір

Період

Нараховано, грн

Сплачено, грн

Відхилення, грн (+, -)

Таблиця 10. Робочий документ ППL7 — Перевірка своєчасності подачі звітності
Вид податку

Кінцевий термін подання
податкової звітності

Період

Фактична дата подання
податкової звітності

Відхилення

ЄСВ
ПДФО
Військовий збір

Таблиця 11. Робочий документ ППL8 — Перевірка своєчасності сплати
Вид податку
ЄСВ
ПДФО
Військовий збір

Період

Кінцевий термін сплати

Фактична дата подачі сплати

Відхилення

Таблиця 12. Робочий документ ППL9 — Перевірка правильності кореспонденції рахунків ЄСВ,
ПДФО та військового збору
За даними підприємства

Зміст операції
Дт

Кт

Сума, грн

За даними аудиту
Дт

та нарахувань на Фонд оплати праці здійснюється з ме
тою встановлення правильності та своєчасності нараху
вання та сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору
підприємства, а також відображення їх в обліку та
звітності.
Завдання проведення внутрішнього контролю утри
мань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати
праці: здійснити перевірку додержання підприємством
законодавчих вимог, які регламентують порядок нара
хування, сплати, ведення обліку та складання звітності
ЄСВ, ПДФО та військового збору; здійснити перевірку
правильності та своєчасності нарахування, сплати, ве
дення обліку та складання звітності ЄСВ, ПДФО та
військового збору.
Анкету перевірки утримань із заробітної плати та
нарахувань на Фонд оплати праці подано в таблиці 1.
У програмі внутрішнього контролю утримань із за
робітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці
відображені основні процедури для вирішення встанов
лених завдань перевірки. Одержавши в процесі поперед
нього планування дані, приступають до розробки за
гального плану внутрішнього контролю утримань із за
робітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці
(табл. 2).
Програму внутрішнього контролю утримань із за
робітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці на
ведено в таблиці 3.
Для вирішення поставлених завдань утримань із за
робітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці про
понуємо робочі документи аудитора (табл. 4—12), які
на думку авторів стануть обгрунтованими доказами як
існого проведення перевірки.
ВИСНОВКИ
У роботі удосконалена методика проведення внут
рішнього контролю утримань із заробітної плати та на
рахувань на Фонд оплати праці для підвищення еконо
мічної безпеки підприємства, яка на відміну від існую
чих включає: анкету, загальний план перевірки, програ
му перевірки, робочі документи. Запропонована мето
дика проведення внутрішнього контролю утримань із
заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці
надасть змогу охопити всі аспекти обліку ЄСВ, ПДФО
та військового збору, дослідити законність, пра
вильність, своєчасність, відповідність, відображення їх
в обліку, вчасно виявити порушення, провести якісний
аудит та підвищити економічну безпеку підприємства.

92

Кт

Сума, грн

Відхилення та запропоноване
виправлення
Дт
Кт
Сума, грн
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STRATEGIC DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT IN CHERNIHIV

У статті проведено діагностику туристичного потенціалу Чернігова та визначено основні передумови роз^
витку туризму міста. Здійснено оцінку стану туристичних ресурсів міста та вибору найкращих стратегічних
напрямів розвитку, було використано бальну оцінку історико^культурних пам'яток Чернігова. На основі про^
веденого аналізу, встановлено основні проблеми, що гальмують розвиток туризму. Особливості туризму у місті
дозволили висвітлити не лише самі атракційні місця, але й недоліки у цій сфері. Дослідження проблемних
напрямів цієї сфери у Чернігові дозволило визначити нову стратегію розвитку міста, що передбачає поетапну
процедуру її реалізації. Аналіз причин зниження туристичної привабливості дозволив сформулювати основні
заходи щодо її поліпшення, а також, враховуючи результати дослідження, виділити пріоритетні напрями роз^
витку туризму Чернігова у довгостроковій перспективі.
The assets of Chernihiv region are considerable historical, cultural and nature^recreational potential, an important
transport hub where international roads and railroads converge, and Chernihiv is one of the oldest cities in Europe.
The article provides diagnostics of the tourist potential of Chernihiv. For this purpose, the estimation of historical and
cultural tourism resources of Chernigov had carried out with the help of a point^of^assessment approach. The analysis
of the point rating characterizes the cognitive value of the historical and cultural tourist resources of the city is higher
than the average level and can be used in developing the tourism strategy in Chernihiv, because such an assessment is
rather high. However, after analyzing the city's main attractions, it should be notice that most of them are in
unsatisfactory condition and need to restore.
The basic preconditions of tourism development are determined and the city tourism resources were assessed.
After investigating the resource supply of Chernihiv, we believe that the tourist potential of the city is quite significant,
but for the development of the tourism industry in Chernigov, real support and encouragement from local authorities
are need. A significant number of attractions in the city, historical, cultural and natural monuments are in poor condition,
have poor throughput, are difficult to actively use in tourism and require active promotion and branding, while the
unique and popular festivals in Chernihiv are abandoned and irregular. The features of tourism in the city allowed
highlighting not only the attractions of itself, but also the shortcomings in this area. Investigation of problem areas of
this sphere in Chernigov allowed defining a new strategy of city development, which provides a phased procedure for
its implementation. Analysis of the reasons for reducing tourism attractiveness allowed formulating the main measures
for its improvement, and, taking into account the results of the study, to highlight the priority directions of tourism
development in Chernihiv in the long^term perspective. After analyzing the tourist potential of Chernigov, we can
identify the priority directions of tourism development in Chernihiv as: cognitive tourism based on historical uniqueness
of development, event tourism, which involves organizing and conducting annually several events of national and
international levels, gastronomic tourism, for which Chernigov has the necessary resources and positive image, beer
tasting tourism, religious tourism as well as pilgrimage and active tourism.
Ключові слова: стратегія, туристичний потенціал, історикокультурні пам'ятки, пріоритетні напрями
розвитку туризму, атракція.
Keywords: strategy, tourist potential, historical and cultural monuments, priority directions of tourism
development, attraction.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чернігів — одне з найстаріших міст України, що за
свою 1300літню історію зберегло велику історико
культурну спадщину, має значні природні та рекреаційні
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ресурси. Проте маючи значний туристичний потенціал,
Чернігів мало користуються попитом як серед українців,
так і іноземних туристів. Причиною цього є наявність
багатьох проблем міста, у тому числі й недосконалістю
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управління туризмом міста та відсутність дієвої стра
тегії розвитку туризму. Тому актуальними є наукові дос
лідження, результати яких спрямовані на розробку та
впровадження практичних рекомендацій щодо вибору
ефективної стратегії розвитку туризму Чернігов.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням туристичної діяльності, пріоритетам
та стратегіям розвитку туризму присвячені роботи та
ких вчених: М. Борущак [1], В. Геращенко [2], І. Зорін
[3], В. Квартальнов [3], В. Кифяк [4], О. Любіцева [5], М.
Мальська, В. Худо, В. Цибух [6], Т. Сокол [7] та інші.
Однак, незважаючи на наукову цінність і значущість
робіт, недостатнім є розкриття проблеми стратегічно
го розвитку туристичної індустрії саме на регіонально
му рівні. Це і обумовлює актуальність і важливість об
раної теми дослідження.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз розвитку туризму у
Чернігові та формування стратегії розвитку міста на
основі аналізу туристичного потенціалу, дослідження
перспектив розвитку та проблем, що гальмують розви
ток туристичної сфери.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ
Активом Чернігівської області є значний історико
культурний та природнорекреаційний потенціал,
близькість до столиці України та кордонів з іншими
країнами, що підкреслює транзитне значення регіону.
Чернігівська область — прикордонний регіон і має кор
дон протяжністю 224 км із Білоруссю та 235 км — з Ро
сією, що є сприятливим фактором для розвитку в'їзно
го туризму з цих країн у тому числі.
Чернігів — важливий транспортний вузол, де схо
дяться автомобільні дороги та залізниці як міжнарод
ного, так і національного значення. Проблемою транс
портного сполучення міста є те, що між Черніговом і
Києвом немає прямого залізничного сполучення. Більш
розвинений в Чернігові автобусний транспорт. Упро
довж останніх років спостерігається тенденція до упо
вільнення оновлення рухомого складу автотранспорту
та критично низький рівень оновлення рухомого скла
ду електротранспорту. Транспортний комплекс міста
представлений міським електричним та автомобільним
транспортом. У транспортній галузі функціонують три
автотранспортних підприємства з перевезення вантажів,
три підприємства з пасажирських перевезень та вісім
приватних пасажирських перевізників. У межах міста
розташовані три автостанції, дві залізничні станції та
річковий порт [8].
Чернігів — одне із найдавніших міст Європи. За свою
древню історію Чернігів зберіг 96 пам'яток історії дер
жавному обліку, 17 пам'яток монументального мистец
тва, 272 пам'ятки археології (з них 234 — національно
го значення), 67 пам'яток архітектури (28 національно
го значення), найстаріша церква східної Європи (після
Софії Київської) та одна пам'ятка садовопаркового ми

стецтва. Серед природних ресурсів Чернігова варто ви
ділити Регіональний ландшафтний парк "Ялівщина",
лісопарк "Кордівка" [8].
Найголовнішою природною атракцією міста є його
водна артерія — річка Десна, відомий центр рибальства
та відпочинку на природі. В межах міста на узбережжі
річки знаходиться 3 розвинених міських пляжі, облаш
тування яких відповідає сучасним вимогам безпеки. На
узбережжі річки декілька років проводився щорічний
гастрономічнорибальський фестиваль "40 Ух", який
приваблював туристів з усіх куточків країни. На сьо
годнішній день на узбережжі річки розташовується де
кілька заміських готельноресторанних та котеджних
комплексів та баз активних видів відпочинку на воді,
річковий порт з послугами річкових прогулянок на ка
тері та індивідуальній оренді човнів [9].
Під час оцінки історикокультурних туристичних
ресурсів міста Чернігова ми використали підхід бальної
оцінки науковців на чолі з Кравців B.C. [10]. Бальна сис
тема оцінок на практиці застосовується досить широ
ко. Особливо у тих випадках, коли досліджуване явище
не піддається точному виміру, але є потреба хоча б у при
близній його оцінці, а також тоді, коли немає потреби в
точному вимірі явища [11].
Такий підхід полягає у групуванні історикокультур
них ресурсів за типом та присвоєння їм балів від 1 до 5,
що характеризують час, необхідний для огляду таких
об'єктів. Необхідний час огляду визначають спеціалісти
експерти. Чим більше часу необхідно для пізнання об
'єкту, тим вища пізнавальна цінність, а це значить, що
вищий оціночний бал йому присвоюється. Використо
вуючи бальних підхід, оцінимо головні історикокуль
турні пам'ятки Чернігова в таблиці 1.
Таким чином, провівши бальну оцінку головних істо
рикокультурних пам'яток Чернігова було отримано су
марний бал 40 з 50 можливих, що характеризує пізна
вальну цінність історикокультурних туристичних ре
сурсів міста як вищу за середній рівень, що може і по
винно використовуватися при та розробці стратегії роз
витку туризму в місті Чернігові, адже така оцінка є до
волі високою. Однак проаналізувавши головні пам'ят
ки Чернігова можна зробити висновок, що більшість з
них знаходяться в незадовільному стані та потребують
відновлення/реконструкції/реставрації. Важливо за
значити, що належний стан будівель і пам'яток не може
повністю забезпечити успішну експлуатацію в туризмі,
адже важливою складовою є промоція та брендинг ту
ристичних атракцій [12].
Ще однією особливістю міста є його пивна історія,
тут розташовані приватні броварні, які виготовляють
ексклюзивне крафтове пиво, наприклад, Чернігівська
міська броварня "Bierwelle", яка має розвинену мережу
фірмових магазинів по Чернігову та Києву. Гігантом
пивоваріння в Чернігові є САН ІнБев Україна — украї
нський підрозділ найбільшого світового пивоварного
концерну AnheuserBusch InBev. До портфелю брендів
компанії входять 5 національних брендів: Чернігівське,
Рогань, Янтар, Жигулівське Оригінальне, Хмелевус

Таблиця 1. Бальна оцінка головних історикоLкультурних пам'яток Чернігова
№

Назва

Бал
(1-5)
5

6

№

1

Чернігівський Вал (Дитинець)

2

Троїцько-Іллінський монастир та
Іллінська церква
Антонієві печери
Катерининська церква

4

7

4
3

8
9

Курган «Гульбище»

4

10

Максимально можливий бал по сумі

50

3
4
5

Назва
Історико-архітектурний комплекс
«Болдині гори»
Спасо-Преображенський собор
Борисоглібський собор
Будинок Чернігівської полкової
канцелярії (Будинок Мазепи)
Чернігівський літературномеморіальний музей-заповідник
Михайла Коцюбинського
Сумарний бали

Джерело: побудовано авторами.
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Бал
(1-5)
4
5
5
3
3
40
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Таблиця 2. Проблеми туристичної інфраструктури м. Чернігова та шляхи їх вирішення
Проблеми туристичної інфраструктури м. Чернігова
- відсутні місця для тимчасової зупинки та відпочинку
туристичних груп і неорганізованих туристів, по типу
кемпінгу, які були б обладнані критими майданчиками,
туалетами, урнами для сміття, за виключенням автошляхів
державного значення;
- більшість туристичних об’єктів міста потребують
вдосконалення своєї інфраструктури, зокрема будівництва
нових сучасних туалетів, які б відповідали європейському
рівню, встановлення додаткових дорожніх вказівників,
сміттєвих урн тощо. Необхідно передбачити спеціально
облаштовані місця продажу рекламної та сувенірної
продукції у центральній частині міста та в районі
залізничного вокзалу та автобусних станцій;
- недостатня кількість у місті спеціалістів в галузі туризму,
як результат некваліфіковане виконання поставлених
завдань;
- відсутність достовірних статистичних даних щодо
відвідання туристичних об’єктів міста, за допомогою яких
можна було б реально проаналізувати стан туризму в
Чернігові, виявити слабкі сторони та загрози,
спрогнозувати його подальший розвиток

Шляхи вирішення проблеми туристичної інфраструктури м. Чернігова
- активізувати роботу щодо пошуку інвесторів, та залучення інших джерел
фінансування;
- створити ефективну мережу туристично-інформаційних центрів і пунктів;
- посилити рекламно-інформаційну діяльність, зокрема передбачити випуск
інформаційно-довідкової продукції саме туристичного спрямування. Ця
продукція має безкоштовно розповсюджуватись як в ТІЦ, так і в закладах
розміщення;
- з метою популяризації туристичних об’єктів та маршрутів більш тісно
співпрацювати з друкованими та інтернет-виданнями туристичного
спрямування;
- продовжити розроблення системи дорожніх знаків та інформаційних панно,
що інформують про туристичні маршрути і об’єкти (бажано декількома
мовами), та встановлення їх на автошляхах міста та області;
- представники туристичної галузі міста повинні постійно проводити та
приймати участь в інформаційно-рекламних та виставкових туристичних
заходах;
- рекомендувати готелям пройти добровільну стандартизацію. Деякі готелі
своїм номерним фондом та інфраструктурою не відповідають міжнародним
вимогам щодо кількості зірок, яку вони самі собі присвоїли;
- передбачити в місті ефективну кадрову вертикаль для реалізації державної
політики в галузі туризму;
- відділам та управлінням культури і туризму райдержадміністрацій та міських
рад ініціювати передбачення коштів у районних та міських бюджетах на
розвиток туризму

Джерело: складено на основі [15].

(крафтове) і міжнародні бренди: Bud, Stella Artois,
Corona Extra, Staropramen, Beck's, Leffe, Hoegaarden,
Lowenbrau [9]. Усі ці пивні бренди є широко відомими
по всій Україні, а екскурсії на їх виробництво на заводі
та дегустації щорічно обслуговують до 70 тисяч туристів
зі всієї України. Враховуючи зростаючу популярність
гастрономічних, еногастрономічних [13] і пивних турів
розташування в Чернігові такого пивного гіганта є сут
тєвою конкурентною перевагою регіону [14] та має знач
ну перспективу розвитку та повинно бути відзначено
при розробці Стратегії розвитку туризму міста Черні
гова та при позиціонуванні міста і створенні туристич
ного бренду.
Однією зі складових атракційної привабливості
міста Чернігова є розвиток подієвого туризму, а саме
наявність ряду різнопланових фестивалей, ярмарок та
міських свят, які мають потенціал до залучення
більшої кількості туристів як внутрішніх так і інозем
них.
Специфіка фестивальної діяльності полягає в тому,
що відвідувачі фестивалей почуваються залученими в
дійство, мають переважно більше яскравих емоцій у по
рівнянні з відвіданням історикокультурних та при
родніх пам'яток дестинації [15], тому проведення різно
го роду фестивалів і свят і Чернігові значно підвищить
його конкурентоспроможність на ринку внутрішнього
та в'їзного туризму, позитивно впливатиме на розвиток
бренду міста Чернігова. Проте варто зазначити, що ко
лись успішні і популярні фестивалі в Чернігові призу
пинили свою діяльність або взагалі роками не прово
дяться, що звісно, не на користь розвитку туризму міста.
До таких перспективних фестивалів, які не прово
дяться відносяться:
1. Фестиваль активних та екстремальних видів відпо
чинку "Енерджі фест".
2. Chernihiv Jazz Open.
3. Чернігівський мистецький фестиваль "40 Ух".
4. Фестиваль "Ульотний Чернігів".
5. Міжнародний фестиваль живої історії слов'яно
скандинавської культури "Княжа брама" [9].
Проаналізувавши заходи подієвого туризму в Чер
нігові, можна зробити висновок, що фестивальна
діяльність міста має великий потенціал, адже в місті про
водяться або проводилися досить атрактивні свята та
фестивалі, які, однак, потребують якісної організації,
стабільності проведення, збільшення масштабів та за
лучення додаткових коштів і проведення активної рек
ламної діяльності подій у місті.
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Дослідивши ресурсне забезпечення Чернігова, мож
на зробити висновок, що туристичний потенціал міста
досить високий, проте варто зазначити, що для розвит
ку галузі туризму в Чернігові надзвичайно потрібна ре
альна підтримка і стимулювання від місцевої влади, адже
значна кількість атракцій міста, історикокультурних і
природніх пам'яток находиться в неналежному стані,
мають слабку пропускну здатність, їх важко активно
використовувати в туризмі та потребують активної про
моції і брендингу, а унікальні та популярні фестивалі
Чернігова знаходяться в занедбаному стані та не орга
нізовуються регулярно.
Згідно з результатами опитування мешканців 24 міст
України, проведеного соціологічною групою "Рейтинг"
у 2017 році Чернігів посів 20 місце у списку найкомфор
тніших для проживання міст [8]. Зведений індекс обслу
говування та послуг у місті для Чернігова склав 3,1 [9]
(5 — відмінно, 1 — жахливо). Можна стверджувати, що
така посередня оцінка порівняно є незадовільною та по
винна стимулювати міську владу та суб'єкти туристич
ного господарювання до підвищення якості послуг у
місті.
Таким чином проаналізувавши ресурсний потенці
ал міста Чернігова, його туристичні потоки та їх струк
туру, ми можемо зробити узагальнюючі висновки, що
місто має значний потенціал для розвитку туризму, про
те використовує його не належною мірою. За даними
досліджень Департаменту культури і туризму, націо
нальностей та релігій Чернігівської обласної державної
адміністрації індекс туристичної привабливості складає
4,01, індекс задоволеності туристичними послугами —
3,79 [8], що досить високими показниками з можливі
стю до розвитку.
Розвиток туризму в місті залежить від багатьох
чинників, які мають як позитивний так і негативний
вплив на туристичну галузь усього міста. Причин, які
перешкоджають розвитку туризму в Чернігові, існує
велика кількість. Основними з них є несприятлива
державна політика, недоліки у прийнятій стратегії
розвитку туризму Чернігова, нерозвиненість турис
тичної інфраструктури та низький рівень матеріаль
ної бази.
Туристична інфраструктура — це один із основних
елементів, що може характеризувати рівень розвитку
туристичної галузі регіону. У таблиці 2 представлені
основні проблеми туристичної інфраструктури міста
Чернігова на та можливі шляхи їх вирішення, які повин
на передбачити нова стратегія розвитку туризму.
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Проаналізувавши причини
зниження показників розвитку
туристичної галузі Чернігівської
області та міста Чернігова, ми
сформулювали основні не
обхідні передумови розвитку ту
ристичної індустрії регіону (рис.
1).
Основними проблемними пи
таннями, на вирішення яких
спрямовується розробка стра
тегії розвитку туризму в місті
Чернігові, є такі:
1. Відсутність у Чернігова
іміджу цікавого, сучасного, ту
ристичнопривабливого міста.
2. Недостатня розвиненість
транспортної і туристичної
інфраструктури міста та відпов
ідних послуг.
3. Низький рівень викорис
тання туристичного потенціалу
території у сфері пізнавального
туризму на основі культурної
багатоманітності та історичної
унікальності.
4. Відсутність у Чернігові ту
ристичнопривабливих загаль
Рис. 1. Передумови розвитку туристичної індустрії м. Чернігова
новідомих подій і заходів націо
нального та міжнародного рівня,
які проводяться на регулярній основі.
тивні напрями розвитку туризму, якот: пізнавальний,
5. Невикористання промислового комплексу міста релігійний, подієвий, гастрономічний, пивний та актив
для розвитку інноваційних напрямів туризму, зокрема, ний види туризму. Шляхом розробки та реалізації дієвої
пивного туризму.
та якісної стратегії розвитку туризму в місті Чернігові
Таким чином, проаналізувавши туристичний потен можливо доповнити асоціативний ряд потенційного ту
ціал Чернігова, можна виділити пріоритетні, на нашу риста з "Древній Чернігівцеркви" на "активний відпо
думку, напрями розвитку туризму Чернігова у довгост чинок — рекреація — природа — історичні пам'ятки". В
роковій перспективі:
комплексі Стратегія розвитку туризму міста Чернігова
— пізнавальний туризм, основою якого є історична повинна грунтуватися на наявному потенціалі та мож
унікальність розвитку, етнокультурна багатоманітність ливостях, сильних і слабких сторонах міста, максималь
міста та велика кількість історикокультурних пам'яток но використовуючи перші, і усуваючи останні. При роз
національного та світового значення;
робці стратегії у подальшому необхідно зосередитись
— подієвий туризм, що передбачає організацію та на покращенні туристичної інфраструктури та розвит
проведення щорічно кількох заходів національного і ку рекреаційного, активного, паломницького, гастроно
міжнародного рівнів розважального, гастрономічного, мічного видів туризму шляхом залучення інвестицій для
спортивного спрямування;
реконструкції існуючих та будівництва нових готелів,
— гастрономічний туризм, для якого в Чернігові є баз відпочинку, санаторіїв, котеджних містечок,
необхідні ресурси та позитивний імідж, адже протягом кемпінгів, заснування і розвиток існуючих історичних,
декількох років тут проводилися успішні та популярні музичних та гастрономічних фестивалів, які були б "род
гастрономічні фестивалі, одним з яких був фестиваль зинкою" Чернігова та асоціювалися у туристів саме з цим
"40 Ух", який був унікальним поєднанням змагання з містом.
приготування рибної юшки та спортивної риболовлі;
— пивний дегустаційний туризм, орієнтований на
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SOCIO^ECONOMIC ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню проблеми безробіття в Україні та її соціально^економічному аналізу. У
статті визначено позитивні та негативні наслідки проблеми безробіття в Україні, які становлять загрозу соц^
іально^економічної дестабілізації країни. Визначено основні чинники, які формують таку макроекономічну
проблему як безробіття. З використанням графічного аналізу показано, що динаміка рівня безробіття лише
зростає. Виявлено необ'єктивність досліджуваного рівня, у зв'язку із проблемами статистичного обліку дер^
жавної статистики. Обгрунтовано необхідність зниження цього рівня до мінімуму за допомогою активної дер^
жавної політики. Визначено, що необхідною умовою збалансування ринку праці є інвестиційні вкладення в
економіку країни, при чому рівень інвестиційних вкладень корелює з рівнем безробіття.
Охарактеризовано зарубіжні моделі успішного регулювання зайнятості та безробіття та на їх основі зап^
ропоновано механізми та інструменти подолання цієї проблеми в Україні. Запропоновано напрями подолання
проблеми безробіття, орієнтовані на активну політику розвитку економіки загалом.
The article is dedicated to the study of unemployment in Ukraine and its socio^economic analysis.— This problem
is one of the main and is the factor that does not allow the Ukrainian economy to develop actively.
The article identifies the positive and negative consequences of the unemployment problem in Ukraine, which
threat ensocio^economic destabilization of the country. The main factors that create such a macroeconomic problem
as unemployment are investigated. Graphic analysis shows that the dynamics of unemployment is only increasing,
and therefore the employment policy is ineffective. Particular attention is paid to substantiating the need to reduce
this level to a minimum through active public policy. It has been investigated that high unemployment leads to
significant economic losses and increased social tension.
There is a bias in the pace of research, in connection with the problems of statistical accounting of state statistics.To
reduce the impact of factors affecting the unemployment rate in Ukraine, it is proposed to use a systematic approach
to problem solving.
Given that the functioning of the labor market depends to a large extent on the influence of external factors, the
imperative of improving the mechanisms for its regulation is determined. It is revealed that the necessary condition
for balancing the labor market is investment in the economy of the country, with the level of investment investment
correlates with the level of unemployment.
The foreign models of successful regulation of employment and unemployment are described, and on the basis of
them are offered mechanisms and tools for overcoming this problem in Ukraine.
Comparing the experience of foreign countries, the main directions were identified, following which Ukraine will
be able to reduce the impact of negative factors on the level of unemployment, and could stop its growth.
Taking into account the foreign experience of effective regulation of employment andcombating unemployment,it
is concluded that the introduction of experience of other countries in different spheres of life will allow, if not eliminate
the problem, because it was not possible to solve it in any other country, at least to reduce its impact on the development
of the economy in Ukraine.
Ключові слова: безробіття, ринок праці, рівень безробіття, наслідки безробіття, інвестиційні вкладення.
Key words: unemployment, labor market, unemployment rate, consequences of unemployment, investment.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах соціальної кризи та неефективного ви
користання робочої сили, зростання міграції та
відсутності концепції подолання відтоку людських
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ресурсів за кордон економічні проблеми населення є
актуальними та нагальними. Однією з таких проблем
є безробіття, системний характер та комплексність
наслідків якого потребують формування механізмів
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Таблиця 1. Позитивні та негативні наслідки безробіття в Україні
Негативні сторони
Падіння життєвого рівня населення
Зростання витрат на допомоги безробітнім
Скорочення податкових надходжень
Загострення криміногенної ситуації
Посилення соціальної напруги
Падіння трудової активності
Посилення соціальної диференціації

постійного моніторингу та коригування ситуації на
ринку праці.
Безробіття потребує аналізу стану та причин,
пошуку важелів його регулювання на науковій основі
та із застосуванням дієвого закордонного досвіду.
Створення в Україні ринку праці, на якому б здійсню
валося ефективне працевлаштування наявної робо
чої сили, дало б змогу вивести економіку нашої краї
ни на новий рівень.
Складність дослідження проблеми безробіття зу
мовлене, перш за все, багатофакторністю та комп
лексністю відносин на ринку праці. Формування ос
новних напрямів по подолання безробіття в Україні
є першочерговим завданням для виходу з соціально
економічної кризи.

Позитивні сторони
Зростання конкуренції між працівниками
Стимулювання підвищення інтенсивності і
продуктивності праці
Підвищення соціальної цінності робочого місця
Зростання конкуренції між працівниками
Зростання соціальної значимості та цінності праці
Перерва в зайнятості, як час зайнятися навчанням
Підвищення рівня освіти

7,60%

7,30%

2012 р.

2013 р.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми зайнятості і безробіття в Україні знайш
ли своє відображення у наукових працях таких вчених:
С. Бандура, Д. Богиня, Г. Волинський, В. Геєць, В. Гера
симчук, О. Грішнова, С. Дзюба, Є. Лібанова, Ю. Мар
шавін, С. Мочерний, О. Чурилова А. Чухно та ін. Водно
час, незважаючи на значну кількість досліджень, реалії
ринку праці вимагають подальшого опрацювання мето
дичних підходів аналізу проблеми безробіття та пошу
ку механізмів подолання його негативних наслідків.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження єаналіз рівня безробіття в Ук
раїні та пошук основних шляхів його подолання на
основі зарубіжного досвіду.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах національної економікибезро
біття є не тільки економічною, але й серйозною соціаль
ною проблемою. Причому соціальні наслідки даної про
блеми є несуть загрозливий характер як для суспільства,
так і для національної економіки. Безробіття — соціаль
ноекономічне явище, за якого частина працездатного
населення не може знайти роботу, стан зайнятості час
тини економічно активного населення. Стан безробіття
базується на трьох критеріях, які повинні задовольня
тись одночасно:
— "без роботи", тобто відсутність роботи за наймом
або самозайнятості;
— "готовність і здатність працювати у даний час";
— "пошук роботи" [1].
Безробіття є макроекономічною проблемою, яку
формують такі чинники: 1) структурні зрушення в еко
номіці, що призводять до масштабних змін у структурі
й кількості попиту на робочу силу; 2) зниження темпів
економічного розвитку спричиняє зменшення кількості
робочих місць, порушення збалансованості кількості
працівників і кількості робочих місць; 3) недостатній
сукупний попит; 4) інфляція викликає скорочення капі
тальних вкладень, зниження реальних доходів населен
ня, що викликає збільшення пропозиції зі зменшенням
попиту на робочу силу; 5) співвідношення цін на факто
ри виробництва, яке веде до переважання працездатних
технологій; 6) сезонні коливання виробництва, що вик
ликають зміни у попиті на робочу силу; 7) науковотех
нічний прогрес, що збільшує диспропорції між попитом

www.economy.in.ua

9,30%

9,10%

9,30%

2014 р.

2015 р.

2016 р.

9,90%

10,10%

I квартал
2016 р.

I квартал
2017 р.

Рис. 1. Динаміка безробітного населення за методологією
МОП у віці 15—70 років за 2012—2017 рр.

і пропозицією робочої сили [2, с. 107]. Вплив сукупності
факторів вимагають застосування системного підходу
до вирішення проблеми безробіття.
Безробіття як соціальноекономічне явище присутнє
у кожній країні, оскільки має не тільки негативні, а й
позитивні наслідки (табл. 1) [1, с. 567—569].
Згідно статистичних даних [3] (рис. 1), за 5 років
рівень безробіття зріс на 2,5%, що призводить до еко
номічних втрат та соціальної напруги. Але особливо
негативною є тенденція його поступового зростан
ня.
За методологією МОП рівень безробіття в Україні
зростає, та відображений темп зростання не відобра
жає реальної ситуації, зважаючи на об'єктивні пробле
ми щодо статистики безробіття в Україні, які не дозво
ляють оцінювати реалії безробіття в Україні:
— неможливо врахувати осіб, які втратили "надію
на працю" в Україні, які не стоять на обліку в службі
зайнятості;
— статистика не враховує часткову зайнятість.Тих,
хто примусово знаходяться у відпустках з ініціативи ад
міністрації, вважають зайнятими;
— неправдива інформація з позицій безробітних.
Велика кількість працівників працюють без офіційного
оформлення, тому майже неможливо перевірити тих,
хто отримує виплати по безробіттю, й задіяний в
тіньовій економіці.
Отже, варто дослідити причини безробіття в Україні
(рис. 2). З рисунка видно, що більша половина безробіт
тя в Україні за причинами незайнятості — це звільнені з
економічних причин та за власним бажанням, що є со
ціально спричиненим фактором.
При цьому статистика не враховує, що саме через
відсутність роботи 7 мільйонів наших співвітчизників
виїхали за кордон на заробітки у Польщу (36%), Росію
(25%), Німеччину та Чехію (по 5%), Італію (3%), решта в
інших країнах [4]. Значна частина населення зараз пе
ребуває в умовах вимушеної неповної зайнятості. Лише
чисельність працюючих у режимі неповного робочого
тижня (дня) перевищує 2 млн чоловік [5].
Як показало дослідження, негативні наслідки без
робіття є значно серйозніші, ніж позитивні, і вони ста
новлять загрозу національному розвитку і національній
безпеці країни, оскільки можуть бути головною причи
ною соціальноекономічної дестабілізації. Тому по
трібно зменшити їх вплив за допомогою впровадження
державою заходів, які підвищать рівень зайнятості,
збільшать особисті доходи населення шляхом створен
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ще, за рахунок чого оптимізу
ються процеси зайнятості та
безробіття.
Не зайняті через
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тощо;
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5%
У т.ч. за причинами редитися уряди, роботодавці,
незайнятості
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працівники та МОП, а саме: за
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характер;
безпечення кредитних потоків
економічних причин; та стимулювання попиту; по
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9%
На саміті ЄС 2010 року були
Рис. 2. Безробітне населення у віці 15—70 років за причинами незайнятості
обговорені питання загальноє
у 2017 року
вропейського безробіття [6].
ня нових високооплачуваних робочих місць, покращен Виокремлено десять напрямів подолання проблеми:
ня рівня виробництва.
1) намагатися забезпечити кожного робочим місцем,
Основним джерелом створення робочих місць у за у поєднанні з перепідготовкою та за підтримки держав
рубіжних країнах є інвестиції. Інвестиційні вкладення є ного фінансування (у тому числі з Європейського соц
індикатором розвитку національної економіки та мають іального фонду);
значний вплив на функціонування ринку праці в Україні.
2) заохочувати підприємництво та створювати ро
Оскільки іноземні інвестиції є визначальною передумо бочих місць, наприклад, шляхом зниження пов'язаних
вою розвитку національної економіки та важливим інди із заробітною платою витрат на робочу силу і надання
катором умов підприємницької діяльності, то, у свою гарантій;
чергу, дають можливість на збільшення робочих місць,
3) покращувати ефективності національних служб
а отже, зменшення рівня безробіття. Чим масштабнішим зайнятості шляхом надання інтенсивного консультуван
буде обсяг інвестиції та ефективність їх використання, ня, навчання та пошуку роботи в перші тижні безробіт
тим перспективи економічного зростання будуть вищи тя, особливо для молодих безробітних;
ми. Це забезпечить: створення нових робочих місць на
4) підвищувати якість навчання і стажування;
підприємствах різних форм власності; покращення ха
5) сприяти більшій відкритості ринків праці шляхом
рактеристик робочої сили та підвищення кваліфікації забезпечення стимулів до праці, ефективної активної
працівників; розвиток малого та середнього бізнесу, що політики на ринку праці та модернізації системи со
є осередком для формування робочих місць; соціальну ціального захисту, що також призведе до більш повної
підтримку безробітних із подальшим влаштуванням на інтеграції знедолених груп, включаючи інвалідів, низь
роботу.
кокваліфікованих і мігрантів;
З рисунка 3 видно, стан залучення прямих іно
6) покращувати навички на всіх рівнях у навчанні,
земних інвестицій в Україні значно ускладнює інве зокрема, надавати всім випускникам шкіл необхідні
стиційну діяльність, оскільки наявний обсяг вкла знання, щоб знайти роботу;
день не забезпечує передумов економічного зрос
7) використовувати мобільність робочої сили у
тання і навіть повноцінного відтворенняїх наявно відповідності з попитом та пропозицією робочої сили;
го стану. Така ситуація корелює з рівнем зайнятості
8) визначати можливості для працевлаштування та
в Україні.
покращувати навички прогнозування;
Для формування умов національної економіки, за
9) надавати безробітним і молодим людям змогу
яких зростає рівень зайнятості за рахунок збільшення відкрити власний бізнес, наприклад, шляхом впровад
інвестицій (що відповідає постулатам системного підхо ження бізнеснавчання та підтримки стартового капі
ду) вважаємо, варто звернутись до досвіду країн, які талу, або шляхом зниження чи усунення оподаткуван
успішно створюють привабливе інвестиційне середови ня;
Демобілізовані з
військової строкової
служби;
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Рис. 3. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України упродовж 2010—2017 рр., млрд дол. США
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10) передбачати та управляти реструктуризацією на
основі взаємного навчання та обміну позитивним дос
відом.
Чи малий інтерес для України становить японська
модель політики зайнятості [7]. Згідно з цією моделлю
кожна людина може знайти для себе роботу, навіть
якщо вона не дуже цікава й корисна. У цьому полягає
причина низького безробіття в Японії й економії коштів
на соціальні витрати. Природно, така політика не могла
б сприяти підвищенню ефективності економіки, якби не
такі розвинені експортні галузі Японії, як автомобіле
будування, сталеливарна промисловість, виробництво
автомобільних запчастин і машинобудування.
Якщо порівнювати власне скандинавську і євро
пейську моделі політики зайнятості, то можна зробити
висновок, що перша спрямована на забезпечення пра
цею всіх трудящих, для чого створюються робочі місця
в державному секторі з середньою оплатою праці; дру
га орієнтована на скорочення кількості зайнятих при
підвищенні продуктивності праці й зростанні доходів
працюючих. Така політика передбачає дорогу систему
допомоги для більшої кількості безробітних.
Американська політика зайнятості теж спрямована
на залучення до процесу виробництва якомога ширших
верств активного населення [8]. Її результатом є
збільшення кількості людей з низьким рівнем доходу,
який, проте, перевищує допомогу по безробіттю.
У сучасній Швеції держава проводить активну полі
тику в сфері зайнятості, спрямовану на зниження без
робіття. Характерною рисою цієї політики є поперед
ження безробіття, а не боротьба з його наслідками. Уряд
Швеції у соціальній політиці особливу увагу приділяє
розробці заходів, спрямованих на забезпечення профе
сійної підготовки й перенавчання осіб, що стали безро
бітними, і створення нових робочих місць, в основному
в державному секторі економіки; координує міграцію
населення і робочої сили шляхом надання субсидій і
кредитів на переїзд сімей із районів з надлишком робо
чої сили до районів, де є вакантні місця; забезпечує до
ступ населення до інформації про наявні вакантні місця
тощо [9, с. 5—6].
Отже, вважаємо, що за умов невизначеності та не
дієвості державних інструментів регулювання на ринку
праці основними засобами збалансування процесів зай
нятості та безробіття повинні стати імплементація за
рубіжного досвіду з урахуванням національних особ
ливостей інституційної системи та специфіки інвестиц
ійного середовища
ВИСНОВКИ
Проблема безробіття — одне із ключових питань в
Україні. І оскільки повністю вирішити цю проблему не
можливо, то в Україні повинна проходити активна дер
жавна політика, яка б знизила до мінімуму його рівень.
Можна виділити ряд основних напрямів, впроваджен
ня яких сприятиме зменшенню негативних соціально
економічних наслідків безробіття: залучення населен
ня до підприємницької діяльності та її фінансування;
надання допомоги безробітним; проведення перепідго
товки працівників, що втратили роботу; забезпечення
стабільного фінансування; підвищення якості освіти, що
дасть змогу отримувати у кінцевому результаті справ
жніх майстрів своєї справи; проведення ярмарок ва
кансій тощо.
На нашу думку, лише системний підхід до вирішен
ня даної проблеми зі стратегічнодієвими інструмента
ми сформує середовище привабливе для інвестиційних
вкладень, що призведе до позитивних зрушень на рин
ку праці.
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FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT OF AUDIT OF SALARY ACCRUAL IN BUDGET^
FUNDED ENTITY

У статті представлено особливості обліку в бюджетній установі. Для здійснення розрахунків з обліку на^
рахування заробітної плати в бюджетній установі запропоновано внутрішній документ обліку, в якому пред^
ставлено умови нарахування заробітної плати, порядок здійснення розрахунків та кореспонденція рахунків.
Одним із шляхів удосконалення обліку нарахування заробітної плати є вдосконалення діючого аналітичного
обліку, оскільки дані аналітичного обліку відіграють вирішальну роль у зборі інформації про відпрацьований
та невідпрацьований час, виконання норми працівником, структуру фонду оплати праці. Тому, запропонова^
но в облік нарахування заробітної плати бюджетній установі ввести до синтетичного рахунку 651 "Розрахун^
ки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів" аналітичні рахунки: 6511/1 "Розрахунки за посадовими
окладами згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки"; 6511/2 "Розрахунки за надбавками"; 6511/3 "Розрахунки
з індексації грошових доходів"; 6511/4 "Розрахунки з середньомісячного заробітку"; 6511/5 "Розрахунки з ма^
теріальної допомоги на оздоровлення"; 6511/6 "Розрахунки з інших виплат, що не належать до фонду оплати
праці". До синтетичного рахунку 801 "Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних
програм" ввести такі аналітичні рахунки: 8011/1 "Витрати пов'язані з оплатою за посадовими окладами згідно
з розрядами Єдиної тарифної сітки"; 8011/2 "Витрати пов'язані з нарахуванням надбавок"; 8011/3 "Витрати
пов'язані з нарахуванням індексації грошових доходів"; 8011/4 "Витрати пов'язані з нарахуванням з середньо^
місячного заробітку"; 8011/5 "Витрати пов'язані з нарахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення"; 8011/
6 "Витрати пов'язані з нарахуванням з інших виплат, що не належать до фонду оплати праці". Запропоновано
робочу схему кореспонденції рахунків з обліку нарахування заробітної плати в бюджетній установі.
Обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту нарахування заробітної плати та запропонована тех^
нологію, процедури, напрями та послідовність проведення аудиту нарахування заробітної плати в бюджетній
установі.
Для вирішення поставлених завдань аудиту нарахування заробітної плати в бюджетній установі пропону^
ються робочі документи аудитора, які стануть обгрунтованими доказами якісного проведення перевірки, а
саме робочі документи перевірки правильності встановлених окладів, надбавок за вислугу років, нарахуван^
ня премій, надбавок за складність і напруженість у роботі, відображення сум нарахування заробітної плати в
обліку та звітності.
The features of accounting in the budget^funded entity were presented be the authors of the article. For
implementation of calculations with accounting of salary accrual in the budget^funded entity an internal document of
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accounting was proposed, in which the conditions of salary accrual, the order of implementation of calculations and
correspondence of accounts were presented.
One of the ways of improvement of accounting of salary accrual is the improvement of operating analytical
accounting, as far as data of analytical accounting play the decisive part in gathering information about worked and
non^worked time, execution of norm by employee, structure of payroll. Therefore, it was proposed in accounting of
salary accrual in the budget — funded entity to insert to synthetic account 651 "Settlements under salary with budget
funds manager" analytical accounts: 6511/1 "Settlements under position salary according to the Unified tariff net";
6511/2 "Settlements under surcharges"; 6511/3 "Settlements on indexation of cash income"; 6511/4 "Settlements on
average monthly wage"; 6511/5 "Settlements on pecuniary aid for health improvement"; 6511/6 "Settlements on other
disbursements that don't belong to payroll". One should insert to synthetic account 801 "Expenses of managers of
budget funds on execution budget programmes" such analytical accounts: 8011/1 "Expenses related to paying under
position salary according to Unified tariff net"; 8011/2 "Expenses related to surcharge accrual"; 8011/3 "Expenses
related to accrual of indexation of cash income "; 8011/4 "Expenses related to accrual of average monthly wage";
8011/5 "Expenses related to accrual of pecuniary aid for health improvement"; 8011/6 "Expenses related to accrual of
other disbursements that don't belong to payroll". The working flowsheet of correspondence of accounts on accounting
of salary accrual in budget^funded entity is proposed.
The aim and the tasks of carrying out the audit of salary accrual are grounded and technology, procedures, directions
and sequence of carrying out the audit of salary accrual in budget^funded entity are suggested.
To solve the given tasks of the audit of salary accrual in budget^funded entity the authors suggest the auditor's
working documents, which will become the grounded proofs of qualitative carrying out the checking, in particular
working papers of checking of correctness of fixed salary, seniority bonuses, premium accrual, accrual of hard labor
allowance, reflection of amounts of salary accrual in accounting and reporting.
Ключові слова: облік, аудит, заробітна плата, анкета, загальний план, програма перевірки, робочий документ.
Key words: accounting, audit, salary, questionnaire, general plan, checking programme, working paper.
ВСТУП
Однією з важливих і найбільш трудомістких ділянок
обліку є розрахунки з нарахування заробітної плати. У
кожній сфері та галузі економіки є свої характерні особ
ливості щодо нарахування заробітної плати. Бухгалте
ру бюджетної установи при веденні обліку розрахунків
із заробітної плати нині не достатньо володіти лише
досконалими знаннями бухгалтерського обліку. Чинне
законодавство з питань оплати праці доволі об'ємне, що
впливає як на облік, так і на правильність визначення
розмірів посадових окладів, надбавок та інших виплат.
Крім того, як правило, в більшості бюджетних установ
бухгалтер додатково виконує функції економіста, ста
тиста, кадровика та інших облікових професій, тому
потрібні власні підходи до обліку та аудиту нарахуван
ня заробітної плати в умовах ринкових трансформацій,
адаптація зарубіжної теорії та практики до вітчизняних
умов господарювання.
У господарській діяльності бюджетних установ є
свої особливості, притаманні ресурсам, результатам
праці та економічним відносинам в процесі їх реалізації.
Цим і визначаються відмінні риси механізму господарю
вання різних видів установ та методики його обліку та
аудиту, що знаходить відображення в специфіці показ
ників роботи установ та організацій, затрат, факторів
їх зміни, а також резервів підвищення ефективності,
якості та організації їх роботи.
Роль бухгалтерського обліку та аудиту в керуванні
розрахунками з нарахування заробітної плати будьякої
бюджетної установи — це забезпечення відображення
всіх операцій, зв'язаних з виконанням кошторису витрат
і узагальнення даних обліку та звітності. Своєчасне,
повне та достовірне відбиття всіх розрахунків з оплати
праці дозволяє керівнику бюджетної установи прийма
ти обгрунтовані управлінські рішення, аналізувати ро
боту установи, здійснювати та контролювати цільові
витрати на оплату праці на основі затвердженого кош
торису, виявляти незаконні витрати.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання обліку та аудиту нарахування заробітної
плати вивчали такі науковці: Бутинець Ф.Ф, Загород
ній А.Г., Кулаковська Л.П., Ільїна С.Б., Мельник Т.Г.,
Новиков І.Т., Олійчук М.Ф., Рагуліна І.І. та ін. Але май
же у всіх наукових розробках висвітлюється методика і
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організація аудиту розрахунків з оплати праці суб'єктів
господарювання, що не відносяться до бюджетної сфе
ри. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зу
мовило вибір напряму дослідження в науковому і прак
тичному аспектах.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є розгляд особливостей обліку та
удосконалення аудиту нарахування заробітної плати в
діючий бюджетній установі.
Завдання дослідження:
— розглянути особливості обліку нарахування за
робітної плати в Комунальному закладі "Запорізька рай
онна комплексна дитячоюнацька спортивна школа"
ЗРР ЗО (скорочено — КЗ ЗРК ДЮСШ) та за
пропонувати робочу схему кореспонденції рахунків у
КЗ ЗРК ДЮСШ;
— розробити шляхи удосконалення аудиту нараху
вання заробітної плати в комунальному закладі.
Комунальний заклад "Запорізька районна комплек
сна дитячоюнацька спортивна школа" ЗРР ЗО (скоро
чено — КЗ ЗРК ДЮСШ) є спільною власністю територ
іальних громад сіл та селищ Запорізького району. На
рахування заробітної плати працівникам КЗ ЗРК
ДЮСШ здійснюється згідно з штатним розписом та та
рифікаційного списку (табл. 1). Всі нарахування зароб
ітної плати відображаються в розрахунковоплатіжній
відомості (табл. 2) та в меморіальному ордері № 5.
Місячні ставки заробітної плати тренеріввикла
дачів, встановлюються за 24 академічні години без
посередньо навчальнотренувальної роботи на тиждень
(4 академічні години на день при 6денному режимі ро
боти, академічна година — 45 хв).
Місячна заробітна плата встановлюється при тари
фікації тренеріввикладачів щороку на початку навчаль
ного року і виплачується щомісяця незалежно від
кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.
Для здійснення розрахунків з обліку нарахування
заробітної плати можна запропонувати в КЗ ЗРК
ДЮСШ внутрішній документ обліку, в якому представ
лені умови нарахування заробітної плати, порядок
здійснення розрахунків та кореспонденція рахунків
(табл. 3).
Одним із шляхів удосконалення обліку нарахування
заробітної плати є вдосконалення діючого аналітичного
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Синтетичний рахунок 801 «Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання
бюджетних програм»

Синтетичний рахунок 651 «Розрахунки з оплати праці
розпорядників бюджетних коштів»

обліку, оскільки дані аналітичного обліку
6511/1 «Розрахунки за посадовими окладами
відіграють вирішальну роль у зборі інфор
згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки»
6511/2/1 «За складність і
мації про відпрацьований та невідпрацьова
напруженість в роботі»
ний час, виконання норми працівником,
6511/2 «Розрахунки за надбавками»
структуру фонду оплати праці. Цю інфор
мацію щодо нарахування заробітної плати
6511/2/2 «За вислугу років»
необхідно відображати за такими статтями:
— основна заробітна плата;
6511/2/3 «За почесні та
6511/3 «Розрахунки з індексації грошових
— додаткова заробітна плата;
спортивні звання»
доходів»
— інші заохочувальні та компенсаційні
витрати;
— інші виплати, що не належать до
фонду оплати праці.
6511/4/1 «Оплата відрядження»
6511/4 «Розрахунки з середньомісячного
Пропонується ввести до синтетичного
заробітку»
рахунку 651 "Розрахунки з оплати праці
6511/4/2 «Оплата відпускних»
розпорядників бюджетних коштів" такі
аналітичні рахунки (рис. 1).
6511/4/3 «Компенсація за
6511/5 «Розрахунки з матеріальної
Пропонується ввести до синтетичного
невикористані дні відпустки»
допомога на оздоровлення»
рахунку 801 "Витрати розпорядників бюджет
них коштів на виконання бюджетних програм"
наступні аналітичні рахунки (рис. 2).
6511/6 «Розрахунки з інших виплат, що
не належать до фонду оплати праці»
Робочу схему кореспонденції рахунків
з нарахування заробітної плати працівни
кам КЗ "Запорізька районна комплексна Рис. 1. Аналітичні рахунки з нарахування заробітної плати працівникам
дитячоюнацька спортивна школа" ЗРР ЗО
КЗ ЗРК ДЮСШ
представимо в таблиці 4.
Для проведення аудиту нарахування заробітної пла
Програма проведення аудиту нарахування заробіт
ти в КЗ ЗРК ДЮСШ первинні облікові документи мож ної плати в КЗ ЗРК ДЮСШ представлено в таблиці 7.
на класифікувати так:
Критерії якості аудиторської перевірки: наявність —
1. Наказ про облікову політику підприємства, який А; правдивість — Б; права та зобов'язання — В; повнота —
регламентує особливості відображення в обліку витра Г; вимірювання — Д; оцінку вартості — Е; подання і роз
ти, пов'язані з оплатою праці, їх розподіл, а також особ криття — Є.
ливості документального та бухгалтерського оформ
Для вирішення поставлених завдань аудиту нараху
лення операцій з обліку розрахунків з персоналом.
вання заробітної плати в КЗ ЗРК ДЮСШ пропонуємо
2. Кадрові документи, які дають можливість ауди робочі документи аудитора, які, на думку авторів, ста
тору, в ході проведення перевірки, мати пев
ну інформацію про кількісний та якісний
8011/1 «Витрати пов’язані з
8011/2/1 «Витрати пов'язані з
склад працівників, прийнятих та звільнених
оплатою за посадовими
нарахуванням надбавок за складність
працівників тощо.
окладами згідно з розрядами
і напруженість в роботі»
У процесі проведення перевірки нараху
Єдиної тарифної сітки»
вання заробітної плати в КЗ ЗРК ДЮСШ ауди
тору необхідно перевірити такі документи:
8011/2/2 «Витрати пов'язані з
нарахуванням надбавок за вислугу
— положення про оплату праці; поло
років»
ження про преміювання;
8011/2 «Витрати пов’язані
— штатний розклад; наказ про затверд
з нарахуванням надбавок»
ження штатного розкладу;
8011/2/3 «Витрати пов'язані з
— тарифікаційний список; наказ про
нарахуванням надбавок за почесні та
проведення тарифікації;
спортивні звання»
— правила внутрішнього трудового роз
порядку;
8011/3 «Витрати пов'язані з
— колективний договір;
нарахуванням індексації грошових
— книга реєстрації наказів по особово
8011/4/1 «Витрати пов'язані з
доходів»
нарахуванням оплати на
му складу;
відрядження»
— накази по особовому складу;
— графік обліку відпусток;
— наказ про надання відпусток;
8011/4 «Витрати пов'язані з
8011/4/2 «Витрати пов'язані з
нарахуванням з середньомісячного
— особова картка працівника,
нарахуванням оплати відпускних»
заробітку»
— книга обліку руху трудових книжок.
Загальний план аудиторської перевірки
нарахування заробітної плати складається з
8011/4/3 «Витрати пов'язані з
метою визначення її обсягів, термінів прове
нарахуванням компенсації за
дення, необхідного складу аудиторської гру
8011/5 «Витрати пов'язані з
невикористані дні відпустки»
пи, яку буде залучено до перевірки. Загальний
нарахуванням матеріальної
допомога на оздоровлення»
план аудиторської перевірки нарахування за
робітної плати представлено в таблиці 5.
Для визначення ступеня ризику в КЗ ЗРК
ДЮСШ аудитор проводить загальне дослі
8011/6 «Витрати пов'язані з
дження за допомогою тестування. За його
нарахуванням з інших виплат, що
результатами він може відмовитись від про
не належать до фонду оплати
ведення перевірки в КЗ ЗРК ДЮСШ або
праці»
вжити заходів щодо зменшення ризиків. З
метою оцінки ефективності контролю ауди
тор проводить тестування, у процесі якого
Рис. 2. Аналітичні рахунки витрат пов' язаних з нарахуванням
з'ясовує питання викладені у таблиці 6.
заробітної плати працівникам КЗ ЗРК ДЮСШ

106

Економiка та держава № 1/2019

www.economy.in.ua
Костенко О.І.
(П. І. Б.)

(підпис)

Костенко О.І.
(П. І. Б.)

"25" вересня 2018р.

(підпис)

Директор КЗ ЗРК ДЮСШ________________
(посада)

Відповідальна особа ________________ Директор________________
(посада)

Таблиця 1. Табель обліку робочого часу КЗ ЗРК ДЮСШ
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Директор КЗ ЗРК ДЮСШ

Провідний фахівецьбухгалтер

Комунальний заклад "Запорізька районна комплексна дитячо
юнацька спортивна школа" Запорізької районної ради Запорізької області
КОД ЕДРПОУ 38915470

Нарахування ЄСВ 22% — 7462,21

Таблиця 2. РОЗРАХУНКОВОLПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ За вересень 2018 року
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Таблиця 4. Запропонована робоча схема кореспонденції рахунків з обліку нарахування заробітної плати в КЗ
"Запорізька районна комплексна дитячоLюнацька спортивна школа" ЗРР ЗО
№
з/п
1
1

Зміст господарської операції

6

2
Нарахування заробітної плати за
посадовими окладами згідно з
розрядами Єдиної тарифної сітки
Нарахування надбавки за
складність і напруженість в роботі
Нарахування надбавки за вислугу
років
Нарахування надбавкки за почесні
та спортивні звання
Нарахування індексації грошових
доходів
Нарахування відрядження

7

Нарахування відпускних

8

Нарахування компенсації за
невикористані дні відпустки
Нарахування матеріальної допомога
на оздоровлення
Нарахування заробітної плати з
інших виплат, що не належать до
фонду оплати праці»

2
3
4
5

9
10

Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
3
4
8011/1 «Витрати пов’язані з оплатою за
6511/1 «Розрахунки за посадовими окладами
згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки
посадовими окладами згідно з розрядами Єдиної
тарифної сітки»
8011/2/1 «Витрати пов' язані з нарахуванням
6511/2/1 «Розрахунки з нарахування надбавки
надбавок за складність і напруженість в роботі»
за складність і напруженість в роботі»
8011/2/2 «Витрати пов' язані з нарахуванням
6511/2/2 «Розрахунки з нарахування надбавки
надбавок за вислугу років»
за вислугу років»
8011/2/3 «Витрати пов' язані з нарахуванням
6511/2/3 «Розрахунки з нарахування надбавки
надбавок за почесні та спортивні звання»
за почесні та спортивні звання»
8011/3 «Витрати пов' язані з нарахуванням
6511/3 «Розрахунки з індексації грошових
індексації грошових доходів»
доходів»
8011/4/1 «Витрати пов' язані з нарахуванням
6511/4/1 «Розрахунки з нарахування
оплатою відрядження»
відрядження»
8011/4/2 «Витрати пов' язані з нарахуванням
6511/4/2 «Розрахунки з нарахування
відпускних»
оплати відпускних»
8011/4/3 «Витрати пов' язані з нарахуванням
6511/4/3 «Розрахунки з нарахування
компенсації за невикористані дні відпустки»
компенсації за невикористані дні відпустки»
8011/5 «Витрати пов' язані з нарахуванням
6511/5 «Розрахунки з матеріальної допомога
матеріальної допомога на оздоровлення»
на оздоровлення»
8011/6 «Витрати пов' язані з нарахуванням з
6511/6 «Розрахунки з інших виплат, що не
інших виплат, що не належать до фонду оплати
належать до фонду оплати праці»
праці»

Таблиця 5. Загальний план для проведення аудиту нарахування заробітної плати в КЗ ЗРК ДЮСШ
Етапи

Зміст аудиторських процедур

1
Підготовчий

2
Ознайомлення з бізнесом клієнта, оцінка системи внутрішнього контролю та
бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, суттєвості, планування аудиту
нарахування заробітної плати
Перевірка первинних документів з обліку нарахування заробітної плати
Перевірка правильності нарахування заробітної плати різним категоріям працівників
Перевірка правильності нарахування і виплат відпускних, премій та надбавок
Перевірка дотримання термінів, порядку, документального оформлення та
відображення в обліку нарахування заробітної плати
Перевірка правильності здійснення утримання ПДФО, єдиного внеску, військового збору
Перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку по рахунку 651.
Формування висновків за результатами аудиту нарахування заробітної плати

Основний

Заключний

Термін
перевірки
3

Виконавець
4

Таблиця 6. Тест контролю нарахування заробітної плати КЗ ЗРК ДЮСШ
Варіант відповіді
№
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

110

Зміст питання

Так

2
Вид діяльності:
- медицина;
- освіта;
- культура;
Як ведеться облік в комунальному закладі:
- ручним способом;
- автоматизовано;
Чи є в комунальному закладі відділ внутрішнього контролю?
Яка в комунальному закладі застосовується система заробітної плати:
- погодинна;
- за посадовими окладами
Чи укладено в комунальному закладі Колективний договір?
Чи затверджене Положення про оплату праці?
Чи затверджений в комунальному закладі штатний розклад?
Чи ведуться табелі обліку робочого часу?
Чи затверджений графік відпусток?
Накази на прийом, звільнення, надання
відпусток в комунальному закладі ведуться:
- бухгалтером;
- керівником.
Чи здійснюються виплати за договорами цивільно-правового характеру?
Чи видається заробітна плата у натуральній формі?
Чи виплачується в комунальному закладі матеріальна допомога?
Чи здійснювалися утримання за виконавчими листами?
Чи здійснюються виплати за лікарняними листами та утримання з них?
Чи виплачуються в комунальному закладі:
- премії;
- надбавки

3

Ні
4
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Інформація
відсутня
5

Примітки
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Таблиця 7. Програма аудиту нарахування заробітної плати
Критерії
якості
5
А, Б, Г,
Д, Є

Контрольний
документ
6
НЗП-1

Штатний розпис,
тарифікаційний
список, накази,
документи про
освіту.
Колективний
договір, Положення
про преміювання,
штатний розпис,
тарифікаційний
список, трудові
книжки
Розрахунковоплатіжна відомість,
накази

А, Б, Г,
Є

НЗП -2

А, Б, В, Г

НЗП -3

А, Б, Г,

НЗП - 4

Розрахунковоплатіжна відомість,
накази

А, Б, Г, Д

НЗП - 5

Розрахунковоплатіжна відомість,
накази

В, Г

НЗП - 6

Розрахунковоплатіжна відомість,
накази, розрахунок
резерву на оплату
праці
Розрахунковоплатіжна відомість,
накази

В, Г

НЗП - 7

А, Б, Г, Д

НЗП - 8

Фінансова звітність,
Розрахунковоплатіжна відомість,
накази
Розрахунковоплатіжна відомість,
накази

Є

НЗП - 9

А, Б, Є

НЗП - 10

Меморіальний ордер
№5, Форма 1-ДФ,
звіт з ЄВ, Головна
книга, Баланс
Розрахунковоплатіжна відомість,
накази

А, Б, Є

НЗП - 11

А, Б, Г, Д

НЗП – 12

Розрахунковоплатіжна відомість,
накази
Розрахунковоплатіжна відомість,
накази

А, Б, Г

НЗП – 13

А, Б, Г

НЗП - 14

№

Перелік контрольних процедур

Метод контролю

1
1

2
Виконати аналіз розподілу фонду
заробітної плати, оцінити адекватність
оплата праці працівників установи,
перевірити дотримання трудового
законодавства. Вивчення та аналіз
основних внутрішніх та зовнішніх
факторів, що впливають на формування
трудових активів та фонд оплати праці
Оцінка системи перепідготовки та
підвищення кваліфікації, що прийнята в
бюджетній установі. Оцінка стилю
керівництва та філософії управління в
установі.
Перевірка наявності затверджених
Колективного договору, Положення про
оплату праці та про преміювання та їх
відповідності положенням
законодавства про працю та
нормативно-правовим актам з праці

3
Огляд, аналіз,
нормативноправова оцінка,
тестування, економічна
перевірка

4
Штатний розпис,
тарифікаційний
список, посадові
інструкції

Огляд, аналіз, оцінка,
тестування,
запити, обговорення

Перевірка обліку, оформлення
первинної документації і правильності
нарахування зарплати для усіх категорій
працівників, щодо яких застосовуються
різні системи оплати праці
Перевірка правильності застосування
діючих норм і розцінок. Перевірка
обґрунтованості і правильності
нарахування премій, надбавок, доплат,
виплат за тимчасову непрацездатність,
щорічних відпусток, винагород за
підсумками праці за рік тощо
Перевірка правильності виконаних
нарахувань та утримань із заробітної
плати, виплат заробітної плати,
розрахунків з депонентами
Перевірка адекватності створеного
резерву на оплату праці. Оцінка
кредитної політики стосовно персоналу

Документальна
перевірка,
нормативно-правова
перевірка, вибірка,
перерахунок
Документальна
перевірка,
нормативно-правова
перевірка, вибірка,
перерахунок

Перевірка відповідності даних
аналітичного та синтетичного обліку
нарахованої заробітної плати.
Перевірити облік на предмет великих
або незвичайних виплат з оплаті праці,
підтвердити доказами
Обмеження пов’язані з оплатою праці
необхідним чином описані та розкриті в
фінансовій звітності

Документальна
перевірка, аналітичні
процедури, порівняння,
розрахунок

Оцінка науково-дослідницької
діяльності в бюджетній установі,
визначення ефективності використання
трудового потенціалу та продуктивності
праці для забезпечення безперервності
діяльності підприємства. Оцінка
здатності установи забезпечувати
функції заробітної плати
Оцінка підтвердження повноти
розкриття інформації про нарахування
заробітної плати у фінансовій звітності

Аналітичні процедури,
письмові репрезентації
керівництва

Одержати та провести аналіз рахунків,
що зв'язані з розрахунком заробітної
плати, перевірити арифметичну
точність, порівняти суми з початковим
сальдо
Перевірка суттєвих грошових та
негрошових виплат працівників

Нормативно-правова
перевірка,
документальна
перевірка,
співставлення
Документальна
перевірка, економічна
перевірка
Документальна
перевірка, оцінка
розрахунок

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

Розглянути інформацію, що одержана в
результаті вище перерахованих
процедур та оцінити достатність резерву
на оплату праці та зв’язаних зобов’язань
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Огляд, документальна
перевірка,
нормативно-правова,
аналітична перевірка

Документальна
перевірка,
правова перевірка,
перерахунок
Оцінка, розрахунок,
альтернативні методи
оцінки

Аналітичні процедури,
запити, порівняння

Документальна
перевірка, порівняння,
розрахунок

Аудиторські докази

Термін
перевірки
7
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Таблиця 8. Робочий документ аудитора — перевірка наявності посадових інструкцій працівників КЗ ЗРК ДЮСШ
Найменування посади в КЗ ЗРК
ДЮСШ
Директор
Провідний фахівець – бухгалтер

Тренер-викладач з боксу
Тренер-викладач з тхеквондо
Тренер-викладач з футболу

Фактичний розподіл завдань, обов’язків, повноважень та
відповідальності
Несе відповідальність за управління закладом,
організовує його діяльність, забезпечує виконання
завдань, передбачених законодавством, Статутом закладу
Веде бухгалтерський облік відповідно до національного
положення (стандартів) бухгалтерського обліку в
державному секторі, складає фінансову та бюджетну
звітність, своєчасно та в повному обсязі перераховує
податки та збори до відповідних бюджетів, забезпечує
дотримання вимог нормативно-правових актів
Веде навчально-тренувальну роботу з боксу, несе
відповідальність за здоров’я дитини у тренувальний
період
Веде навчально-тренувальну роботу з тхеквондо, несе
відповідальність за здоров’я дитини у тренувальний
період
Веде навчально-тренувальну роботу з тхеквондо, несе
відповідальність за здоров’я дитини у тренувальний
період

Наявність затверджених
посадових інструкцій
Так
Так

Так
Так
Так

Таблиця 9. Робочий документ аудитора — вибіркова перевірка правильності встановлених окладів у КЗ ЗРК ДЮСШ
ПІБ
Костенко О.І.
Парфьонов Є.С.
Лихасенко О.О.

Посада
Директор
Тренер-викладач з боксу
Тренер-викладач з тхеквондо

КЗ ЗРК ДЮСШ
13
10
11

Аудиторська фірма
13
10
11

Відхилення (+, -)
-

Таблиця 10. Робочий документ аудитора — вибіркова перевірка правильності встановлення надбавок
за вислугу років в КЗ ЗРК ДЮСШ
ПІБ
Костенко О.І.
Парфьонов Є.С.
Висоцький Д.О.

Посада
Директор
Тренер-викладач з боксу
Тренер-викладач з футболу

КЗ ЗРК ДЮСШ
10%
30%

Аудиторська фірма
10%
30%

Відхилення (+, -)
-

Таблиця 11. Робочий документ аудитора — нарахування надбавок за складність і напруженість
у роботі в КЗ ЗРК ДЮСШ
ПІБ
Костенко О.І.
Копитіна І.О.
Висоцький Д.О.

Посада
Директор
Провідний фахівець-бухгалтер
Тренер-викладач з футболу

КЗ ЗРК ДЮСШ
2000,00
1603,50
-

Аудиторська фірма
2000,00
1603,50
-

Відхилення
-

Таблиця 12. Робочий документ аудитора — перевірка правильності відображення сум
нарахування заробітної плати в обліку та звітності в КЗ ЗРК ДЮСШ
ПІБ
Головна книга (рах.6511)
Меморіальний ордер № 5 (рах.6511)
Звіт з єдиного внеску

КЗ ЗРК ДЮСШ
33919,12
33919,12
33919,12

Аудиторська фірма
33919,12
33919,12
33919,12

Відхилення
-

Таблиця 13. Запропонована форма робочого документа аудитора з перевірки наявності первинних документів
з нарахування заробітної плати
Організація, яку перевіряють
Термін перевірки
Період перевірки
ПІБ
Найменування посади

Наявність трудової книжки

Наявність посадової інструкції

Примітки

Таблиця 14. Запропонована форма робочого документа аудитора з перевірки правильності
нарахування премій, надбавок
Організація, яку перевіряють
Термін перевірки
Період перевірки
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Нарахована надбака

Відхилення
Нарахована премія

Нарахована надбака

За даними аудитора
Нарахована премія

Місяці 2017 р.

Нарахована надбака

ПІБ

Нарахована премія

За даними закладу

Примітки

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 15. Запропонована форма робочого документа аудитора з перевірки правильності відображення сум
нарахування заробітної плати в обліку та звітності
Організація, яку перевіряють
Термін перевірки
Період перевірки
За даними закладу
Зміст операції
Дт
Кт
Сума, грн

Дт

За даними аудитора
Кт
Сума, грн

нуть обгрунтованими доказами якісного проведення пе
ревірки.
Робочі документи аудиту нарахування заробітної
плати в КЗ ЗРК ДЮСШ наведені в таблицях 8—12.
Також можна запропонувати, для підвищення
якості проведення аудиту нарахування заробітної пла
ти в КЗ ЗРК ДЮСШ наступні робочі документи (таб
лиці 13—15).
Робочі документи аудиту нарахування заробітної
плати в КЗ ЗРК ДЮСШ складені у довільній формі, про
те висновок щодо результату аудиторської перевірки ок
ремого пункту програми, повинен бути проаналізований.
ВИСНОВКИ
Для здійснення розрахунків з обліку нарахування
заробітної плати в КЗ ЗРК ДЮСШ запропоновано
внутрішній документ обліку, в якому представлені умо
ви нарахування заробітної плати, порядок здійснення
розрахунків та кореспонденція рахунків.
Одним із шляхів удосконалення обліку нарахуван
ня заробітної плати є вдосконалення діючого аналітич
ного обліку, оскільки дані аналітичного обліку відігра
ють вирішальну роль в зборі інформації про відпрацьо
ваний та невідпрацьований час, виконання норми пра
цівником, структуру фонду оплати праці. Тому запро
поновано в облік нарахування заробітної плати КЗ ЗРК
ДЮСШ ввести до синтетичного рахунку 651 "Розрахун
ки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів"
аналітичні рахунки: 6511/1 "Розрахунки за посадовими
окладами згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки";
6511/2 "Розрахунки за надбавками"; 6511/3 "Розрахун
ки з індексації грошових доходів"; 6511/4 "Розрахунки
з середньомісячного заробітку"; 6511/5 "Розрахунки з
матеріальної допомога на оздоровлення"; 6511/6 "Роз
рахунки з інших виплат, що не належать до фонду оп
лати праці". До синтетичного рахунку 801 "Витрати роз
порядників бюджетних коштів на виконання бюджет
них програм" ввести наступні аналітичні рахунки: 8011/
1 "Витрати пов'язані з оплатою за посадовими оклада
ми згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки"; 8011/2
"Витрати пов'язані з нарахуванням надбавок"; 8011/3
"Витрати пов'язані з нарахуванням індексації грошових
доходів"; 8011/4 "Витрати пов'язані з нарахуванням з се
редньомісячного заробітку"; 8011/5 "Витрати пов'язані
з нарахуванням матеріальної допомога на оздоровлен
ня"; 8011/6 "Витрати пов'язані з нарахуванням з інших
виплат, що не належать до фонду оплати праці". Запро
понована робоча схема кореспонденції рахунків з об
ліку нарахування заробітної плати в КЗ ЗРК ДЮСШ.
Запропонована технологія, процедури, напрями та
послідовність проведення аудиту нарахування заробіт
ної плати в КЗ ЗРК ДЮСШ дасть змогу раціонально
використовувати і розподіляти робочий час аудитора,
а також знизити ризик невиявлення помилок і підвищи
ти ефективність обробки облікової інформації з нара
хування заробітної плати.
Для вирішення поставлених завдань аудиту нараху
вання заробітної плати в бюджетній установі пропону
ються робочі документи аудитора, які стануть обгрун
тованими доказами якісного проведення перевірки, а
саме робочі документи перевірки правильності встанов
лених окладів, встановлення надбавок за вислугу років,
нарахування премій, нарахування надбавок за склад
ність і напруженість у роботі, відображення сум нара
хування заробітної плати в обліку та звітності.
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Дт

Відхилення
Кт

Сума, грн
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IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF AUDIT OF OPERATIONS WITH CASH ASSETS
AT THE REGISTER OF ENTERPRISES

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти аудиту операцій з грошовими коштами у касі
підприємств. Аудит операцій з грошовими коштами в національній валюті на підприємстві — один із
етапів аудиту, який передбачає перевірку операцій підприємства, пов'язаних із обігом грошових коштів
в національній валюті в процесі здійснення фінансово^господарської діяльності з метою встановлення
правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства України. Тому актуальною проблемою
на сьогодні стає перевірка правильності, своєчасності та законності оформлення операцій з грошовими
коштами у касі підприємств. Для цього у статті запропоновано розробку програми аудиту операцій з
грошовими коштами в національній валюті у касі підприємств для підвищення ефективності їх діяль^
ності.
Метою роботи є розробка програми аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті у
касі підприємств для підвищення ефективності їх діяльності.
Метою зовнішнього аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті на підприємстві є
отримання достатніх доказів впевненості в ефективному використані грошових коштів, достовірності
відображення та розкриття інформації згідно з діючими принципами.
Завдання проведення аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті на підприємстві :
перевірка стану збереження готівки в касі; дотримання правил обліку грошових коштів та їх витрачан^
ня; вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими доку^
ментами; перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку, перевірка правильності доку^
ментального оформлення операцій з коштами.
У роботі удосконалена методика аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті на
підприємстві для підвищення ефективності їх діяльності, яка на відміну від сучасних включає: загальний
план проведення аудиту, програму аудиту та робочі документи аудитора. Запропонована методика дасть
змогу аудитору охопити всі аспекти обліку операцій з грошовими коштами в національній валюті на
підприємстві, розглянути правильність, своєчасність, законність відображення в обліку операцій, вчас^
но виявити помилка та зловживання, провести якісні аудиторські процедури та підвищити ефективність
діяльності підприємств.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The article deals with theoretical and practical aspects of audit of operations with cash assets in the company's
cash register. Audit of cash assets transactions in national currency at the enterprise is one of the stages of the
audit, which involves verification of operations of the enterprise related to the circulation of cash in the national
currency in the process of financial and economic activity in order to establish the prudence of their conduct in
accordance with the current legislation of Ukraine. Therefore, the actual problem today is checking the
correctness, timeliness and legality of processing operations with cash at the company's cash desk. To do this,
the article proposes the development of a program of audit of operations with cash in national currency at the
cash register of enterprises to increase the efficiency of their activities.
The purpose of the work is to develop a program of audit of operations with cash assets in national currency
at the cash register of enterprises to increase the efficiency of their activities.
The purpose of the external audit of cash assets transactions in the national currency at the enterprise is to
obtain sufficient evidence of confidence in the effective use of cash, the accuracy of display and disclosure in
accordance with the applicable principles.
The task of conducting an audit of operations with cash assets in national currency at the enterprise: checking
the state of cash in cash; observance of rules of accounting of money and their spending; studying the legality
and expediency of operations with cash and money documents; checking the legality of opening an account at
the bank, checking the correctness of the documentary clearance of operations with funds.
The method of audit of cash operations in the national currency in the enterprise has been improved in the
company to improve the efficiency of their activities, which, unlike the current ones, includes: general plan of
audit, audit program and working documents of the auditor. The proposed methodology will enable the auditor
to cover all aspects of accounting for cash assets transactions in national currency at an enterprise, to consider
the correctness, timeliness, legality of the accounting in transactions, to identify errors and abuses in a timely
manner, to conduct quality audit procedures and to increase the efficiency of enterprises.
Ключові слова: аудит, грошові кошти, загальний план, облікові регістри, первинні документи, програма
аудиту, робочі документи.
Key words: audit, cash assets, general plan, accounting registers, primary documents, audit program, working papers.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Грошові кошти є найбільш ліквідною категорією акти
вів, які впливають на показники платоспроможності
суб'єкта господарювання. Облікова інформація про гро
шові кошти знаходить своє відображення в фінансовій
звітності, а саме: в Балансі підприємства та в Звіті про
рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів ви
значає залишок грошових коштів на кінець звітного пе
ріоду й наводить інформацію про залишок коштів на по
чаток звітного періоду для порівняння. Стаття Балансу
"Грошові кошти та їх еквіваленти" впливає на показни
ки фінансового стану суб'єкта господарювання, які за
лежать від ефективних управлінських рішень по вико
ристанню та генеруванню грошових потоків. Бухгал
терський облік в свою чергу повинен забезпечувати
управлінський персонал необхідною інформацією, яка
повинна відповідати якісним характеристикам підготов
ки фінансової звітності. Складовою аудиту фінансової
звітності є аудиторська перевірка Звіту про рух грошо
вих коштів та Балансу, а це означає, що аудитору необ
хідно перевірити касові операції суб'єкта господарюван
ня. Якість аудиту касових операцій залежить від наяв
ності методологічних принципів організації й методики
аудиту, яких в Україні недостатньо, які потребують до
слідження і є актуальними для їх практичного викорис
тання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання аудиту касових операцій висвітлюються
такими вченими й фахівцями: Л.П. Кулаковська, Н.Т. Бе
луха, О.А. Петрик, А.Д. Шеремет, А.В. Редько, Н.І. До
рош, С.Я. Зубілевіч, С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко. Основна
увага звертається на визначення мети та завдань ауди
ту касових операцій, переліку аудиторських процедур,
які необхідно здійснити аудитором при проведені ауди
ту. При цьому не визначається мета та завдання ауди
торських процедур та критерії якості. В Україні недо
статньо висвітлюється методика складання програми
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аудиту касових операцій. Не існує єдиних методологіч
них підходів в аудиті касових операцій. Недостатньо
висвітлюються й форми робочих документів, за якими
визначається якість аудиторської перевірки. Це свідчить
про необхідність проведення досліджень організації й
методики аудиту касових операцій для їх практичного
використання.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначення методологічних аспектів
організації і методики аудиту касових операцій.
Таблиця 1. Об'єкти аудиту касових операції
Об’єкт аудиту
Наказ про облікову
політику

Касові операції

Рахунки обліку,
облікові регістри,
фінансова звітність

Результати
попередніх
перевірок касових
операцій,
фінансової
звітності

Елементи об’єкту
- відповідність чинному законодавству;
- форми первинних документів;
- облікові регістри обліку;
- порядок проведення інвентаризації
каси;
- порядок укладання договору про
матеріальну відповідальність
- надходження готівки у касу;
- використання готівки;
- відображення в первинних документах;
- відображення на рахунках
бухгалтерського обліку;
- цільове використання готівки і
дотримання касової дисципліни
відповідно до Положення відповідно до
Положення № 148
- рахунки 30 «Готівка», рахунок 33
«Інші кошти»;
- журнал 1, відомість 1.1;
- Баланс (Звіт про фінансовий стан);
- Звіт про рух грошових коштів.
- Примітки до фінансової звітності
- інвентаризації каси;
- аудиторських перевірок;
- внутрішнього контролю;
- Державною фіскальною службою;
- іншими контролюючими органами
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Таблиця 2. Мета, завдання, інформаційне забезпечення аудиту касових операцій
Мета
Отримання достатніх аудиторських доказів,
впевненості у достовірності інформації
первинних документів про рух готівки, її
наявності, повноті й своєчасності її
відображення в облікових регістрах,
тотожності інформації первинних документів
інформації в облікових регістрах,
достовірності та неупередженості
відображення інформації про касові операції
у фінансовій звітності

Завдання
- оцінка системи внутрішнього контролю
касових операцій;
- перевірка доцільності і законності
здійснення готівкових розрахунків;
- перевірка правильності документального
оформлення касових операцій;
- оцінка організації бухгалтерського обліку
касових операцій;
- оцінка синтетичного та аналітичного обліку
касових операцій;
- перевірка тотожності інформації у
первинних документах, облікових регістрах,
фінансовій звітності

Інформаційне забезпечення
- чинне законодавство;
- наказ про облікову політику;
- порядок організації оприбуткування готівки
у касу;
- первинні документи;
- регістри обліку;
- головна книга;
- довідки бухгалтерії;
- акти та довідки попередніх перевірок;
- результати проведених інвентаризацій;
- фінансова звітність

Мета і завдання ауди
торської перевірки визнача
Етап
ються аудитором в період
Термін
№
аудиторської
Зміст
Виконавець
організації проведення ауди
виконання
перевірки
ту, відповідно до умов дого
1.
Підготовчий
Оцінка системи внутрішнього контролю
вору. Але в методологічному
суб’єкта господарювання, визначення
аспекті необхідно визначити
аудиторського ризику, рівня суттєвості,
мету й завдання аудиту, неза
призначення аудиторської групи або
лежно від умов договору. Ав
аудитора для проведення аудиту. Складання
тори наукових публікацій по
програми аудиту
2.
Фізичної перевірки
Аналіз результатів попередніх
різному визначають мету
(фактичний)
інвентаризацій, спостереження за ходом
аудиторської перевірки касо
проведення інвентаризації, висновки
вих операцій.
3.
Основний
Виконання аудиторських процедур
Авторами статті визначе
відповідно до програми аудиту, оформлення
на
мета
аудиту касових опе
робочих документів, коригування програми
рацій, яка відповідає сучасним
аудиту, аудиторського ризику, суттєвості
вимогам відповідно до чинно
4.
Заключний
Узагальнення результатів аудиторської
го законодавства. Відповідно
перевірки: аналіз виявлених порушень,
до визначеної мети сформуль
зловживань, оформлення підсумкових
документів, узгодженість виявлених
овані завдання аудиту касо
порушень з управлінським персоналом та їх
вих операцій.
виправлення, складання аудиторського звіту,
Інформаційне забезпе
акту наданих послуг
чення аудиторської перевірки
необхідно розглядати на етапі організації аудиторської
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
перевірки й на етапі здійснення аудиторської перевірки,
Аудит касових операцій передбачає встановлення в контексті доступу аудитора до бухгалтерської, фінан
законності, доцільності використання готівки, дотри сової, управлінської та іншої інформації (табл. 2).
мання касової дисципліни, достовірності й повноти
Теоретичні та практичні аспекти міжнародного
відображення касових операцій в обліку і звітності досвіду аудиту, які узагальнені у МСА, рекомендують
відповідно до чинного законодавства.
аудитору оцінити систему внутрішнього контролю суб
Для якісного проведення аудиту, необхідно визна 'єкта господарювання. Мета оцінки системи внутріш
чити об'єкти аудиту касових операцій, відповідно до нього контролю полягає у визначені стратегії аудиту.
яких визначається мета аудиту та завдання, складаєть Оцінка системи внутрішнього контролю дозволяє ско
ся програма аудиту (табл. 1).
ротити час і витрати на проведення аудиту, спланува
Предметом організацій і методики аудиту касових ти аудиторські процедури, правильно обрати прийоми
операцій є операції суб'єкта господарювання, пов'язані аудиту, визначити обсяг перевірки та є доказом якіс
з рухом готівки у касі, відображені у первинних доку ного виконання аудитором своїх професійних обо
ментах, облікових регістрах, фінансовій звітності відпо в'язків. Оцінка системи внутрішнього контролю не ви
відно до чинного законодавства, якісних характеристик діляється окремим етапом проведення аудиту та, як
підготовки фінансової звітності.
правило, проводиться одночасно з виконанням ауди
Організація аудиторської перевірки касових опе торських процедур основного етапу аудиту.
рацій полягає у:
У практиці аудиту України використовують анкету
— визначені стратегії аудиторської перевірки;
оцінки системи внутрішнього контролю. Найпростіша
— складанні загального плану, програми аудиту;
форма анкети передбачає перелік основних питань, з
— визначені інформаційного забезпечення ауди відповіддю "Так" чи "Ні". Негативна відповідь свідчить
ту;
про недоліки в організації системи внутрішнього конт
— визначені необхідних аудиторських доказів;
ролю, вказує на слабкі міста організації бухгалтерсь
— виборі ефективних прийомів і способів здійснен кого обліку.
ня аудиторських процедур;
Пропонуємо зразок анкети оцінки системи внутрі
— оформленні робочих документів;
шнього контролю. Анкета містить питання, за допомо
— проведені аналізу результатів проведених ауди гою яких, аудитор зробить висновки про: інформацій
торських процедур;
не забезпечення облікових працівників, наявність
— оформленні підсумкових документів;
внутрішніх розпорядчих документів, щодо організації
— підготовки аудиторського звіту;
бухгалтерського обліку касових операцій, розподіл прав
— обговоренні результатів перевірки з керівницт і обов'язків, кваліфікацію облікових працівників і інші
вом суб'єкта господарювання;
питання. Зміст цієї анкети є типовим для оцінки систе
— документальному оформленні завершення ауди ми внутрішнього контролю суб'єктів господарювання,
торської перевірки (аудиторський звіт, акт виконаних але аудитору необхідно враховувати певні особливості
послуг).
кожного суб'єкта господарювання і залежно від цих
Таблиця 3. Загальний план аудиту касових операцій
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Таблиця 4. Тест внутрішнього контролю касових операцій у національній валюті
№

Зміст питання

1.
2.

Чи існує у суб’єкта господарювання наказ про облікову політику?
Чи висвітлені у наказі про облікову політику елементи облікового процесу касових
операцій?
Чи є посадова інструкція касира?
Чи ознайомлений касир з правами і обов’язками?
Чи відбувається суміщення функцій касира та облікового працівника?
Чи контролюється виконання обов’язків касира головним бухгалтером чи старшими
за посадою?
Чи висока плинність робітників бухгалтерської служби?
Чи виявлені недоліки, порушення у системі обліку касових операцій :
- за результатами попереднього аудиту;
- органами Державної фіскальної служби;
- внутрішнім контролем;
- іншими контролюючими органами
Інвентаризація каси проводиться один раз на рік перед складанням фінансової
звітності
Раптові, позапланові інвентаризації проводяться:
- один раз на місяць;
- один раз на квартал;
- не проводяться;
- ваш варіант відповіді
Існування договору з касиром про матеріальну відповідальність
Чи встановлений ліміт каси?
Чи перевіряється дотримання суми встановленого ліміту залишку готівки у касі
- головним бухгалтером;
- старшим за посадою;
- внутрішнім контролем
Чи здійснюється перевірка:
- звітів касира;
- касової книги
Хто дає дозвіл на видачу готівки:
- керівник;
- головний бухгалтер;
- інша, уповноважена особа
Чи має касир право виписувати видаткові та прибуткові касові ордери?
Обов’язки виписки ВКО та ПКО, видача готівки, приймання готівки, розподілені
між касиром і робітником бухгалтерії
Працівник, який отримує готівку, не займається її обліком у бухгалтерії
Цільове використання готівки контролюється:
- головним бухгалтером;
- бухгалтером
Дотримання касової дисципліни контролюється:
- головним бухгалтером;
- внутрішнім контролем;
- бухгалтером
Касир має вищу освіту?
Касир працює на посаді касира:
- від 1 року до 3-х;
- від 5-ти років до 10-ти;
- ваш варіант відповіді
Головний бухгалтер має вищу освіту?
Головний бухгалтер за фахо
Робітники бухгалтерії забезпечені доступом до отримання інформації чинного
законодавства та змін до нього
Чи перевіряється тотожність інформації Головної книги, облікових регістрів,
Балансу, Звіту про рух грошових коштів?
Чи належним чином організовані умови зберігання готівки, грошових документів,
чекових книжок?
Чи розроблений порядок оприбуткування готівки у касу?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

обставин доповнювати або змінювати зміст анкети, що
залежить від мети тестування та професійного суджен
ня аудитора. Запропонована анкета найбільш підходить
для суб'єктів господарювання малих та середніх
суб'єктів господарювання підприємницької діяльності,
яка пов'язана з виробництвом продукції, виконанням
робіт, наданням послуг.
Оцінка системи внутрішнього контролю здійснюєть
ся на підготовчому етапі загального плану аудиту касо
вих операцій (таблиця 3, 4).
За результатами тестування аудитор робить виснов
ки про організацію бухгалтерського обліку касових опе
рації, організацію внутрішнього контролю та на підставі
цих висновків коригує визначений аудиторський ризик,
обсяг перевірки, планує основні аудиторські процеду
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Так

Варіант відповіді
Ні
Інший

+

ри за етапами аудиторської перевірки, визначає об'єкти
перевірки і складає Програму аудиту.
Аудит касових операцій розпочинається з проведен
ня інвентаризації каси. Організація та проведення інвен
таризації не потребує додаткових досліджень. Для ауди
тора важливе значення мають виявлені порушення об
ліку касових операцій, їх виправлення та відображення
в бухгалтерському обліку. Таким чином, аудитор отри
мує необхідну інформацію для попередньої оцінки
організації бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю та складає програму аудиту.
У таблиці 5 наведено зразок програми аудиту касо
вих операцій.
Методика проведення аудиторської процедури
відображається у робочих документах, які складають
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Таблиця 5. Програми аудиту касових операцій
№
1
1.1.
1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

ВикТерІндекс
онамін
РД
вець
2
3
4
5
6
7
1. Перевірка достовірності відображення операцій з грошовими коштами у касі в національній валюті
Перевірка тотожності даних Балансу
Документальна,
Баланс, Головна книга
РД-1.1
і Головної книги
перевірка по суті;
арифметична
Перевірка правильності
Документальна,
Головна книга, журнал 1,
РД-1.2
відображення даних Головної книги
перевірка по суті;
відомість 1.1
за рахунками обліку, журналу 1,
арифметична
відомості 1.1
Перевірка тотожності аналітичного
Документальна
Звіт касира, журнал 1,
РД-1.3
та синтетичного обліку залишку
перевірка по суті;
Відомість 1.1.
готівки
нормальна;
Рахунки 30, 33
арифметична
2. Перевірка узгодженості інформації про операцій з грошовими коштами у касі в національній валюті у фінансовій звітності
Перевірка тотожності показників
Документальна
Баланс, Звіт про рух
РД-2.1
Балансу із Звітом про рух грошових
перевірка по суті;
грошових коштів
коштів
нормальна
Перелік аудиторських процедур

Перевірка тотожності показників
Балансу і Приміток до фінансової
звітності

3.1.

Перевірка правильності визначення
ліміту залишку готівки у касі

3.2.

Перевірка касової книги на
відповідність залишку готівки та
встановленого ліміту залишку
готівки.
Перевірка зберігання готівки для
виплат, що належать до фонду
оплати праці, пенсій, стипендій,
дивідендів понад установлений ліміт
каси

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

Методичні прийоми
аудиту

Документтальна
перевірка по суті;
нормальна

Баланс, Примітки до
фінансової звітності

3. Перевірка дотримання ліміту залишку готівки у касі
Документтальна,
Розрахунок ліміту залишку
арифметична
готівки у касі, касова
книга, ВКО, ПКО

РД-2.2

РД-3.1

Документальна,
арифметична

Касова книга, встановлюний ліміт

РД-3.2.

Документальна,
арифметична

Обстеження опитування

РД-3.3.

4. Перевірка дотримання касової дисципліни
Документальна,
ВКО, розпорядчі
арифметична, зустрічна
документи, авансові звіти,
чеки, рахунки 30, 31, 372,
66
Перевірка своєчасності повернення
Документальна,
ВКО, авансові звіти,
підзвітних сум, отриманих на
арифметична, зустрічна
касова книга,
відрядження і на інші виробничі
Рахунки 30, 372 ,66
(господарські) потреби
5. Перевірка порядку ведення касової книги
Перевірка касової книги
Документальна:
Касова книга
(прошнурована, пронумерована,
перевірка по суті;
опечатана, має виправлення)
обстеження,
арифметична
Перевірка відповідності записів у
Документальна:
Касова книга, звіти касира
касовій книзі записам у звіті касира
перевірка по суті;
обстеження,
арифметична
Перевірка наявності первинних
Документальна:
Додані первинні
документів, доданих до звіту касира
перевірка по суті;
документи до звітів касира
обстеження,
арифметична
Перевірка правильності підрахунків
Документальна:
Касова книга
касових операцій за день
перевірка по суті;
обстеження,
арифметична
6. Перевірка правильності оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів
Перевірка за формою і суттю
Документальна,
Звіт касира, ВКО, ПКО
доданих до звіту касира ВКО і ПКО
арифметична, зустрічна
Перевірка відповідності ВКО і ПКО
Документальна,
Касова книга, звіт касира,
журналу реєстрації прибуткових і
арифметична, зустрічна
ВКО, ПКО, журнал
видаткових ордерів
реєстрації прибуткових і
видаткових ордерів
Перевірка цільового використання
готівки

ся аудитором у ході перевірки, та мають довільну фор
му (табл. 6—15).
Запропоновані форми робочих документів мають
доказову складову: доцільності та якості проведеної
аудиторської процедури; обгрунтування виявлених по
рушень, помилок, зловживань.
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РД-4.1

РД-4.2

РД-5.1

РД-5.2

РД-5.3

РД-5.4

РД-6.5
РД-6.6

ВИСНОВКИ
Практика аудиту в Україні потребує розробки єди
них методологічних підходів до організації й методики
проведення аудиторських перевірок. Аналіз літератур
них джерел стосовно аудиту касових операцій показує,
що підходи до організації і методики аудиту готівкових
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Продовження таблиці 5
№

Перелік аудиторських процедур

1

2

7.1
7.2.

7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

9.

10.

11.

Методичні прийоми
аудиту

Аудиторські докази

3
4
7. Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування готівки
Перевірка порядку оприбуткування
Документальна,
Порядок оприбуткування
готівки у касі
арифметична,
готівки, Положення 148
зустрічна, нормативна
Зіставлення ПКО на отримання
Документальна,
ПКО, касова книга,
готівки з банків із записами у
арифметична,
корінець чеку чекової
касовій книзі і з корінцями чеків у
зустрічна, нормативна
книжки, рахунки 30, 31, 36,
чекових книжках, виписками банків
20, 10
Зіставлення сум і дат у ПКО і сум і
Документальна,
ПКО, рахунок-фактура,
дат з первинними документами на
арифметична, зустрічна,
квитанції, накладні, акти
реалізацію продукції, товарів,
нормативна
виконаних робіт, послуг
послуг, позареалізаційні операції
рахунки 30, 31, 36, 26, 28
8. Перевірка своєчасності і повноти відображення витрачання готівки
Провести аналіз виплат готівкою за
Документальна,
ВКО, розпорядчі
їх напрямами
арифметична, зустрічна,
документи, авансові звіти
аналітична
рахунки 30, 66, 378, 26, 28
Провести перевірку зі ставності
Документальна,
ВКО, відомості на виплати,
дати, сум готівки у ВКО відповідно
арифметична,
інші розпорядчі та
до первинних документів за
зустрічна, аналітична
підтверджуючі документи
напрямами виплат
Перевірити правильність визначення Документальна,
Відомість на виплати,
депонованої заробітної плати, та її
арифметична, зустрічна,
реєстр депонованих сум,
здавання у банк
аналітична
ВКО рахунки 30,
субрахунки 661, 662,663
Перевірка видачі готівки за
Документальна,
ВКО, довіреності, касова
довіреністю
арифметична,
книга, рахунок 30
зустрічна, аналітична
Перевірка записів у касовій книзі
Документальна,
Касова книга, ВКО,
видачі готівки відповідно до
арифметична,
первинні документи,
розпорядчих та первинних
зустрічна, аналітична
розпорядчі документи
документів
Перевірка дотримання суб’єктом
Документальна
Рахунки 64, 65,
господарювання порядку витрачання перевірка, опитування
готівки, у разі наявності податкового
боргу
Перевірка дотримання суб’єктом
Документальна,
ВКО, касова книга,
господарювання установлених
арифметична
первинні документи
обмежень під час здійснення ними
готівкових розрахунків
Узагальнення результатів аудиту
Робочі документи

Виконавець
5

Термін

Індекс
РД

6

7
РД-7.1
РД-7.2

РД-7.3

РД-8.1
РД-8.2

РД-8.3

РД-8.4
РД-8.5

РД-9

РД-10

Таблиця 6. Форма робочого документа РДL1L1. Перевірка тотожності даних Балансу і Головної книги
Показник

Баланс

1
Залишок на початок
звітного періоду
Залишок на кінець
звітного періоду

2

За даними обліку
С-до за
Дебетом
Відхилення
рах.30
3
4

За даними аудиту
Баланс

С-до за Дебетом
рах.30

Відхилення

Відхилення
(6-5)

5

6

7

8

Таблиця 7. Форма робочого документа РДL1L2. Перевірка тотожності аналітичного та синтетичного
обліку залишку готівки у касі
Залишок готівки

01.01

01.04

Залишок на початок місяця
01.07
01.10

01.12

01.01

Звіт касира
Журнал 1,
Відомість 1.1
Субрахунок 301 «Готівка в
національній валюті»
Відхилення

Таблиця 8. Форма робочого документа РДL2.1. Перевірка тотожності показників Балансу
із Звітом про рух грошових коштів

Показник

За даними обліку
Звіт про рух
Баланс
грошових
коштів

За даними аудиту
Звіт про рух
Баланс
грошових
коштів

Відхилення

Залишок на початок
року
Залишок на кінець року
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Таблиця 9. Форма робочого документа РДL3.1.
Перевірка правильності визначення ліміту залишку готівки у касі
Фактично
За даними обліку
За даними аудиту

Найменування показника

Відхилення

Готівкова виручка
Середньоденні надходження
Виплачено готівкою на відрядження інші виробничі
(господарські) потреби
Середньоденна видача готівки
Ліміт залишку готівки у касі

Таблиця 10. Форма робочого документа РДL3.2.
Перевірка касової книги на відповідність залишку

Дата

Залишок
готівки на
початок дня

Надходження
готівки

Видача
готівки

Залишок готівки за платіжними
відомостями в дня виплат
заробітної плати, інших виплат
У межах
У межах
перевищення
терміну
терміну

Залишок
готівки на
кінець дня

Встановлений ліміт
готівки у
касі

Відхилення

Таблиця 11. Форма робочого документа РДL4.1.
Перевірка цільового використання готівки
Цільове використання
готівки
Відрядження:
П.І.Б.
П.І.Б.
Інші виробничі
(господарські потреби)
П.І.Б.
П.І.Б.
Інші потреби
П.І.Б.
П.І.Б.

За даними обліку
Сума, грн

За даними аудиту
Підтверджуючий документ

Порушення

Сума, грн

Таблиця 12. Форма робочого документа РДL5.4. Перевірка правильності підрахунків
касових операцій за день
Надходження готівки
ПКО
(номер,
Сума грн
дата)

Залишок на
початок дня

Дата

Разом:
Відповідність
журналу реєстрації
ПКО
Кількість ПКО за
день
Сума, грн
Відповідність
журналу реєстрації
ВКО
Кількість ВКО за
день
Сума, грн

+

+

+

+

Видача готівки
ВКО,
(номер,
Сума, грн
дата)

+

+

+

+

Залишок на
кінець дня

Примітки

Таблиця 13. Форма робочого документа РДL6.6.
Перевірка відповідності ВКО і ПКО журналу реєстрації прибуткових
і видаткових ордерів
Місяць

Журнал реєстрації ВКО, ПКО
(к-сть)
ВКО
ПКО

Касова книга
(к-сть)
ВКО
ПКО

Звіт касира
(к-сть)
ВКО

Разом:
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Таблиця 14. Форма робочого документа РДL7.2. Зіставлення ПКО на отримання готівки з банків із записами у касовій
книзі і з корінцями чеків у чекових книжках, виписками банків
Період перевірки

Журнал реєстрації
ПКО
Дата
Сума, грн

Касова книга
Дата

Чекова книжка

Сума, грн

Дата

Сума, грн

Виписка банку
Дата

Примітки

Сума, грн

Таблиця 15. Форма робочого документа РДL8.1. Аналіз виплат готівкою за їх напрямками за звітний період
Цільове використання
готівки
Відрядження
Інші виробничі
(господарські потреби
Інші потреби
Разом:

За даними обліку
Попередній період

Звітний період

розрахунків різняться. Відповідно до проведеного дос
лідження авторами статті визначені об'єкти, мета, зав
дання аудиту касових операцій, інформаційне забезпе
чення проведення аудит касових операцій. Запропоно
вані тест для оцінки системи внутрішнього контролю,
програма аудиту, форми робочих документів.
Розроблена програма аудиту касових операцій
включає методичні прийоми здійснення аудиторсь
ких процедур, аудиторські докази. Аудиторські про
цедури, об'єднанні в певні групи й розташовані в
логічній послідовності. Запропонована програма
аудиту не включає аудиторських процедур стосовно
перевірки документального оформлення і резуль
татів проведених інвентаризацій, як пропонують
деякі автори. Загальний план аудиту касових опе
рацій передбачає окремий етап фізичної перевірки,
на якому аудитор проводить перевірку проведених
інвентаризацій, або спостерігає за проведенням
інвентаризації. Запропонований методологічний
підхід до організації і методики аудиту обліку касо
вих операцій направлений на підвищення якості про
ведення аудиту.

За даними аудиту
Попередній період

Аналіз

Звітний період

naukovoteoretychnyy zhurnal Khmelnytskoho ekono
michnoho universytetu, vol. 2 (18), pp. 116—120.
2. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accoun
ting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho uni
versytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5 (4) , pp. 265—270.
3. Podmeshalska, Yu. V. (2011), "Problems of introduc
tion of information systems of accounting at the enterprise",
Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy
Ukrainy, vol. 33, pp. 180—185.
4. Podmeshalska, Yu.V. (2012), "Improving the assess
ment of the quality of internal control at the enterprise",
Ekonomichnyj visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats',
vol. 2, pp. 106—114.
5. Podmeshalska, Yu.V. and Varvarin, R.Yu. (2016),
"Internal audit as a means of improving the accounting and
control of accounts receivable", Economics and Society, vol.
7, available at: http://www.economyandsociety .in.ua/
journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 30 Dec 2018).
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EXPENSES AND THEIR CLASSIFICATION IN A FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM
AND REPORTING

Установлено, что сущностью затрат на производственно^коммерческих предприятиях является стоимость
использованных предприятием в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) материаль^
ных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях получения экономической выгоды. Выявле^
но, что в общеэкономической и учетной литературе, а также нормативных документах, регламентирующих
вопросы финансового учета и отчетности, используются различные термины: "расходы", "затраты", "издерж^
ки". При этом в большинстве случаев в данных источниках не разъясняются различия или общность между
указанными терминами. Однако имеются и авторы, которые видят различия между термином "затраты" и тер^
мином "расходы". В экономической и учетной литературе Азербайджанской Республики используется по су^
ществу один термин — "херджлер", который переводится на русский язык как "затраты" или "расходы".
В статье сформирован авторский подход к классификации финансовых затрат предприятий. При этом ав^
тор подчеркивает, что классификация затрат по отношению к технологическому процессу, по отношению к
объему производства, по способу включения в себестоимость, по составу, по видам и по времени использует^
ся для расчета себестоимости произведённой продукции, оценки стоимости запасов в балансе, определения
величины финансовых результатов по отчету о прибылях и убытках. Классификация или распределение же
затрат на постоянные (условно^постоянные) и переменные, на безвозвратные, на внесенные (упущенные вы^
годы), на релевантные и нерелевантные, на планируемые и не планируемые; на предельные и приростные
используются для принятия решения и планирования. В целях осуществления контроля и регулирования зат^
раты классифицируются как регулируемые и нерегулируемые.
В статье проводится сравнительный анализ двух вариантов (методов) классификации расходов, показав^
ший, что различие между ними связано лишь с раскрытием информации о расходах по операционной деятель^
ности. В состав себестоимости продаж входят в основном следующие переменные расходы: прямые матери^
альные расходы; прямые расходы на оплату труда; косвенные производственные накладные расходы.
В статье резюмируется, что в Азербайджане по существу применяется метод калькулирования по огра^
ниченной себестоимости. При этом независимо от используемого варианта (метода) классификации расходов
формируется один и тот же финансовый результат.
It is established that an entity of expenses on commercial manufacturing enterprises is used cost by the enterprise
in the course of production and sales of products (works, services) of material, non^material, work and financial resources
for the purpose of receiving an economic benefit. It is revealed that in general economic and registration literature and
also normative documents regulating questions of financial accounting and the reporting different terms are used:
"expenses", " harges", "costs". At the same time in most cases in these sources differences or community between the
specified terms are not explained. However, there are also authors who see differences between the term "expenses"
and the term "expenses". In economic and registration literature of the Azerbaijan Republic one term — "herdzhler"
who is translated into Russian as "expenses" or " charges" is used in essence.
In article author's approach to classification of financial expenses of the enterprises is created. At the same time
the author emphasizes that classification of expenses in relation to technological process, in relation to the output, on
a way of inclusion in cost value, on structure, by types and on time is used for calculation of cost value of the made
products, estimation of cost of stocks in balance, determination of value of financial results on the profit and loss
report. Classification or distribution of costs of constant (conditional and constants) and variables, on irrevocable, on
entered (the missed benefits), on relevant and irrelevant, on planned and not planned; on limit and incremental are
used for decision^making and planning. For the purpose of control and regulation of expense are classified as adjustable
and non^regulated.
In article the contrastive analysis of two options (methods) of classification of costs which showed that the difference
between them is connected only with disclosure of information on expenses on operating activities is carried out.
Generally following variable expenses are a part of a value of sales: direct material costs; direct costs on compensation;
indirect production overhead costs.
In article it is summarized that in Azerbaijan the calculation method at limited cost value is in essence applied. At
the same time irrespective of the used option (method) of classification of expenses the same financial result forms.
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Встановлено, що сутністю витрат на виробничо^комерційних підприємствах є вартість використаних
підприємством у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) матеріальних, нематеріальних, тру^
дових і фінансових ресурсів з метою отримання економічної вигоди. Виявлено, що в загальноекономічній і
обліковій літературі, а також нормативних документах, що регламентують питання фінансового обліку та
звітності, використовуються різні терміни: "расходы", "затраты", "издержки". При цьому в більшості випадків
у цих джерелах не роз'яснюються відмінності або спільність між зазначеними термінами. В економічній і об^
лікової літературі Азербайджанської Республіки використовується по суті один термін — "херджлер".
У статті сформовано авторський підхід до класифікації фінансових витрат підприємств. При цьому автор
підкреслює, що класифікація витрат по відношенню до технологічного процесу, по відношенню до обсягу ви^
робництва, за способом включення до собівартості, за складом, за видами і за часом використовується для
розрахунку собівартості виробленої продукції, оцінки вартості запасів у балансі, визначення величини фінан^
сових результатів за звітом про фінансові результати.
Класифікація або розподіл ж витрат на постійні (умовно^постійні) і змінні, на безповоротні, на внесення
(упущені вигоди), на релевантні і нерелевантні, на плановані і не плановані; на граничні і приростні викорис^
товуються для прийняття рішення і планування. З метою здійснення контролю і регулювання витрати класи^
фікуються як регульовані і нерегульовані.
У статті проводиться порівняльний аналіз двох варіантів (методів) класифікації витрат, який показав, що
різниця між ними пов'язана лише з розкриттям інформації про витрати за операційною діяльністю. До складу
собівартості продажів входять в основному такі змінні витрати: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на
оплату праці; непрямі виробничі накладні витрати.
У статті резюмується, що в Азербайджані по суті застосовується метод калькулювання за обмеженою со^
бівартістю. При цьому незалежно від використовуваного варіанту (методу) класифікації видатків формується
один і той же фінансовий результат.

Ключевые слова: затраты, расходы, классификация, себестоимость, финансовый учет, управленческий
учет, стандарты.
Key words: expenses, expenses, classification, cost value, financial accounting, management accounting, standards.
Ключові слова: витрати, класифікація, собівартість, фінансовий облік, управлінський облік, стандар
ти.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что производственнокоммерческая де
ятельность любого предприятия связана с определен
ными затратами. Эта деятельность направлена на до
стижение поставленной цели, которая является по
лучение экономической выгоды в виде прибыли. Зат
раты должны обеспечить денежный доход от изготов
ленной и проданной продукции, оказанных услуг в
таком размере, чтобы он покрывал понесенные рас
ходы и давал излишек прибыли. Прибыль является тем
движущим мотивом, который определяет цель или
смысл коммерческой деятельности. Однако была бы
ошибкой считать, что получение прибыли является
единственным мотивом для несения затрат. Затраты
могут быть произведены для административных це
лей, для улучшения социальнобытовых условий ра
ботников предприятия и т.д. От таких затрат пред
приятие в дальнейшем получит дополнительную вы
году. Поэтому крайне важен точный учет всех затрат
на предприятии.
Цель статьи провести уточнить сущность финансо
вых затрат предприятия, а также дать комплексную
классификацию данных затрат на современом этапе
экономического развития Азербайджана
Сущность финансовых затрат и их классификация
Предприятия занимаются различными видами де
ятельности: производством и реализацией продук
ции, выполнением работ и оказанием услуг, финан
совой, инвестиционной и другими видами деятель
ности. Они выбирают тот или иной вид деятельнос
ти не только в зависимости от объема дохода, но и
от величины затрат или расходов на единицу этого
дохода. Таким образом, для разных целей нужны
разные расходы.
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Затраты формируются как совокупность материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых
для получения запланированной величины дохода и при
были. Совокупность затрат экономических ресурсов
формирует стоимость продукции, товара, работ и ус
луг.
В экономической и учетной литературе, как прави
ло, различают общественнонеобходимые затраты и
затраты предприятия. Общественно необходимый труд
создает стоимость товара. Этот процесс подробно опи
сан К. Марксом [1, с. 192]. К общественно необходимо
му труду Маркс относит все затраты общественного и
живого труда общества на производство товара. Стои
мость он назвал издержками общества. Следовательно,
согласно теории Маркса, стоимость товара формиру
ется из общественнонеобходимых затрат или издер
жек. Такие затраты слагаются из двух элементов: а) сто
имости употребленных или использованных средств
труда и предметов труда; б) вновь созданной стоимос
ти. Получается, что затраты или издержки предприя
тия меньше издержек общества на величину прибыли.
Затраты или издержки предприятия формируют себес
тоимость продукции, работ и услуг. В широком смысле
в себестоимость входят не только производственные
затраты или расходы, но и расходы на реализацию.
Исходя из вышеизложенного, экономическую сущ
ность затрат можно сформулировать следующим обра
зом: затраты — это стоимость использованных пред
приятием в процессе производства и реализации про
дукции (работ, услуг) материальных, нематериальных,
трудовых и финансовых ресурсов в целях получения
экономической выгоды.
В общеэкономической и учетной литературе, а так
же нормативных документах, регламентирующих воп
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росы финансового учета и отчетности, используются
различные термины: "расходы", "затраты", "издержки".
При этом в большинстве случаев не разъясняются раз
личия или общность между указанными терминами.
Однако имеются и авторы, которые видят различия
между термином "затраты" и термином "расходы".
Например, к таким авторам относится профессор
М.А. Вахрушина. По ее мнению, между указанными тер
минами или категориями существуют серьезное разли
чие. Она пишет, что исходя из принципа соответствия
доходов и расходов "в бухгалтерской отчетности все
расходы должны соотносится с затратами на их полу
чение, называемыми расходами (принцип соотнесения
доходов)" [2, с. 57—58]. Однако, из этой формулировки
не видно различие между рассматриваемыми категори
ями.
По данному вопросу мы принимаем позиции тех
авторов [3, с. 119; 4, с. 62], которые термины "расхо
ды", "затраты" и "издержки" используют как синони
мы.
В экономической и учетной литературе Азербайд
жанской Республики используется по существу один
термин — "херджлер", который переводится на русский
язык как "затраты" или "расходы".
В системе финансовой отчетности страны расходы
рассматриваются как уменьшение экономической выго
ды в течение отчетного периода, происходящее в ре
зультате оттока или уменьшения активов или увеличе
ния обязательств, ведущих к уменьшению капитала не
связанных с его распределением между собственника
ми [5, с. 16]. Это определение почти точно совпадает с
определением, приведенным в Принципах подготовки
и составления финансовой отчетности: "Расходы — это
уменьшение экономических выгод в течение отчетного
периода, происходящее в форме оттока или истощения
активов или увеличения обязательств, ведущих к умень
шению капитала, не связанных с его распределением
между участниками акционерного капитала" [6, с. 51].
Эти определения предназначены для целей бухгалтерс
кого (финансового) учета и подтверждают взаимосвязь
между финансовым положением и финансовыми ре
зультатами предприятия.
В Концептуальных основах Национальных Стан
дартов бухгалтерского Учета (НСБУ) для Коммерчес
ких организаций, как и в Принципах подготовки и со
ставления финансовой отчетности, расходы призна
ются как составной элемент финансовой отчетности.
Затраты или расходы в системе финансового учета
и отчетности отражаются в основном для удовлетворе
ния информационных потребностей пользователей,
которые с помощью информации этой системы оцени
вают финансовое положение, результаты деятельнос
ти и изменения финансового положения предприятия,
и на основе такой оценки принимают важные экономи
ческие решения.
Для разных пользователей (внутренних и внешних)
нужны затраты разной классификации, которая лежит
или должна лежать в основе учета затрат, и, следова
тельно, формирования разной информации для разных
целей и разных пользователей. Необходимость класси
фикации затрат обусловлена тем, что, вопервых, име
ются разные цели анализа затрат; вовторых, разные
объекты затрат; в третьих — множество причин рас
пределения и списания затрат. В целом, на наш взгляд,
классификация представляет собой способ группиров
ки информации о затратах, в зависимости от поставлен
ной цели, задачи, объекта и т.п.
В рамках финансового учета и отчетности класси
фикация затрат осуществляется с целью создания уни
фицированной или упорядоченной структуры инфор
мации о доходах и расходах предприятия.
Информация о расходах, которая необходима для
одной цели, могут быть совсем не подходящей для дру
гой. Следовательно, классификация затрат может быть
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проведена по разным критериям или признакам.
В учетной литературе приводится множество при
знаков для классификации затрат: по отношению к тех
нологическому процессу (расходы основные и наклад
ные); по отношению к объему производства (выпуску)
готовой продукции (затраты переменные и постоянные);
по способу включения в себестоимость отдельных ви
дов продукции (расходы прямые и косвенные); по со
ставу (одноэлементные и комплексные); по местам воз
никновения (затраты по производствам, цехам, участ
кам и другим структурным подразделениям предприя
тия); по носителям затрат (виды продукции, работ, ус
луг); по видам (по экономически однородным элемен
там и по статьям калькуляции); по отношению к отчет
ному периоду (расходы относимые к будущим перио
дам); по целесообразности (производительные и непро
изводительные) и т.д.
Классификация затрат по отношению к технологи
ческому процессу, по отношению к объему производ
ства, по способу включения в себестоимость, по соста
ву, по видам и по времени используется для расчета се
бестоимости произведённой продукции, оценки стоимо
сти запасов в балансе, определения величины финансо
вых результатов по отчету о прибылях и убытках.
Классификация или распределение же затрат на
постоянные (условнопостоянные) и переменные, на
безвозвратные, на внесенные (упущенные выгоды), на
релевантные и нерелевантные, на планируемые и не пла
нируемые; на предельные и приростные используются
для принятия решения и планирования. В целях осуще
ствления контроля и регулирования затраты классифи
цируются как регулируемые и нерегулируемые.
Отметим, что классификация затрат по приведен
ным признакам применяется в основном в рамках уп
равленческого учета. На наш взгляд, правы те авторы,
которые говорят, что единого унифицированного под
хода к классификации затрат в системе управленческо
го учета не может быть и неприемлем. Классификация
затрат всегда должна осуществляться исходя из постав
ленной цели и задачи. Что касается классификации в
системе финансового учета, здесь состав и разграниче
ние затрат предписываются в нормативном порядке. Это
обусловлено тем, что финансовая отчетность пред
ставляет собой гармонизированную и стандартизиро
ванную систему во всем мире. Гармонизация и стандар
тизация системы финансового учета и отчетности по
зволяют получить сопоставимую информацию для ана
лиза деятельности различных компаний.
Согласно МСФО1 "Представление финансовой от
четности" предприятие (организация) обязано пред
ставлять анализ доходов и расходов используя класси
фикацию затрат либо по характеру (экономическому
содержанию) либо по их назначению (функциям).
НСБУ1 расходы по характеру (экономическому со
держанию) классифицирует следующим образом:
— Изменения в запасах готовой продукции и неза
вершенного производства.
— Выполненные и капитализированные предприя
тием работы.
— Использованные материальные запасы.
— Расходы по персоналу.
— Прочие операционные расходы.
— Убытки от прекращения деятельности.
— Операционные убытки.
— Финансовые расходы.
Итого расходов (убытков)
Расходы по назначению (функциям) классифициро
ваны таким образом:
— Себестоимость продаж.
— Коммерческие расходы.
— Административные расходы.
— Прочие операционные расходы.
— Финансовые расходы.
Итого расходов.

Економiка та держава № 1/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Отметим, что перечень расходов, по характеру при
веденный по НСБУ более информативный, чем пере
чень расходов по характеру по МСФО1. По НСБУ1 в
состав расходов по характеру включены следующие
дополнительные статьи: убытки от прекращения дея
тельности, операционные убытки, финансовые расхо
ды.
При классификации расходов по характеру, они
не распределяются между отдельными сегментами
деятельности предприятия. Классификация расхо
дов по характеру в основном используется неболь
шими предприятиями и фирмами. Отсутствие необ
ходимости дополнительного распределения затрат
облегчает применение рассматриваемой классифика
ции.
Вторая классификация затрат, то есть деление их
по назначению или функциям предполагает объедине
ние расходов по признаку их функционального назна
чения или по статьям калькулирования себестоимости:
себестоимость продаж, коммерческие расходы, адми
нистративные расходы и т.д.
Сравнительный анализ двух вариантов (методов)
классификации расходов позволяет сказать, что разли
чие между ними связано лишь с раскрытием информа
ции о расходах по операционной деятельности. В состав
себестоимости продаж входят в основном следующие
переменные расходы:
— прямые материальные расходы;
— прямые расходы на оплату труда;
— косвенные производственные накладные расхо
ды.
Постоянные производственные и непроизводствен
ные накладные расходы в состав себестоимости не вклю
чаются, а списываются в конце периода на прибыль до
налогообложения, то есть на валовую прибыль. Таким
образом, в нашей стране по существу применяется ме
тод калькулирования по ограниченной себестоимости.
Независимо от используемого варианта (метода) клас
сификации расходов формируется один и тот же фи
нансовый результат.
НСБУ1 как и МСФО1 подразделяет расходы пред
приятия на:
а) расходы от обычной (операционной) деятельно
сти;
б) расходы (убытки), которые могут возникать или
отсутствовать в процессе производственнокоммерчес
кой деятельности предприятия. При этом согласно
НСБУ1 убытки относится к расходам и они выделяют
ся в отдельный элемент Отчета о прибылях и убытках.
По МСФО1 хотя убытки относятся к расходам, однако
не выделяются в отдельный элемент Отчета о прибы
лях и убытках.
В первую группу расходов включаются: себестои
мость продажи; коммерческие расходы; административ
ные расходы. Во вторую группу входят: потери, возни
кающие при реализации земли, строений, оборудования
и других долгосрочных активов, убытки от переоцен
ки; убытки от обесценения; убытки от изменения курса
валюты; убытки и потери от стихийных бедствий; убыт
ки прошлых лет; убытки от сомнительных и безнадеж
ных долгов; оплаченные штрафы и другие аналогичные
платежи.
В НСБУ1 под основными расходами понимают
ся — расходы от обычной (операционной) деятель
ности, а под прочими — расходы, которые не обус
ловлены обычной (операционной) деятельностью
или возникает нерегулярно в процессе такой дея
тельности. Подобные расходы согласно предписа
ниям, отдельных НСБУ должны быть отражены
либо в Отчете о прибылях и убытках, либо же в
Отчете об изменениях в капитале. Например, уп
лаченные штрафы должны отражаться в Отчете о
прибылях и убытках, а убытки от переоценки дол
госрочно амортизируемых материальных и нема
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териальных активов — в Отчете об изменениях в ка
питале.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышеизложенного можно сделать следующие
выводы:
— в экономической и учетной литературе одни и те
же затраты классифицируются по разным критериям
или признакам. При этом конкретные признаки исполь
зуются в зависимости от поставленной цели, задачи и
анализируемого объекта;
— не должно быть единого или унифицированного
подхода к признакам классификации и распределению
расходов. Это объясняется тем, что расходы возника
ют по разным целям, задачам и объектам;
— классификации затрат в системе управленческо
го учета и финансового учета не совпадают, что приво
дит к определенным методическим и практическим
трудностям организации и ведения обоих видов учета,
увеличивает затраты на формирование информации как
для внутренних, так и для внешних пользователей;
— классификации затрат по МСФО и НСБУ1 по
чти полностью совпадают, однако, информативность
в них недостаточна для проведения подробного ана
лиза доходов и расходов предприятия, и, следователь
но, для объективной оценки результатов его деятель
ности;
— классификация затрат по финансовому учету не
всегда отвечает информационным запросам и потреб
ностям руководства и менеджмента предприятия. По
этому возникает необходимость некоторого сближения
классификации затрат в финансовом учете к классифи
кации затрат по управленческому учету.
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COMPETITIVE POLICY IN THE SYSTEM OF GOVERNMENT REGULATION OF THE ECONOMY

У статті визначено, що конкурентна політика є однією з форм державного регулювання національної
економіки. Складність процесу функціонування та розвитку конкурентних відносин зумовлює не^
обхідність формування державної конкурентної політики як окремого цілісного напряму економічної
політики. Конкурентна політика є одним із найскладніших видів економічної політики. Встановлено, що
конкурентна політика є складовою економічної політики держави. Конкурентна політика держави сприяє
економічній конкуренції, заохочуючи або змушуючи незалежних покупців і продавців вступати у конку^
ренцію на ринку. Доведено, що важливе значення має конкурентне регулювання, яке спрямоване на
підтримання раціональної ринкової структури та формування ефективної конкурентної поведінки
підприємств.
Визначено, що підвищення ефективності реалізації конкурентної політики на основі дерегуляції пе^
редбачає істотне зростання відповідальності державних органів за розвиток конкуренції на товарних
ринках. У статті зроблено висновки про те, що реалізація конкурентної політики держави проявляється
у поліпшенні стану товарних ринків, ступеня збалансованості ринків, позитивних тенденціях зміни ко^
н'юнктури, масштабів ринкових операцій та ступеня ділової активності.
The article states that competition policy is one of the forms of government regulation of the national economy.
The complexity of the process of functioning and development of competitive relations explains the need of
formation of a state competition policy as a separate integral direction of economic policy. Competitive policy
contains a system of measures to combat distortion of competition by economic entities with market power, as
well as the implementation of competitive regulation at specific commodity markets. Government competition
policy is designed to provide such conditions for the functioning of the market, in which there is no restriction of
the interests of competitors or the violation of consumer rights. Competitive politics is one of the most complex
types of economic policy.
It is established that competitive policy is an integral part of the government's economic policy. Competitive
policy of the state promotes economic competition, encouraging or forcing independent buyers and sellers to
compete in the market. It is proved that competitive regulation is aimed at maintaining a rational market structure,
forming an effective competitive behavior of enterprises, preventing anti^competitive concerted actions etc.
The conducted research of competition policy is based on certain methodological approaches, among which
the most important are consideration of socio^economic processes based on the allocation of causal relationships;
understanding of the essence, content and form of competitive and anticompetitive processes and phenomena;
taking into account trends and patterns of objective development of the sphere of economic competition; analysis
of the complex of interests of subjects of competitive relations in the context of their systemic unity and
contradictions; implementation and improvement of the government's competitive policy.
It is determined that increasing efficiency of the implementation of competitive policy on the basis of
deregulation involves a significant increase in the responsibility of state authorities for the development of
competition in domestic commodity markets. Appropriate state institutions should ensure the effective
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management of the development of these markets through effective legal and regulatory and methodological
support, and the improvement of the distribution of powers and functions between different ministries and
departments. The article concludes that the implementation of the government competition policy is manifested
in improving the state of commodity markets, i.e. the degree of market equilibrium, positive trends in changing
market conditions, the level of development of competition in the market, market capacities, scale of market
operations and the degree of business activity.

Ключові слова: конкурентна політика, конкуренція, товарні ринки, антимонопольне регулювання.
Key words: competition policy, competition, commodity markets, antimonopoly regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливу роль у системі інструментів державного
регулювання економіки відіграє конкурентна політика.
Функціонування та розвиток економічної конкуренції
обумовлює необхідність формування державної конку
рентної політики як окремого напряму економічної
політики. Конкурентна політика передбачає систему за
ходів протидії спотворенню конкуренції з боку суб'єктів
господарювання, які мають ринкову владу, а також
здійснення конкурентного регулювання на товарних
ринках. Державна конкурентна політика покликана за
безпечити такі умови функціонування ринку, при яких
не виникає обмеження інтересів фірм або порушення
прав споживачів. Конкурентна політика є одним із най
складніших видів економічної політики, оскільки повин
на спиратися на точні прогнози розвитку конкуренції і
конкурентного середовища.
Акценти у здійсненні конкурентної політики в Ук
раїні переноситься з вирішення проблем подолання
підприємницького (структурного) монополізму на
підтримку і захист економічної конкуренції, а також
обмеження інституційного монополізму. Конкурентна
політика держави сприяє економічній конкуренції, за
охочуючи або змушуючи суб'єктів ринку вступати в кон
куренцію.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Широкий спектр проблем, пов'язаних з розкриттям
змісту конкурентної політики у системі державного
регулювання економіки, проаналізовано у працях таких
вчених, як О. Бакалінська, Н. Бугаєнко, А. Герасимен
ко, Т. Дейнека, В. Лагутін, Дж. Мілецькі, О. Міняйло,
У. Нвабуезе, І. Савченко, Ю. Уманців, Т. Швидка, О. Яре
менко та ін. Однак проблема формування та реалізації
конкурентної політики за умов сучасних глобальних
викликів потребує подальшого аналізу.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності конкурентної
політики держави та визначення напрямів її вдоскона
лення в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те,
що важливе значення має конкурентне регулювання,
спрямоване на підтримання раціональної ринкової
структури, формування ефективної конкурентної по
ведінки підприємств, попередження антиконкурентних
узгоджених дій тощо. При цьому важливим є питання,
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що виникає при застосуванні конкурентної політики,
щодо співвідношення між структурою ринку й антикон
курентною поведінкою його суб'єктів.
Дослідження конкурентної політики грунтується на
певних методологічних підходах, серед яких найважли
вішими є розгляд соціальноекономічних процесів на
основі виділення причиннонаслідкових зв'язків, усві
домлення сутності, змісту та форми конкурентних і ан
тиконкурентних процесів та явищ, урахування тенденцій
і закономірностей об'єктивного розвитку економічної
конкуренції, аналіз інтересів суб'єктів конкурентних
відносин у контексті їх єдності та суперечностей, реа
лізації та вдосконалення конкурентної політики держа
ви.
Дослідження проблем конкурентної політики дер
жави є важливим за сучасних умов, що пов'язано з уск
ладненням економічних умов, системною трансформа
цією процесу конкуренції, глибинними зрушеннями кон
курентних відносин, нестабільністю сучасного розвит
ку та змінами економічних засад державного регулю
вання. Конкурентна політика держави повинна створи
ти необхідні передумови для ефективної конкуренції,
яка дасть можливість оптимально розподіляти ресурси
в економіці. Існування неконкурентних ринків, на
явність ринкової влади у виробників, асиметричність
ринкової інформації суттєвим чином актуалізують роль
і значення конкурентної політики. Очевидно, що "сьо
годні вже недостатньо сприймати ринок як виключно
саморегульовану систему, яку автоматично приводить
до рівноваги рух попиту та пропонування, що обумов
лює найбільшу ефективність економіки, а отже, ба
жаність такого стану для суспільства" [1, с. 295].
Однією з визначальних умов розвитку конкуренції
на товарних ринках є стан конкурентного середовища.
Конкурентне середовище — це сукупність соціально
економічних, організаційноправових, інституційних,
фінансовоекономічних та інших умов і факторів, що
визначають і впливають на розвиток відповідного рин
ку, стану підприємництва на ньому, рівень змагальності
за найбільш вигідні умови діяльності і отримання при
бутку. Конкурентне середовище є складним, багатови
мірним утворенням, системою взаємовідносин, для якої
є характерними такі риси, як цілісність, ієрархічна
структура, взаємодія і взаємозалежність, цілеспрямо
ваність. Конкурентне середовище для суб'єкта господа
рювання виконує функцію зовнішньо обумовленого ста
ну товарного ринку. Особливістю конкурентного сере
довища є те, що воно містить не тільки положення про
наявність конкуренції, але й ступінь повноти ринку і
ринкової кон'юнктури. Саме у цьому полягає відмінність
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між конкуренцією та конкурентним середовищем. Кон
курентне середовище є результатом дії усієї сукупності
економічних агентів, у тому числі держави. Конкурент
на політика держави виступає одним із вирішальних
чинників, що формують конкурентне середовище товар
них ринків [2, с. 295].
На основі проведеного аналізу можна дійти виснов
ку, що за економічною сутністю конкурентна політика —
це сукупність дій держави як інституту, які здійснюють
ся для впливу на діяльність ринкових суб'єктів господа
рювання, для підтримки, захисту і розвитку конкуренції.
Державна конкурентна політика в Україні здійснюєть
ся, насамперед, за такими основними напрямами, як за
безпечення правового захисту економічної конкуренції,
попередження, обмеження і припинення монопольної
діяльності суб'єктів господарювання і органів управлі
ння, недопущення антиконкурентних узгоджених дій,
припинення недобросовісної конкуренції, сприяння
розвитку конкуренції на товарних ринках, контроль за
концентрацією суб'єктів господарювання, регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій.
Конкурентна політика держави спрямована на ство
рення ефективного конкурентного середовища та забез
печення стабільності функціонування ринків. Завдяки
впливу конкурентної політики максимізується суспіль
ний добробут, забезпечується зростання обсягів націо
нального виробництва товарів і послуг. Під державною
конкурентною політикою у цьому зв'язку слід розумі
ти комплекс цілей, а також методів впливу державних
структур на ринок, пов'язаних з підвищенням конкурен
тоспроможності національної економіки. Конкурентна
політика є діяльністю держави, спрямованою на ство
рення та розвиток конкурентного середовища й регу
лювання конкурентних відносин з метою підтримання
економічної конкуренції, боротьби з негативними на
слідками монополізму, захисту інтересів суб'єктів рин
ку, сприяння підвищенню конкурентоспроможності
національного виробництва.
Очевидно, що конкурентна політика в українській
економіці повинна бути більш активною. Результа
тивність конкурентної політики виявляється перш за все
в її адекватності тим завданням, які слід розв'язувати,
щоб забезпечити розвиток ринку. Сутність конкурент
ної політики держави має розглядатися в широкому
розумінні, що передбачає державне сприяння розвит
кові конкуренції, державний контроль, нормативно
правове регулювання, інституційне регулювання. Отже,
можна вважати, що конкурентна політика держави
структурується за двома рівнями. При цьому на перший
рівень передбачає захист конкуренції, а другий — спри
яння її розвиткові.
Український вчений В. Лагутін аргументовано дово
дить, що політика розвитку конкуренції формується на
основі принципу стратегічного програмування довкола
чотирьох векторів, де кожний вектор включає набір за
ходів, спрямованих на досягнення єдиної мети — роз
витку більш ефективної конкуренції. При цьому йдеть
ся про те, що три вектори спрямовані на лібералізацію
ринків, підвищення конкурентоспроможності націо
нальних виробників, забезпечення сталого управління
в сфері економічної конкуренції. Четвертий вектор
спрямований на посилення проконкурентної дії самих
ринкових суб'єктів. При цьому розвиток конкуренції
може здійснюватися кількома способами, зокрема, че
рез державну підтримку на належному рівні конкурен
тного середовища і діяльність державних інститутів, яка
спрямована проти утворення монопольних структур, що
стримують підвищення ефективності національної еко
номіки. Крім того, розвиток конкуренції передбачає
використання системи стимулюючих заходів державно
го впливу. Захист конкуренції пов'язаний із проведен
ням дослідження і розслідування справ щодо антикон
курентних дій на певному товарному ринку. Здійснення
такого розслідування вимагає достатньо великого часу,
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а отже, не є оперативним, що безумовно знижує дієвість
відповідних заходів.
Захист конкуренції — це комплекс засобів, які реа
лізуються в діяльності антимонопольних органів, спря
мовані на виявлення, розслідування та запобігання пра
вопорушень, на захист та відновлення законних інте
ресів та прав учасників ринку, що можуть виникати вна
слідок порушення правил конкуренції, притягнення до
відповідальності осіб, винних у порушенні конкурент
ного законодавства, а також у забезпеченні режиму
попереднього контролю за формуванням структури
ринків. Засоби державного впливу, які забезпечують
захист конкуренції, мають здебільшого контрольно
обмежувальний характер [2, с. 23—26].
За умов глобалізації конкурентна політика не може
залишатися обмеженою рамками окремих країн, а стає
предметом міждержавної координації та взаємодії. Це
обумовлює необхідність активного співробітництва
різних країн в сфері розвитку глобального конкурент
ного середовища, створення і вдосконалення інститутів
і механізмів міжнаціонального співробітництва і прий
няття рішень. Актуальним є питання гармонізації стан
дартів і методів конкурентної політики з метою вико
ристання переваг глобалізації, забезпечення захисту
національних інтересів країн і мінімізації невиправда
них витрат суб'єктів підприємництва.
Сутність конкурентної політики держави визна
чається раціональним вибором її мети. Якщо мета кон
курентної політики визначена неправильно, то це по
роджує відповідні помилки при виборі методів та інстру
ментів її реалізації. Метою конкурентної політики дер
жави є забезпечення ефективної конкуренції, тобто
створення такого конкурентного середовища, за якого
ринкові суб'єкти постійно перебувають під ефективним
конкурентним тиском з боку наявних та потенційних
конкурентів та споживачів, а роль держави полягає у
тому, щоб забезпечити наявність такого тиску на рин
ках. Мета конкурентної політики пов'язана із забезпе
ченням всеохоплюючого захисту економічних прав
суб'єктів господарювання в їхній поведінці на ринку.
Держава при цьому підтримує і захищає конкуренцію з
метою забезпечення ефективного функціонування еко
номіки ринків.
Мета конкурентної політики держави полягає у дер
жавній підтримці ефективної конкуренції і створенні
рівних умов конкуренції для всіх суб'єктів ринку. При
цьому йдеться про формування такого інституційного
середовища, за яким дії ринкових суб'єктів, що пору
шують конкурентні правила, стають їм невигідними.
Конкурентна політика означає встановлення і забезпе
чення дотримання правил, які забороняють антиконку
рентні способи поведінки на ринку. Мета конкурентної
політики держави проявляється через сукупність її зав
дань. Досягнення цих завдань передбачає: організацію
спостережень за основними структурними тенденціями
та інституційними змінами на товарних ринках; прове
дення заходів з підтримки підприємництва; забезпечення
прозорості концентрації та узгоджених дій; зниження
бар'єрів входу на ринки нових суб'єктів і забезпечення
ефективного контролю за поведінкою домінуючих
суб'єктів; активізацію роботи щодо профілактики та
припинення недобросовісної конкуренції на товарних
ринках; впорядкування надання державних префе
ренцій; включення функцій з розвитку конкуренції в
пріоритети діяльності органів державної влади; розви
ток конкуренції в інфраструктурних галузях; розвиток
конкуренції при здійсненні публічних закупівель; підви
щення рівня захисту прав споживачів тощо [2, с. 28—
31].
Об'єктом конкурентної політики держави є товар
ний ринок, а також діяльність суб'єктів господарюван
ня на ньому. Конкурентна політика спрямована на ре
гулювання структури товарних ринків та поведінку
суб'єктів господарювання. Державний вплив здійс
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Контроль за концентрацією
суб’єктів господарювання

Рис. 1. Законодавче регулювання захисту економічної конкуренції
Джерело: складено автором на основі: [2, с. 26—29; 6, с. 120—125].

нюється як на структуру товарних ринків, так й на фор
му та характер взаємовідносин між суб'єктами госпо
дарювання. З позиції об'єкта конкурентна політика по
в'язана із боротьбою зі зловживанням монопольним
(домінуючим) становищем; наданням дозволу на узгод
жені дії та концентрацію; забороною антиконкурент
них узгоджених дій; захистом від антиконкурентних дій
органів влади, органів місцевого самоврядування,
органів адміністративногосподарського управління та
контролю; забороною обмежувальної та дискриміна
ційної діяльності суб'єктів підприємництва; контролем
за економічною концентрацією, якщо це призводить до
обмеження конкуренції.
На основі проведеного аналізу можна зробити вис
новок про те, суб'єктом конкурентної політики є дер
жава, а тому у цьому зв'язку слід вести мову про бага
тосуб'єктність конкурентної політики. При цьому за
безпечення державного захисту конкуренції у підприє
мницькій сфері є метою діяльності Антимонопольного
комітету України (АМКУ). Координуюча роль у фор
муванні та реалізації конкурентної політики належить
саме АМКУ. Конкурентна політика держави за своїм
змістом повинна грунтуватися на сукупності таких ме
тодів, засобів та інструментів, які відповідають досяг
нутому рівню розвитку національного виробництва,
його структурноінституційній організації. Тому склад
ним є й механізм її розроблення і реалізації. Механізм
конкурентної політики — це сукупність методів, засобів
та інструментів, які дозволяють попереджувати виник
нення невиправданих економічних переваг окремих
суб'єктів підприємництва на ринку. Це передбачає фор
мування такого середовища, за яким дії ринкових
суб'єктів, що порушують конкурентні правила, стають
економічно невигідними. Державна конкурентна політи
ка в Україні здійснюється за допомогою таких основ
них інструментів, як правові норми захисту економіч
ної конкуренції; правила попередження, обмеження і
припинення монопольної діяльності суб'єктів господа
рювання і органів управління; інструментарій припинен
ня проявів недобросовісної конкуренції; норми контро
лю за концентрацією суб'єктів господарювання; прави
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ла удосконалення регулювання діяльності суб'єктів при
родних монополій [3, с. 5—9; 4, с. 42—45].
Конкурентна політика держави передбачає враху
вання вимог об'єктивних економічних законів, реалій
економічних, політичних і соціальних відносин, націо
нальних особливостей, а також закономірностей і тен
денцій розвитку національного ринку. Такий підхід по
в'язаний із постійним моніторингом результатів засто
сування певних регулюючих заходів, оперативну оцін
ку і корегування впливу держави на конкурентні про
цеси. Формуванням конкурентної політики держави слід
вважати процес визначення цілей, пріоритетів, завдань,
кількісних і часових характеристик, конкретних вико
навців та необхідних ресурсів. Формування конкурент
ної політики передбачає ухвалення рішень, пов'язаних
із законодавчим процесом і оперативним управлінням з
боку органів виконавчої влади.
У процесі формування конкурентної політики необ
хідно забезпечити раціональне співвідношення між дія
ми, які спрямовані на захист конкуренції (які обмежу
ють монопольну діяльність), і діями, які спрямовані на
розвиток конкуренції. Важливими у цьому зв'язку є дві
сфери конкурентної політики — діяльність конкурент
них органів держави як сукупність приписів щодо забо
ронених дій та процесуальні заходи як механізм, який
забезпечує дотримання встановлених правил.
Політика захисту конкуренції грунтується на ідеях
нейтральності (мінімальних втрат ефективності, зумов
лених відновленням економічних процесів внаслідок
припинення антиконкурентних дій), то політика розвит
ку конкуренції покладається на критерії Паретоефек
тивності. При цьому регулювання конкурентного сере
довища на товарних ринках сприяє розвиткові конку
ренції у напрямі забезпечення її вищої ефективності. До
головних ознак формування політики розвитку конку
ренції належать створення ефективної структури внут
рішнього ринку, забезпечення дієвої реструктуризації
національної економіки, мінімізація залежності товар
них ринків від зовнішніх чинників тощо. Важливими при
цьому є свобода економічної діяльності, дотримання
балансу інтересів виробників, продавців і споживачів,
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Рис. 2. Основні функції національного конкурентного відомства
Джерело: складено автором на основі: [8, с. 28—30; 9, с. 203—204].

вільний і недискримінаційний доступ до участі на рин
ку, стабільність умов підприємницької діяльності. З ура
хуванням міжнародного досвіду можна виділити ряд
принципів, на яких грунтується сучасна архітектоніка
конкурентної політики держави, зокрема:
— відхід від домінування структурного підходу для
оцінки припустимості втручання держави у діяльність
суб'єктів ринку;
— поєднання структурного та поведінкового під
ходів до формування конкурентної політики.
— використання позитивних проконкурентних
ефектів, що сприяє зростанню добробуту окремих
суб'єктів і суспільства у цілому;
— перехід до гнучкої системи формування конку
рентної політики. що забезпечує суб'єктам ринку мож
ливості у виборі, реалізації та зміні ринкових стратегій;
— забезпечення умов для розвитку конкуренції, що
грунтується на підвищенні конкурентоспроможності як
важливого елемента державної інноваційної політики;
— сприяння розвитку підприємництва;
— забезпечення доступу споживачів до послуг при
родних монополій;
— раціональний підхід при застосуванні конкурен
тного законодавства, спрямований на підвищення ефек
тивності функціонування ринків.
Реалізація державної конкурентної політики є про
цесом використання важелів управління, які обумовлю
ють необхідність здійснення певних рішень у сфері еко
номічної конкуренції. Така реалізація конкурентної
політики безпосередньо пов'язана з інституційною взає
модією органів державної влади. Значення реалізації
конкурентної політики полягає в її впливові на підтри
мання загальної макроекономічної рівноваги і створен
ня сприятливих умов для функціонування національно
го ринку. Важливість реалізації державної конкурент
ної політики грунтується на тому, що заходи політики
у сфері конкуренції впливають на стан конкурентного
середовища національного ринку. Державна конкурен
тна політика має бути спрямованою на створення умов
для всебічного розвитку конкурентного національного
ринку, що передбачає ефективне поєднання заходів з
розширення місткості та підвищення ефективності то
варних ринків [2, с. 27—32].
Реалізація конкурентної політики спрямована на
створення оптимального конкурентного середовища
діяльності суб'єктів господарювання, забезпечення їх
взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації
одних суб'єктів іншими, сприяння розвиткові ефектив
них товарних ринків. Реалізація конкурентної політики
потребує здійснення аналізу конкретних умов функці
онування товарного ринку, порівнянь наслідків певних
дій ринкових суб'єктів із даними минулих періодів чи із

130

прогнозуванням конкурентної ситуації в майбутніх пе
ріодах. Йдеться про налагодження ринкових механізмів
для досягнення вищого рівня економічної ефективності,
становлення реальної конкуренції, дію ефективного ме
ханізму запобігання монополізму товарних ринків.
Урештірешт конкурентна політика є важливим засобом
підвищення національної конкурентоспроможності.
Підвищення ефективності реалізації конкурентної
політики на основі дерегуляції передбачає істотне зро
стання відповідальності державних органів за розвиток
конкуренції на вітчизняних товарних ринках. Відповідні
державні інституції мають забезпечувати ефективне
управління розвитком цих ринків шляхом дієвого пра
вового та нормативнометодичного забезпечення, вдос
коналення розподілу повноважень та функцій між
різними міністерствами і відомствами. Успішна реаліза
ція конкурентної політики є можливою тільки за умов
ефективної роботи інституту конкурентної служби.
Органи Антимонопольного комітету України
здійснюють контроль за дотриманням заборони зло
вживання монопольним (домінуючим) становищем на
ринку; контроль за обмежувальною та дискримінацій
ною діяльністю суб'єктів господарювання; контроль за
концентрацією суб'єктів господарювання; контроль за
узгодженими діями суб'єктів господарювання та їхніх
об'єднань; контроль за антиконкурентними діями
органів влади, місцевого самоврядування та адміністра
тивногосподарського управління та контролю; конт
роль за проявами недобросовісної конкуренції, дотри
манням торгових та інших чесних звичаїв ведення
підприємницької діяльності; контроль за наданням та
використанням державної допомоги (різних форм дер
жавної економічної підтримки) суб'єктам господарю
вання [5, с. 7—14].
Для гарантування свободи підприємництва важливою
є послідовність конкурентної політики держави, дотри
мання зобов'язань усіма органами державної влади та
ведення діалогу з важливих питань розвитку внутрішнь
ого ринку. Подальша лібералізації економіки потребує
вдосконалення механізмів здійснення конкурентної пол
ітики [7, с. 38—42]. Основні функції національного кон
курентного відомства у контексті взаємоузгодженого
підходу всіх органів державної влади до формування та
реалізації конкурентної політики відображено на рисун
ку 2. Реалізація конкурентної політики держави прояв
ляється у поліпшенні стану товарних ринків, тобто сту
пеня збалансованості ринків (співвідношення попиту і
пропозиції), позитивних тенденціях зміни кон'юнктури,
рівня розвитку конкуренції на ринку, ємності ринку, мас
штабів ринкових операцій та ступеня ділової активності
тощо. Важливою є позитивна динаміка таких показників
як економічний ефект від припинених порушень законо
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF MILLS REFRACTORY ENTERPRISES

Метою статті є розгляд теоретичних та методологічних положень з питань забезпечення економічної
безпеки молокопереробних підприємств.
Проведено дослідження їх сутності, а також категорійного апарату.
Розглянуто наукові підходи до розуміння економічної безпеки підприємства.
Здійснено літературний аналіз поняття "ризик" та його ролі в системі забезпечення економічної без^
пеки молокопереробних підприємств, а також досліджено окремі ризики для підприємств даної сфери
економічної діяльності. Сформовано практичні рекомендації для керівників підприємств вітчизняного
молокопереробного сектору економіки на базі показників рівня економічної безпеки.
Розглянуто основні аспекти поняття "економічна безпека", які відносяться до діяльності підприємств
молочної промисловості. В результаті чого визначено, що це поняття є станом захищеності від загроз,
ризиків та небезпеки. Розглянуто та запропоновано підходи до оцінювання її рівня на основі кількісних
показників.
Встановлено найважливіші складові економічної безпеки молокопереробних підприємств, які поля^
гають в сировинному забезпеченні, матеріально^технічному, кадровому, інвестиційному, ефективності
обліково^аналітичної діяльності, фінансовій сфері підприємства, а також екологічній безпеці.
Проведено аналіз показників економічної безпеки молокопереробних підприємств та надано їм ха^
рактеристику.
Визначено, що дослідження рівня економічної безпеки молокопереробних підприємств залежать від
особливостей виробничої діяльності. Вивчено стандарти оцінювання рівня економічної безпеки молоко^
переробних підприємств.
Представлено та обгрунтовано набір індикаторів економічної безпеки, які згруповані в окремі групи,
що дає можливість встановити порогові значення стану захищеності молокопереробних підприємств,
недотримання яких може становити загрозу для їх економічної безпеки.
The purpose of this article is to consider the theoretical and methodological provisions on ensuring the
economic safety of dairy processing enterprises.
A study was conducted of their essence, as well as categorical apparatus.
The scientific approaches to understanding of economic safety of the enterprise are considered.
A literary analysis of the concept of "risk" and its role in the system of ensuring the economic safety of dairy
processing enterprises has been carried out, as well as some risks for enterprises of this sphere of economic
activity have been investigated. Practical recommendations for heads of enterprises of the domestic dairy
processing sector of the economy are formed on the basis of indicators of the level of economic security.
The main aspects of the concept of "economic security", which are related to the activity of enterprises of the
dairy industry, are considered. As a result, it is determined that this concept represents a state of protection
against threats, risks and dangers. Approaches to assessing its level on the basis of quantitative indicators are
considered and proposed.
The most important components of the economic safety of dairy processing enterprises, which consist of
raw material supply, logistical, personnel, investment, efficiency of accounting and analytical activity, financial
sphere of the enterprise, and also ecological safety are established.
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The analysis of indicators of economic safety of dairy processing enterprises and their characteristic was
conducted.
It is determined that studies of the level of economic security of milk processing enterprises depend on the
peculiarities of production activity. The standards of assessing the level of economic security of dairy processing
enterprises were studied.
The set of economic security indicators, which are grouped into separate groups, is presented and
substantiated, which makes it possible to set thresholds for the state of the security of dairy processing enterprises,
the non^compliance of which may pose a threat to their economic security.

Ключові слова: економічна безпека молокопереробних підприємств, аналіз загроз, ризики, рінь безпеки,
економіка.
Key words: economic safety of dairy enterprises, analysis of threats, risks, safety, economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Безпека підприємств в сучасних умовах виступає
найголовнішим фактором розвитку світової економіки,
оскільки саме від неї залежить інвестиційний клімат не
лише окремого підприємства, але й держави в цілому.
На жаль, на сьогоднішній день як в Україні, так і в світі
єдиних стандартизованих підходів до оцінювання рівня
економічної безпеки харчових підприємств не існує.
Незважаючи на значну кількість напрацювань та
методик оцінювання ризиків, відповідних стандартів для
деяких окремих економічних ризиків, комплексно охо
пити роботу з інформаційноаналітичного забезпечен
ня економічної безпеки підприємств, на сьогоднішній
день не можливо.
Політика сільського господарства як в нашій країні,
так і в світі, останнім часом характеризується радикаль
ними змінами. Особливо це стосується молочного рин
ку, що обумовлено коливанням цін, економічними та
політичними негараздами, які призводять до неефектив
ності фермерської діяльності. В результаті підприємці
вимушені самостійно обирати оптимальні стратегії уп
равління відповідними ризиками.
Шляхи вирішення даної проблеми лежать перш, за
все у вдосконаленні підходів до обробки великих масивів
даних, де виокремились деякі наукові напрями, якими
займається сучасна наука (deep learning, big data, data
mining, machine learning та ін.)
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сьогодні дослідження проблем оцінювання рівня
економічної безпеки підприємництва, ведуться у вели
кому обсязі, які охоплюють різні аспекти господарсь
кої діяльності, від машинобудування до сільського гос
подарства. Особливу увагу приділено молокопере
робній галузі, що обумовлено потужною базою для ви
добутку молока в Україні, як перспективної сфери еко
номічної діяльності. Проте зважаючи на широкі мож
ливості, західний досвід з забезпечення економічної
безпеки підприємств, у порівнянні із пострадянським,
виступає більш об'ємним, оскільки має триваліший істо
ричний термін. Так, серед закордонних дослідників без
пеки суб'єктів господарювання можна виділити таких:
М. Чмлін, Р. Сміт, Дж. Хортон, М. Мотояма, В. Льюк,
Р. Мехр.
Зважаючи на значний ступінь наукової розробки,
проблема визначенні рівня економічної безпеки зали
шається актуальною, оскільки саме поняття "економіч
на безпека", характеризується невизначеністю, а відтак
і ризики та загрози можуть бути представлені як кате
горія ймовірнісна.
Наукова спільнота досить ретельно дослідила ці по
няття [1, с. 10], [2, с. 15], [3, с. 112], [4, с. 237], [5, с. 23],
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тому в цілому економічну безпеку можна вважати ста
ном захищеності від загроз, ризиків та небезпек.
Стан економічної безпеки підприємництва, як пра
вило характеризується економічним розвитком галузі,
що останніми роками, має стабільно позитивну динамі
ку до зростання [6]. Проте низький рівень забезпечен
ня тварин повноцінними кормами власного виробницт
ва спричинило скорочення поголів'я худоби, в цілому
створює передумови для низької ділової активності ви
робників молока.
Основним джерелом ризику для переробників мо
лока є великий проміжок часу між вкладенням почат
кових витрат і випуском готової продукції, а збільшен
ня обсягів виробництва вимагає залучення значних
коштів при тривалому терміні окупності. Крім того, ри
зики для економічної безпеки молокопереробних
підприємств виникають через транспортабельність цьо
го продукту, яка відіграє ключову роль у дотриманні на
лежних термінів для зберігання, які досить короткі. Це
обумовлює нееластичність пропозиції за ціною в корот
костроковому періоді.
Враховуючи те, що обсяг молокопереробної про
дукції в загальному обсязі реалізації харчових продуктів
в Україні займає приблизно 12 %, актуальність дослід
жень проблем економічної безпеки тільки збільшуєть
ся. В цілому ринок молочних продуктів в Україні зале
жить від розвитку тваринництва. Поголів'я корів є
основним джерелом отримання молока, а також їх про
дуктивності. Зважаючи на позитивні фактори, що обу
мовлені територіальними особливостями, Україна втра
тила частину потенціалу. Так, у період з 1990 р. по сьо
годнішній день, поголів'я рогатої худоби зменшилося в
6.8 рази, через зменшення торгівельноекспортних мож
ливостей, які в цілому залежать від конкурентних цін,
які в Україні не можуть бути нижчими через низку еко
номікотехнологічних обставин. Так, наприклад, на
одну корову в Україні, в середньому перепадає видою
вання 4800 кг молока [7], що в менше ніж світові показ
ники [7]. Середньорічний надій молока в Німеччині скла
дає 6300 кг на рік, в Ізраїлі — 13000 кг на рік, у Сполуче
них Штатах Америки 8500 кг на рік.
У 2018 р. поголів'я великої рогатої худоби склало
3832.1 тис. голів, проте, з них близько 80 % утримується
в населення [8], що характеризує економічну безпеку
підприємництва, як основну складову молокоперероб
ної галузі в країні. Проте зважаючи на невисокі темпи
розвитку державних молокопереробних підприємств в
Україні будується понад сто об'єктів вирощування ро
гатої худоби та збору молока.
Хоча напрям є актуальним, певних напрацювань, які
характеризують стан захищеності молокопереробних
підприємств, на сьогоднішній день не достатньо для
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того, щоб вирішити низку питань пов'язаних з отриман
ням, транспортуванням, реалізацією, матеріальнотех
нічним та інформаційноаналітичним забезпеченнями
даної сфери. Тому враховуючи ряд загроз та ризиків
молокопереробні підприємства, з метою недопущення
збитків вимушені використовувати замісні компоненти,
що обумовлено дефіцитом молочної сировини.
Проблемами економічної безпеки переробників
молока займались: Н. Белінська, І. Федулова, О. Лесь
ко, О. Шевченко, К. Чапер, А. Спіллер, П. Хогер.
З погляду на широкий ступінь наукової розробки,
діагностика стану захищеності молокопереробних
підприємств носить неоднозначний характер. Це обу
мовлено розмірами підприємства, його організаційною
формою та ринковими особливостями, що потребує
подальших досліджень.
Серед основних підходів до оцінювання економічної
безпеки є дослідження її компонентів, тобто аналіз ри
зиків, які можуть бути кількісно встановлені для кожної
сфери господарської діяльності. Прикладом таких оці
нювань є інструменти фінансового аналізу підприємств,
методи прогнозу показників розвитку та дослідження
ймовірності ризиків. Для вітчизняної науки проблема
ризиків і управління ними не нова, оскільки прийнято
проголошували жорстку детермінованість економічних
процесів, виключивши тим самим будьяку невизна
ченість. Ризик визначався, як поточний процес прийнят
тя господарських рішень, спрямований на отримання оп
тимальних результатів і здійснюваний трудовими колек
тивами та державними організаціями, в умовах ймовір
ності появи непередбачених чинників, які в деякій мірі
виключали доцільність прийнятих раніше рішень [9, c. 72].
Погляди на застосування поняття "ризик", які знай
шли своє відображання в концепції аналізу підприєм
ницького ризику, як складової економічної безпеки
підприємництва представлені в роботах П. Половинки
на та А. Зозулюка, як категорії відтворювального про
цесу, а також всіх його фаз і моментів починаючи з по
купки засобів виробництва (сировини, машин, устатку
вання і т.п.) і закінчуючи виготовленням продукції та її
реалізацією [10, c. 19]. В. Чернов зазначив, що у відсут
ності ризику суб'єкт господарювання схильний до са
мозаспокоєння, несприйнятливості, а отже, і до зупин
ки в розвитку, оскільки немає необхідності покращува
ти систему організації, управління та планування, кри
тично мислити, змінюватися на краще [11, c. 12].
Так, ризики для молокопереробних підприємств
можна розглядати, як можливий суб'єктивний резуль
тат господарської діяльності в умовах невизначеності
зовнішнього і внутрішнього середовища при виборі
одного з альтернативних варіантів дій. Тобто з цього
випливає, що ризик суб'єктивний. В результаті оцінки
окремим суб'єктом результатів, він може сприйматися
як позитивним, так і негативним. Ризик завжди перед
бачає вибір одного з декількох взаємовиключних варі
антів, які існують в даний конкретний проміжок часу.
Тому з метою забезпечення економічної безпеки
шляхом діагностики ризиків та їх попередження, слід
звернути увагу на такі аспекти, що можуть бути покра
щенні для молокопереробних підприємств:
— методи управління матеріальними резервами, які
доцільно створювати як внутрішнього господарських
потреб, так і для централізованих фордів;
— впровадження нових технологій з метою розши
рення асортименту продукції, яка випускається для
різних споживачів. Паралелізація ринків збуту, тобто
робота паралельно на декількох товарних ринках, роз
поділ, а також взаємодія з багатьма постачальниками;
— формування структур у формі асоціації сільсько
господарських виробників і кооперативів, які дозволять
забезпечувати належних захист від зовнішніх загроз та
проводити гнучку цінову політику;
— страхування тварин та майна сільськогосподарсь
ких виробників.
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Таким чином, економічною безпекою молочної про
мисловості можна вважати такий стан господарської
системи підприємств, який дозволяє забезпечувати
стійкість і стабільність всіх основних елементів суб'єктів
господарювання та своєчасно реагувати на внутрішні і
зовнішні ризики, на всіх стадіях виробничого циклу, з
метою ефективного та динамічного розвитку даної га
лузі харчової промисловості.
Тому економічну безпеку молочної промисловості
необхідно розглядати як систему, що складається з
відповідних елементів: сировинна, матеріальнотехніч
на, кадрова, інвестиційна, інноваційна, екологічна та
фінансова безпека, які в тій чи в іншій мірі впливають на
стан підприємства в цілому. Чим вище економічна без
пека кожної, складової тим стійкіше вона в даній сис
темі. Тому важливе науковопрактичне значення має
розробка показників економічної безпеки підприємств
молочної промисловості, та встановленні їх граничних
значень, від точності яких залежить достовірність оцін
ки, а також обгрунтованість комплексу заходів, спря
мованих на її забезпечення.
З погляду на те, що практичні аспекти управління
економічною безпекою підприємства, що характеризу
ють її рівень висвітлені досить повно, все ж таки слід
дані підходи доповнити розробками, які враховують
особливості конкретної галузі промисловості (харчової,
оборонної, легкої і т. д.), оскільки ці сфери економіч
ної діяльності включають специфічні показники для
кожної з них, враховувати масштаби, регіональні особ
ливості та специфіку функціонування таких під
приємств. Отже, має бути сформована методика, яка дає
можливість, на початковому етапі здійснити розраху
нок та аналіз індикаторівпоказників кожної складової
економічної безпеки, а потім на основі виконаних роз
рахунків надати комплексну характеристику стану еко
номічної безпеки господарюючого суб'єкта.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Серед переробників молочної продукції одним з
характерних ознак, що можу бути індикатором рівня
економічної безпеки в процесі її діагностики є са
мостійність господарюючих суб'єктів, їх фінансова не
залежність, результати господарської діяльності у ви
гляді прибутку та ринкова складова, що нерозривно по
в'язана із ціновою політикою. У зв'язку з цим законо
мірно, що поняття аналіз рівня економічної безпеки
підприємництва привертає все більшу увагу дослідників.
Аналізуються її характеристики і форми прояву у сфері
матеріального виробництва, а також системи показ
ників, що стан захищеності підприємств. Однак спе
ціальні дослідження, стосовно молочної промисловості,
в нашій країні майже відсутні. Тому метою статті є не
обхідність заповнення цієї прогалини.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою забезпечення належної оцінки рівня еко
номічної безпеки молокопереробних підприємств слід
вибрати необхідні індикатори, які входять в кожну скла
дову системи економічної безпеки та враховувати по
казники, які характеризують специфічні особливості
молокопереробної індустрії. Для цього алгоритм ана
лізу можна робити окремими блоками, де ключовими
можна вважати:
— сировинну безпеку;
— матеріальнотехнічну безпеку;
— кадрову безпеку;
— фінансову безпеку;
— екологічну безпеку;
— інвестиційну безпеку;
— інноваційну безпеку;
Актуальність оцінки сировинної безпеки обумовле
на необхідністю виявлення ступеня впливу негативних
факторів з боку ресурсного потенціалу підприємства.
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До показників, які можуть бути вико
Таблиця 1. ІндикаториLпоказники економічної безпеки молокопереробних
підприємств
ристані в процесі її оцінки, можна
віднести: показник самозабезпече
ності достатньою кількістю молочних
сировинних ресурсів, які надходять від
місцевих сільськогосподарських ви
робників. Необхідність цього показ
ника полягає в тому, що в умовах зни
ження надою молока в Україні, части
на сировини має імпортне походжен
ня у вигляді сухого молока, згущено
го молока та вершків, які в подальшо
му застосовуються у виробництві мо
лочних продуктів, що зменшує якість
кінцевого продукту. Тому для оцінки
сировинної безпеки доцільно прово
дити розрахунок індикатора, який ха
рактеризує частку імпортної молоч
ної сировини в загальному обсязі си
ровинних ресурсів. Крім того, для оц
інки сировинної безпеки слід включи
ти індикатор ємності сировини, який
характеризує використання у вироб
ництві молочних продуктів продукції
природнього походження. Не
обхідність включення цього показни
ка в систему оцінки сировинної безпе
ки можна пояснити тим, що при обме
жених сировинних ресурсах молока
важливе значення набуває більш повне
і ефективне використання молочної
сировини у виробничому процесі. В
умовах обмежених сировинних ре
сурсів молочної промисловості доц
ільно приділяти увагу повному та
ефективному використанню вторин
ної сировини, а також виробництву на
її основі додаткових видів молочної
продукції. З цією метою може бути
проведений розрахунок індикатора,
який характеризує ступінь переробки
вторинної сировини, як відношення
кількості вторинних сировинних ре
сурсів, використаних на виробництво
молочної продукції до загального об
сягу, отриманої на підприємстві вто
ринної сировини.
Для аналізу та оцінки матеріаль
нотехнічної безпеки молочної про
мисловості, на нашу думку, слід вико
ристовувати індикатор фондовіддачі,
який характеризує кількість товарної
молочної продукції, яка припадає на
1 грн. основних фондів. Доцільність
цього показника полягає в ефектив
ності використання основних фондів.
Також, на наш погляд, такий індика
тор відображає забезпеченість
підприємств молочної промисловості
необхідним обладнанням. Від величи
ни даного індикатора залежить техні
Джерело: розроблено автором.
чна оснащеність, а, відповідно і про
дуктивність праці. Також при високому фізичному та кож ефективність фонду заробітної плати. З метою
моральному зносі виробничого обладнання для аналізу продуктивності праці, можна використовува
підприємств молочної промисловості важливе значен ти узагальнюючий показник, який характеризує се
ня має індикатор, який характеризує ступінь викорис редньорічне виготовлення молочної продукції одним
працівником. При цьому в молочній промисловості
тання виробничих потужностей.
У процесі діагності кадрової безпеки молокопе для розрахунку дано показника використовують вар
реробних підприємств доцільним буде показник, який тісний метод. Оскільки при збільшенні заробітної пла
характеризує забезпеченість підприємства висо ти зростає рівень мотивації персоналу, слід проводи
кокваліфікованим персоналом, який може розрахо ти розрахунок та оцінку ефективності витрачання
вуватись за стандартними принципами фінансового коштів на оплату праці.
З метою аналізу фінансової безпеки та оцінки її
аналізу, як: продуктивність праці, що визначає інтен
сивність використання персоналу підприємства, а та впливу на рівень економічної безпеки в молочній про
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мисловості може бути запропонований комплекс інди
каторівпоказників.
Аналіз фінансового стану підприємства прийнято
проводити на основі розрахунку досить великої
кількості фінансових індикаторів, що, в свою чергу, ус
кладнює цей процес. У зв'язку з цим широке поширен
ня набули розроблені як вітчизняними, так і закордон
ними фахівцями моделі ймовірності банкрутства, до
складу яких включено досить обмежений набір найбільш
вагомих фінансових показників. Тому на початковому
етапі можна розглядати основні методики прогнозуван
ня ймовірності банкрутства. Так, найбільш ефективни
ми індикаторами у сфері фінансової безпеки підприєм
ства можна вважати: поточної ліквідності; фінансуван
ня; частки оборотних активів у валюті балансу; оборот
ності активів та рентабельність.
У зв'язку з тим, що для кожної конкретної галузі
промисловості, оцінка фінансової безпеки має включа
ти свої характерні індикатори, в дану групу показників
можна включити індикатор матеріаловіддачі, що обу
мовлено матеріаломісткістю молокопереробної галузі
(частка матеріальних витрат та собівартості продукції
приблизно становить понад 80%).
Для аналізу та оцінки екологічної безпеки, а також
ступеня її впливу на діяльність підприємства важливо
використовувати індикатори, які характеризують рівень
впливу підприємств молочної промисловості на навко
лишнє середовище. До показників такого роду можна
водовідведення, енергоємність, атмосферні викиди та ін.
При аналізі інвестиційної безпеки пропонується ви
користовувати спеціальні індикатори. Показник рента
бельності інвестицій визначає, яка кількість грошових
коштів, потрібно суб'єкту господарювання для отриман
ня однієї грошової одиниці прибутку. Необхідність цьо
го показника пояснюється тим, що він одночасно є од
ним з найбільш важливих індикаторів, які характеризу
ють конкурентоспроможність підприємства. В якості
оцінки інноваційної діяльності також можна проводи
ти розрахунок індикатора, який характеризує частку
інноваційної молочної продукції в загальному обсязі ре
алізованої. На жаль, в Україні значна частина виробни
чого обладнання молочної промисловості виробила
нормативні терміни.
Тому пріоритетним напрямом капіталовкладень у
сектор молочної промисловості є технічне переозброє
ння, в зв'язку з чим можна використовувати показник
оновлення основних фондів.
Запропоновані індикаторипоказники для оціню
вання економічної безпеки підприємств молочної про
мисловості наведено в таблиці 1.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Реалізація дослідження рівня економічної безпеки
молокопереробних підприємств залежать від особливо
стей виробничої діяльності. Вагомою складовою в до
слідженні виступають витрати на собівартість та мате
ріальні витрат, що обумовлено матеріаломісткістю мо
локопереробної галузі.
Стандартів оцінювання рівня економічної безпеки
молокопереробних підприємств не виявлено, проте
встановлено необхідність використання комплексного
аналізу до кожної складової окрема, інтегруючи такі
оцінки до загального результату.
Представлений та обгрунтований у статті набір інди
каторів економічної безпеки, які згруповані в окремі
групи, дає можливість встановити порогові значення
стану захищеності молокопереробних підприємств, не
дотримання яких може становити загрозу для їх еко
номічної безпеки.
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