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MODERNIZATION OF THE CAREER GUIDANCE SYSTEM: EXPERIENCE OF SCANDINAVIAN
AND BALTIC COUNTRIES

Сучасна молодь професійні устремління, успішну побудову кар'єри та отримання бажаного соцQ

іального статусу переважно пов'язує з вищою освітою. Водночас національний ринок праці харакQ

теризується високими показниками надмірної освіченості робочої сили, які щороку зростають. Це

означає, що країна володіє значним потенціалом робочої сили, яка працює на робочих місцях, що

не вимагають високої кваліфікації. За таких умов побудова ефективної системи професійної орієнQ

тації має стати стратегічною ціллю на шляху до забезпечення сталого економічного розвитку. МеQ

тою статті є дослідження специфіки систем професійної орієнтації країн Скандинавії та Балтії, виQ

окремлення інноваційних методів і соціальних інститутів, здатних модернізувати національну сиQ

стему професійної орієнтації.

Проаналізовано досвід модернізації систем професійної орієнтації Данії, Швеції, Ісландії, НорQ

вегії, Естонії, Латвії та Литви. Встановлено, що в більшості країн система професійної орієнтації є

частиною концепції неперервної освіти. Виявлено, що модернізація систем професійної освіти досQ

ліджуваних країн відбувалася з урахуванням норм та стандартів якості Європейського Союзу і супQ

роводжувалася залученням до обговорення перспективних змін широкого кола зацікавлених сторін

у сферах праці та освіти (представників міністерств та відомств, керівників освітніх закладів, асоQ

ціацій і об'єднань освітян, роботодавців, профспілок тощо). Досліджено механізми формування та

реалізації політики професійної орієнтації. Виявлено, що спільною рисою для країн Скандинавії та

Балтії є провідна роль держави у формуванні політики професійної орієнтації та забезпечення норQ

мативної, організаційної, фінансової, інфраструктурної і кадрової підтримки реалізації відповідQ

ної політики.

Висвітлено інноваційні підходи у наданні профорієнтаційних послуг, зокрема, психологічна діагQ

ностика професійних здатностей особистості, індивідуальні та сімейні консультації кар'єрних радQ

ників, а також широкий спектр інформаційних та консалтинговиїх онлайнQпослуг, які надаються

як державними, так і недержавними структурами. З урахуванням досвіду країн Скандинавії та Балтії

визначено шляхи підвищення ефективності національної системи професійної орієнтації.

Today's youth primarily link own's professional aspirations, successful career pursuing and gaining a

desired social status to getting higher education. At the same time national labor market demonstrates
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ЇЇ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Інноваційні прориви людства у науці та техніці, по�
ширення інтелектуальних систем і технологій у вироб�
ництві впливають на організацію виробництва усіх без
виключення сфер економічної діяльності, сприяють роз�
в'язанню низки актуальних проблем, починаючи від ло�
гістики і закінчуючи проблемами глобального потеп�
ління. Водночас ці новації суттєво видозмінюють струк�
туру ринку праці, загострюють проблеми збалансуван�
ня попиту і пропозиції праці за освітньо�кваліфікацій�
ними характеристиками, посилюють вимоги до якості
підготовки фахівців та потребу постійного оновлення
професійних компетенцій. У цьому контексті профе�
сійна орієнтація та самовизначення населення і вміння
вибудовувати власні освітньо�професійні траєкторії
уможливлюють пришвидшення транзитних переходів у
сфері зайнятості та сприяють мінімізації ризиків три�
валого безробіття. Отже, актуальності набувають со�
ціально�економічні дослідження щодо модернізації си�
стеми професійної орієнтації населення (СПО).

rather high level of overeducated labor force which eventually increases. It means that the country

possesses significant potential of workforce employed in lowQskilled jobs. Under such circumstances

developing the efficient career guidance system is a strategic aim on the way of sustainable economic

development security. The purpose of the article is to investigate a specific nature of career guidance

system in Scandinavian and Baltic countries, as well as highlight innovation methods and social institution

enable to upgrade the national career guidance system.

The experience of career guidance system modernization in Denmark, Sweden, Iceland, Norway,

Estonia, Latvia and Lithuania was analyzed. It is defined that in majority of the countries career guidance

system is an essential part of lifeQlong learning education. It has been found that career guidance system

modernization in the states investigated took place considering the European Union quality norms and

standards. The wide circle of occupational and educational stakeholders (representatives of ministries

and agencies, heads of educational institutions, associations and communities of educationalists,

employers, trade unions etc.) were engaged in discussing the prospective changes. The tools of career

guidance policy formation and realization were investigated. It has been identified that the profound role

of the state in formation career guidance policy and regulatory, organizational, financial, infrastructure

and personnel support security concerning this policy realization is the common feature uniting

Scandinavian and Baltic countries.

Innovation approaches to provision of vocational guidance services like psychological diagnostics of

person's professional skills, individual and family consultations of career advisers as well as a wide range

of information and consulting online services providing by authorities and nonQgovernmental organization

are highlighted. Taking into account the experience of Scandinavian and Baltic countries, the ways of

increasing the efficiency of national career guidance system are defined.

Ключові слова: професійна орієнтація, професійне самовизначення, освіта, ринок праці, кар'єра.
Key words: career guidance, professional self�determination, education, labor market, career.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМИ
Аналізуючи науковий доробок вітчизняних та зару�

біжних вчених за останні роки, можна виявити неодно�
значність та багатоаспектність проблеми професійної
орієнтації населення. Дослідженням проблеми профе�
сійної орієнтації в контексті глобалізації та структур�
них зрушень попиту на робочу силу за професіями зай�
малися Н. Сапельнікова (N. Sapelnikova) та Г. Решетова
(G. Reshetova) [10]. Професійну орієнтацію як підсис�
тему освіти та один з інструментів забезпечення рівно�
го доступу населення до ринку праці досліджували С.
Валдімарсдотір  (S. Valdimarsdоttir), І. Бергмо�Првуловіc
(I. Bergmo�Prvulovic), Р. Вуорінен  (R. Vuorinen), А. Ловен
(A. Lovеn) [14], П. Плант  (P. Plant ) та Е. Хауг  (E. Haug)
[14; 16]. Різнобічним аспектам професійної орієнтації
молоді присвятили свої роботи І. Беганська (Beganska I.)
[1], Л. Білоусова (L. Bilousova), Н. Пономарьова (N. Po�
nomarova) [2], В. Лозовецька (V. Lozovetska) [5], М. Кри�
мова (М. Krymova), Н. Якимова (N. Yakumova) [6] та ін.
Проблемам вимірювання взаємозв'язків між кар'єрою,
професійною орієнтацією і потребами в професій�
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ній освіті дорослих займалися Л. Мангас (L. Mangas),
Б. Сієрра (B. Sierra), М. Теєдор (M. Tejedor) [17].

Широкий спектр досліджень у напрямі професійної
орієнтації переважно стосується дітей шкільного віку,
молоді та безробітних. Це є свідченням того, що про�
форієнтація розглядається переважно в контексті тран�
зиту робочої сили від освіти до ринку праці або від без�
робіття до зайнятості. На моє переконання такий підхід
є досить вузьким, оскільки не враховує можливостей
транзиту робочої сили у сфері зайнятості (намірів зай�
нятих людей змінювати напрям професійної діяльності
та регламент робочого часу), а також транзиту від нео�
плачуваної роботи до оплачуваної. З огляду на це, по�
стає необхідність у розширенні сегменту осіб, охопле�
них професійною орієнтацією і відповідно пошуку
шляхів модернізації СПО.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження специфіки СПО країн

Скандинавії та Балтії, а також виокремлення іннова�
ційних методів, соціальних інститутів, здатних модерн�
ізувати національну СПО.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
Система професійної орієнтації України пройшла

складний шлях становлення. У Концепції державної
системи професійної орієнтації населення остання ви�
значається як науково обгрунтована система взаємопо�
в'язаних економічних, соціальних, медичних, психоло�
гічних і педагогічних заходів, спрямованих на активіза�
цію процесу професійного самовизначення та реалізації
здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інте�
ресів, можливостей та інших чинників, що впливають на
вибір професії або на зміну виду трудової діяльності [4].
Разом з тим основою професійного самовизначення
особи є самопізнання та об'єктивна самооцінка індиві�
дуальних особливостей, зіставлення своїх професійно
важливих якостей і можливостей з вимогами, необхід�
ними для набуття конкретних професій, та кон'юнкту�
рою ринку праці [9].

Оскільки професійне самовизначення є пролонго�
ваним дискретним процесом, який триває впродовж
всього свідомого життя особистості та передбачає не�
одноразове прийняття рішень щодо зміни виду або ха�
рактеру зайнятості, то професійна орієнтація має
здіцюсноватися не лише під час здобуття освіти чи пе�
ребування на біржі праці, а й впродовж розгляду аль�
тернатив транзиту на ринку праці. Цілком слушною є
думка В. Лозовецької про те що "профорієнтаційна
підтримка повинна надаватися особистості на всіх ета�
пах її професійного становлення та розвитку, в тому
числі і в процесі її професійної освіти та навчання" [5,
c. 5—6].

У цьому контексті цікавим є досвід інших країн світу,
які вибудовують націанальні СПО відповідно до концеп�
туальних засад навчання впродовж життя, що сприяє
формуванню нової культури споживання освітніх по�
слуг та уможливлює збалансування розвитку загальних
і спеціальних компетенцій особистості з суспільними
запитами. У таблиці 1 узагальнено дані про інституцій�
ну підтримку СПО у країнах Скандинавії та Балтії.

У Данії формуванням політики професійної орієн�
тації опікуються Міністерство у справах дітей та освіти
[19] та Міністерство науки, інновацій та вищої освіти
[20]. Міністерство дітей та освіти Данії формує і реалі�
зує політику професійної орієнтації для осіб, охопле�
них загальноосвітньою та професійно�технічною підго�
товкою. Своєю чергою Міністерство науки, інновацій та
вищої освіти Данії відповідає за професійну орієнтацію
дорослого населення. Обидва міністерства активно
приймають участь у міжнародній співпраці щодо про�
фесійної орієнтації і намагаються узгодити нормативні

акти з цих питань відповідно до Резолюції Європейсь�
кого Союзу (ЄС) щодо професійної орієнтації впродовж
життя та відповідними рекомендаціями ЄС і ОЕСР.

Данія має досить тривалу традицію міжсектораль�
ного співробітництва у питаннях професійної орієнтації
на національному, регіональному та локальному рівнях.
На національному рівні таке співробітництво триває у
рамках Форуму національного діалогу, до якого входять
представники міністерств та громадських організацій.
Метою Форуму національного діалогу є підвищення
якості освітніх послуг у консультаційних центрах; за�
безпечення тісного діалогу між міністерствами і орга�
нізаціями, установами, асоціаціями та консультативни�
ми центрами, які беруть участь у формуванні та реалі�
зації політики професійної орієнтації.

Мережа профорієнтаційних центрів досить розга�
лужена. Вже з початкової школи професійна орієнта�
ція реалізується в рамках освітньої програми "Освіта та
робота" вчителями молодшої та середньої ланки загаль�
ноосвітньої школи, а далі викладачами гімназій та ко�
леджів.

Заклади вищої освіти до здійснення профорієнтації
залучають професорсько�викладацький склад, спеціаль�
но підготовлених консультантів та студентів. Міністер�
ством науки, інновацій та вищої освіти Данії створено
національний інформаційний портал Uddannelseszoom
[29], який містить бази даних щодо можливостей пра�
цевлаштування та побудови кар'єри, актуальності освіт�
ньої підготовки, закладів, які її надають та якості відпо�
відних послуг. Цільовою групою користувачів є: діти,
молодь, доросле населення, інструктори, вчителі, кон�
сультанти з профорієнтації тощо.

Поза освітою послуги з професійної орієнтації на�
даються спеціалізованими центрами на регіональному
та державному рівнях. Зокрема на регіональному рівні
діє 56 центрів молодіжної професійної орієнтації, ос�
новною метою яких є озброєння молоді інформацією
щодо потреб ринку праці, життєвого циклу професій та
актуальності компетенцій. Послуги центрів спрямовані
на учнів 7—10 класів і молодь віком до 25 років, яка на�
вчається або працює.

Регіональні центри профорієнтації сприяють забез�
печенню комфортного переходу молоді від освіти до
ринку праці, і навпаки. З січня 2011 року у Данії працює
інтернет�платформа електронної профорієнтації
eGuidance [13], яка цілодобово за допомогою різнома�
нітних віртуальних каналів зв'язку (електронної пошти,
чату, вебінару, соціальної мережі, телефону або тексто�
вого повідомлення) сім днів на тиждень надає індиві�
дуальні послуги з профорієнтації для різних вікових
груп населення. Крім інтернет�платформи eGuidance, діє
національний портал з профорієнтації: www.ug.dk, який
допомагає громадянам знаходити актуальну інформа�
цію про розвиток ринку праці та приймати кваліфіко�
вані рішення щодо здобуття освіти, навчання та кар'є�
ри.

На державному рівні профорієнтація здійснюється
понад 90 муніципальними центрами зайнятості. Цільо�
вою групою є особи старші 18 років та безробітні. Дер�
жавною службою зайнятості створено інтернет�портал
www.jobnet.dk, на якому можна отримати інформацію
про вакансії, переглянути банк резюме тощо.

В Ісландії тривалий час спостерігався значний відсів
учнів зі старшої школи та вищої освіти, який був пов'я�
заний з бажанням молоді раніше починати трудове жит�
тя. Тому ісландці вважають, що рання професійна орієн�
тація є запорукою свідомого поміркованого вибору ос�
віти та професії.

Відповідальність за формування політики профе�
сійної орієнтації покладена на Міністерство освіти,
науки та культури (для освітніх закладів усіх рівнів),
Міністерство соціальних справ (для дорослого населен�
ня) та Міністерство промисловості й інновацій (проф�
орієнтація безробітних). На формування та реалізацію
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Джерело: складено за джерелами: [7; 8; 11—30].

Таблиця 1. Інституційна підтримка системи управління професійною орієнтацією у країнах Скандинавії та Балтії

Назва 
країни 

Нормативно-правові акти, що 
регламентують професійну 

орієнтацію 

Державні та недержавні органи, 
що формують політику системи 

професійної орієнтації 

Суб’єкти, що надають 
професійно- 

орієнтаційні послуги 

Веб-сервіси 
професійної орієнтації 

Данія Закони “Про освіту”, “Про 
професійну освіту”, “Про вищу 
освіту”, “Про відкриту освіту” 
(професійно-орієнтоване 
навчання дорослих), “Про 
професійну орієнтацію в сферах 
освіти та бізнесу…”,  “Про 
активну політику зайнятості” і 
т.ін.  

Міністерство у справах дітей та 
освіти, Міністерство науки, 
інновацій та вищої освіти, Форум 
національного діалогу 
(представники міністерств, 
громадських організацій, 
об’єднань роботодавців та 
профспілок) 

Освітні заклади первинного, 
вторинного та третинного 
рівнів, муніципальні та 
регіональні центри 
профорієнтації, центри 
профорієнтації молоді, 
центри навчання і 
підвищення кваліфікації 
дорослих 

Національний потрал професійної 
орієнтації www.ug.dk, а також веб-
сайти: www.UddannelsesGuiden, 
www.eGuidance, www.Job Compas, 
jobnet.dk 
 

Ісландія Закони “Про обов’язкову 
освіту”, “Про старші класи 
загальноосвітньої школи”, “Про 
вищу освіту”, “Про освіту 
дорослих”, “Політика 
професійної орієнтації 
впродовж життя” 

Міністерство освіти, науки та 
культури, Міністерство 
соціальних справ, Міністерство 
промисловості та інновацій 
(зокрема управління з питань 
праці та підпорядковані йому 
дев’ять державних центрів 
зайнятості), Асоціація освіти та 
професійної орієнтації, а також 
місцеві органи влади, експерти з 
кар’єрних питань, профспілки, 
асоціації роботодавців, 
кар’єрних радників та освітян  

Освітні заклади первинного, 
вторинного та третинного 
рівнів, спеціалісти-
інструктори, консультанти з 
питань профорієнтації, які 
мають ліцензію на надання 
відповідних послуг 

Онлайн платформа www.naestaskref.is, 
яка спрямована на надання населенню 
та закладам освіти інформаційної 
підтримки з питань освіти, компетенцій, 
безперервного навчання, валідації тощо. 
www.Framabraut - мережа освітніх 
програм для дорослого населення  

Норвегія Закони “Про освіту”, “Про вищу 
професійну освіту”, “Правила 
забезпечення якості та розвитку 
якості у вищій і вищій 
професійній освіті”, 
“Національна стратегія 
компетенцій”, “Національна 
політика у сфері компетенцій” 

Міністерство освіти і науки, у 
тому числі Норвезька агенція 
навчання впродовж життя, 
Міністерство праці та 
соціальної політики, Державна 
служба зайнятості 

У загальноосвітніх школах 
спеціальні сертифіковані 
консультанти-інструктори та 
вчителі, які викладають 
курси поглибленого вивчення 
прикладних дисциплін. У 
закладах професійно-
технічної та вищої освіти 
функціонують центри 
кар’єри та регіональні центри 
адміністрації праці 

www.kompetansenorge.no – сайт 
Міністерства освіти і науки 
‘Компетенції Норвегії’, який висвітлює 
інформацію щодо освіти і навчання 
впродовж життя, а також статистичні 
дані у сфері формування 
компетенцій.www.Studera.nu – сайт, що 
надає професійну орієнтацію для 
дорослого населення 

Швеція Закони “Про освіту”, “Про 
зайнятість населення”, “Загальні 
керівні принципи у сфері 
кар’єрного навчання” 

Міністерство освіти та науки, 
Міністерство зайнятості 
населення, Шведська 
національна агенція з освіти, 
Шведська інспекція шкіл, 
Шведська рада з вищої освіти, 
управління вищою освітою, 
об’єднання роботодавців та 
профспілок 

Муніципалітети, освітні 
заклади первинного, 
вторинного та третинного 
рівнів, центри державної 
служби зайнятості, а також 
приватні служби з 
професійної орієнтації 

www. Utbildningsinfo.se – сайт для 
студентів, батьків та фахівців у сфері 
освіти; www.studeravidare.se – сайт з 
профорієнтації для дорослого 
населення, Державна служба зайнятості 
www.arbetsformedlingen.se, Шведська 
асоціація кар’єрних радників 
www.vagledarforeningen.org  
Профорієнтаційний веб-портал 
Euroguidance  
www.programkontoret.se/Euroguidance 

Естонія Закони “Про освіту”, “Про вищу 
освіту”, “Про освіту дорослих”, 
“Про зайнятість населення”, 
“Про професію”, “Стратегія 
неперервної освіти”, “Політика 
професійної орієнтації 
впродовж життя”, “Кодекс 
етики з професійної орієнтації” 

Міністерство освіти та науки, 
Міністерство соціальних справ, 
Естонська асоціація кар’єрних 
радників, Естонський центр 
роботи з молоддю, Естонська 
асоціація керівників шкіл, 
Естонська студентська спілка, 
Естонська торгово-промислова 
палата 

Фонд Innove (Агенція з 
управління освітою впродовж 
життя, Центр компетенцій та 
його регіональні відділи), 
Фонд Архімеда та Державна 
служба зайнятості 
(регіональні центри 
Rajaleidja), освітні заклади 
первинного, вторинного та 
третинного рівнів, Асоціація 
кар’єрних радників  

Електронний банк оцінки, Система 
прийому інформації для університетів і 
професійно-технічних освітніх закладів, 
Інформаційна система навчання, Система 
управління естонською школою, 
Естонський науковий портал, Державний 
реєстр професійної кваліфікації, 
електронний сервіс Естонського фонду 
страхування на випадок безробіття, веб-
портали www.innove.ee, www. 
Minukarjäär.ee, www.Ekool.ee та stuudium. 
сom 

Латвія Закони “Про освіту”, “Про 
професійну освіту”, “Про 
зайнятість населення”, Біла 
книга “Удосконалення системи 
підтримки розвитку кар’єри”, 
“Кодекс професійної етики 
кар’єрних радників” 

Міністерство освіти і науки та 
Міністерство добробуту, 
Державна агенція зайнятості, 
Державна агенція з розвитку 
освіти  

Державної агенції зайнятості 
та державна агенції з 
розвитку освіти, Латвійський 
центр Euroguidance, вчителі, 
шкільні консультанти з 
профосвіти, а також 
сертифіковані консультанти  

Державна агенція розвитку освіти 
(департамент управління кар’єрою) 
www.viaa.gov.lv/Euroguidance, Центр 
профорієнтації в освіті дорослих 
NordPlusAdult www.adultguidance.lv, 
Центр освіти дорослих www.gpbite.eu,  
Латвійська асоціація освіти дорослих 
http://www.laea.lv Державна агенція з 
працевлаштування www.karjerascentrs.lv

Литва Закони “Про освіту”, “Про 
зайнятість населення”, 
“Стратенія професійної 
орієнтації”, “Принципи 
забезпечення якості послуг з 
управління кар’єрою для 
студентів”, “Кваліфікаційний 
стандарт для спеціалістів з 
профорієнтації”, “Принципи 
етики в профорієнтації” 

Міністерство освіти, науки та 
спорту, Міністерство 
соціального захисту та праці, 
Міністерство економіки та всі 
зацікавлені сторони в рамках 
Національного форуму з 
професійної орієнтації 

Литовська організація з 
підготовки кадрів для ринку 
праці, Литовська біржа праці, 
інформаційні центри кар’єри, 
педагогічно-психологічні 
центри, університетські центри 
планування кар’єри, Центр 
планування кар’єри, приватні 
центри профорієнтації та 
працевлаштування 

Центр планування кар’єри при Палаті 
технічної творчості www.rmtkr.lt, 
Литовська біржа праці www.ldb.lt, 
Литовська організація з підготовки 
кадрів для ринку праці www.ldrmt.lt, 
Інтернет-портал www.AIKOS та  веб-
сайт www.Mukis.lt 
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політики профорієнтації у рамках соціального діалогу
впливають місцеві органи влади, експерти з кар'єрних
питань, профспілки, роботодавці, асоціації (робото�
давців, кар'єрних радників, освітян, у тому числі й Іслан�
дська асоціація з освіти та професійної орієнтації) [7].

Профорієнтацією охоплений широкий сегмент на�
селення Ісландії. Всі учні, як у середніх, так і в старших
класах мають право на отримання консультації кар'єр�
ного радника за вимогою. Відповідно до національного
законодавства Ісландії у вищій школі кар'єрні радники
необов'язкові, однак у більшості університетів вони пра�
цюють за наймом, супроводжуючи студентів і випуск�
ників. Доросле населення отримує послуги профорієн�
тації у спеціалізованих центрах навчання дорослих, а
також у відділеннях управління працею, які діють під
егідою Міністерства добробуту Ісландії [12].

Кар'єрні радники допомагають громадянам орієнту�
ватися на ринку праці, розуміти його тенденції та зако�
номірності, оцінювати власні сильні та слабкі сторони,
вибудовувати освітні траєкторії, опановувати сучасні
методи та інструменти пошуку роботи, формувати на�
вички успішного проходження співбесіди тощо.

Центром освіти та професійної підготовки Ісландії
розроблено веб�портал Naestaskref [27], місією якого є
допомога громадянам у виборі професії, інформуванні
про вимоги до робочих місць та можливості проходжен�
ня відповідної освітньо�професійної підготовки.

У Норвегії стратегічні цілі політики професійної
орієнтації впродовж життя тісно пов'язані з цілями
Національної стратегії розвитку компетенцій, зокрема:
забезпечення рівного доступу до якісних послуг про�
фесійної орієнтації на всіх рівнях і за всіма видами еко�
номічної діяльності, скорочення чисельності людей, які
не мають освіти та професійної підготовки, підвищення
рівня зайнятості та створення комфортних умов для
критичних переходів у зайнятості на всіх етапах життя.

Законом Норвегії "Про освіту" визначено заходи з
професійної орієнтації частиною освітньо�виховного
процесу загальноосвітніх шкіл. З початкових класів до
навчального плану введено дисципліну "Знання про
вибір професії", яку викладають спеціально підготов�
лені коучі. Вимоги до знань і компетенцій коучів з про�
фесійної орієнтації регламентовані законодавчо.

До ведення профорієнтації також залучаються вчи�
телі загальноосвітніх шкіл, які в рамках проекту поглиб�
леного вивчення професій озброюють учнів знаннями
щодо навчання на локальних підприємствах та можли�
востей короткострокового працевлаштування. Прове�
дення професійної орієнтації на ранньому етапі профе�
сійного самовизначення сприяє попередженню ризику
відсіювання учнів та студентів з освітніх закладів вищої
та професійної освіти.

Водночас специфічною рисою професійної орієн�
тації Норвегії є те, що вона не поширюється на молодь,
яка навчається у закладах вищої освіти. Хоча справед�
ливо зазначити, що при університетах та коледжах існу�
ють центри розвитку кар'єри, які надають консалтин�
гову допомогу студентам. Для осіб, які не навчаються
та не працюють послуги професійної орієнтації нада�
ються регіональними центрами Норвезької адмініст�
рації праці та соціального забезпечення, яка підзвітна
Міністерству освіти і науки. Діяльність цієї організації
зосереджена на соціальній інтеграції, підвищенні ква�
ліфікації, консалтинговій допомозі у питаннях кар'єри,
сприянні працевлаштуванню тощо.

У Швеції законодавством передбачено поширення
професійної орієнтації на учнів і студентів, а також на
доросле населення, яке входить до складу робочої сили.
До формування політики з професійної освіти залучені
Міністерство освіти та науки, Міністерство зайнятості,
об'єднання роботодавців та профспілки [11, с. 4—5].

Контроль за реалізацією професійної орієнтації
впродовж життя покладений на Шведську національну
агенцію з освіти [8], центральний адміністративний

орган, підзвітний Міністерству освіти і науки. Регіо�
нальні та місцеві представництва агенції (муніципаліте�
ти) уповноважені реалізовувати політику профорієн�
тації.

Муніципалітети мають право створювати власні кон�
салтингові служби з профорієнтації, але при цьому до�
тримуватися відповідності їхньої просвітницької діяль�
ності навчальним планам та програмам загальноосвітніх
шкіл [11, с. 5—6]. Контроль за дотриманням норм якості
професійної орієнтації в загальноосвітніх закладах по�
кладено на Шведську інспекцію шкіл.

Варто зазначити, що у Швеції профорієнтація в за�
гальноосвітній школі не обов'язкова. Однак вона
здійснюється переважно у вигляді інформаційних сесій,
які проводяться кар'єрними радниками. Як правило, такі
сесії проводяться у середніх та старших класах загаль�
ноосвітньої школи, коли учні мають зробити вибір
профільного спрямування. Під час сесій учнів навчають
аналізувати ринок праці, розуміти перспективні потре�
би економіки, розмежовувати життєві цикли прфесій,
вибудовувати освітні та кар'єрні траєкторії тощо. У се�
редній школі відвідування цих сесій є швидше бажаним,
а не обов'язковим. Проте у дев'ятому класі кожен учень
проходить через особисте інтерв'ю з кар'єрним радни�
ком щодо майбутнього вибору професії.

Професійна орієнтація у вищих освітніх закладах
регламентована урядом. Шведська рада з вищої осві�
ти, організації роботодавців, профспілки  та відповід�
не управління муніципалітету відповідають за ефек�
тивність діяльності закладів освіти та професійну
орієнтацію.

Практично у всіх муніципалітетах є служби зайня�
тості. Уряд інвестує значні кошти в створення ресурсів
з професійної орієнтації, доступних через Інтернет. На
всіх рівнях освіти діють веб�сервіси з профорієнтації,
зокрема Utbildningsinfo.se (для студентів, батьків і спе�
ціалістів) та Studera.nu (для дорослого населення) [11,
с. 10].

Унікальною рисою шведської СПО є діяльність спе�
ціалізованих центрів зайнятості, які здійснюють про�
фесійну орієнтацію за певним профілем, наприклад: еко�
номіка, технології, промисловість, послуги з догляду за
людьми, мистецтво тощо. На відміну від більшості країн,
де профорієнтація та заходи сприяння працевлаштуван�
ню, спрямовані лише на безробітних, у Швеції користу�
вачами таких послуг можуть бути особи, які працюють,
але мають намір змінити професію.

Профорієнтаційна робота в Естонії вибудована
відповідно до Національної стратегії неперервної осві�
ти, якою передбачено забезпечення рівного доступу
різним віковим категоріям населення до якісного на�
вчання впродовж життя та отримання консалтингових
послуг з побудови і розвитку кар'єри.

Формування політики професійної орієнтації впро�
довж життя належить до повноважень Міністерства
освіти та науки та Міністерства соціальних справ.
Основною метою відповідної політики є створення і за�
безпечення функціонування стійкої та зручної системи
профорієнтації, здатної допомагати громадянам вияв�
ляти власні компетентності, професійні нахили та
здібності, вибудовувати освітні траєкторії, опановува�
ти нові професії та вносити корективи у розвиток ка�
р'єри.

З метою уникнення дублювання послуг профорієн�
тації різним цільовим групам, а також боротьби з не�
ефективним розподілом економічних та людських ре�
сурсів урядом Естонської Республіки з 2019 року було
прийняте рішення передати всі повноваження у реалі�
зації політики профорієнтаціїї Державній службі зай�
нятості. Таке рішення сприяло забепеченню достовір�
ності, прозорості та доступності інформації про ситуа�
цію на ринках праці та освітніх послуг, а також підви�
щенню якості профорієнтації. Нині основними провай�
дерами відповідних послуг є Фонд Innove (Агенція з
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управління освітою впродовж життя) та Державна
служба зайнятості.

Відповідно до Закону Естонської Республіки "Про
освіту" профорієтаційна робота має вибудовуватися з
урахуванням потреб локальних ринків праці. Розроб�
лення та впровадження навчальних планів з профоріє�
нтації та кар'єрного навчання здійснюється Фондом
Innove.

Початкові навички управління кар'єрою у дітей по�
чинають формувати ще у дошкільному віці. Найбільш
диференційовані заходи з профорієнтації, спрямовані
на учнів молодших та середніх класів загальноосвітньої
школи. У рамках "Молодіжної гарантії" за підтримки
Фонду страхування на випадок безробіття реалізують�
ся додаткові заходи сприяння комфортному переходу
молоді від освіти до ринку праці та навпаки, а також
повернення на ринок праці тих, хто не навчається та не
працює.

Регіональні центри Rajaleidja (які підпорядковані
Державній службі зайнятості) опікуються профорієн�
тацією дітей і молоді (7—27 років). У загальношкільній
освіті профорієнтація здійнюється в рамках факульта�
тиву "Навчання впродовж життя та планування кар'є�
ри". У професійно�технічній освіті вона реалізується
через модулі кар'єри, спрямовані на формування над�
професійних компетенцій та підприємницьких навичок.

При університетах діють бюро розвитку кар'єри, які
надають студентам допомогу у працевлаштуванні та
плануванні особистісного професійного розвитку. Кон�
сультанти з кар'єри допомагають студентам у пошуку
підходящого робочого місця, подачі заявки на роботу,
написанні резюме й супровідного листа, підготовці до
співбесіди. Індивідуальні консультації та послуги в гру�
пах проводяться за участю співробітників університету
та зовнішніх експертів.

Своєю чергою Державна служба зайнятості надає
інформаційні та консалтингові послуги з профорієнтації
зайнятим та безробітним. За кожним безробітним за�
кріплений кар'єрний радник, який допомагає визначи�
ти ключові компетенції для здобуття  пдходящої робо�
ти та побудови перспетивної освітньо�професійної
траєкторії.

З метою об'єднання зусиль більшої кількості со�
ціальних партнерів навколо ідеї підвищення якості про�
фесійної орієнтації з 2019 року у Естонії відновлено
діяльність Національного форуму. Метою Форуму є
моніторинг цілей розвитку кар'єрних послуг, підвищен�
ня якості заходів з профорієнтації, а також розроблен�
ня механізмів розширення доступу до неї. До складу
цього Форуму входять Міністерство освіти та науки,
Міністерство соціальних справ, Естонська асоціація ка�
р'єрних радників, Естонський центр роботи з молоддю,
Естонська асоціація керівників шкіл, Естонська студен�
тська спілка, Естонська торгово�промислова палата,
Фонд Innove та Фонд Архімеда [15, c. 12].

З метою інтеграції та розширення доступу до різно�
манітних послуг з освіти та ринку праці розроблені й
діють численні інформаційні системи, сумісні з Естонсь�
кою інформаційною системою освіти (EHIS), зокрема,
Електронний банк оцінки, Система прийому інформації
для університетів і професійно�технічних освітніх зак�
ладів, Інформаційна система навчання, Система управ�
ління естонською школою, Естонський науковий пор�
тал, Державний реєстр професійної кваліфікації та
електронний сервіс Естонського фонду страхування на
випадок безробіття. Національні статистичні дані про
зайнятість та оплату праці та доступні в базах даних
Служби статистики Естонської Республіки. Інформа�
ція про попит та пропозицію праці забезпечується про�
фесійним барометром, а всі інструменти, необхідні для
самоаналізу та планування кар'єри — електронним ре�
сурсом Minukarjааr.ee, Державної служби зайнятості.

Крім того, для батьків, вчителів та дітей розроблен�
но простий спосіб отримання інформації про ринки

праці та освіти у вигляді інноваційних веб�сайтів: eKool
та Stuudium. Реформування системи профорієнтації на
державному рівні сприяло поповненню інформаційних
ресурсів СПО базами даних про професії (відео, описи,
дослідження можливостей та варіантів працевлаштуван�
ня, включно з інформацією про оплату праці та соціаль�
не забезпечення).

Професійна орієнтація в Латвії здійснюється як в
освіті, так і в зайнятості. Міністерство освіти і науки
відповідає за розроблення та реалізацію національної
політики профорієнтації в освіті та координує її реалі�
зацію освітніми закладами всіх рівнів [23], а Міністер�
ство добробуту (зокрема Бюро з працевлаштування, в
його структурі) виконує відповідні цілі у сфері зайня�
тості для дорослого населення. Крім того, до повнова�
жень обох урядових структур входить контроль вико�
нання  політики профорієнтації і моніторинг якості на�
дання профорієнтаційних послуг населенню.

Державна агенція з розвитку освіти, підпорядкова�
на Міністерству освіти і науки і є основною установою,
що розробляє рекомендації з проведення професійної
орієнтації та шляхи підвищення її ефективності (тесту�
вання щодо кар'єрного просування, можливості отри�
мання професійних знань у сфері праці тощо). При
агенції знаходиться латвійський центр Euroguidance,
який надає інформацію щодо національної та європейсь�
кої політики профорієнтації, а також про можливості
підвищення освітньої та трудової мобільності у Європі.

Державна агенція розвитку освіти в рамках проф�
орієнтаційної програми "Молодіжна гарантія" пропо�
нує молоді віком 17—29 років (як безробітним, так і зай�
нятим) можливість безкоштовно опанувати одну з 32
професій у професійних освітніх закладах. Перелік про�
фесій узгоджений з роботодавцями і передбачає про�
ходження практики на виробництві. Найбільш обдаро�
ваним студентам передбачена стипендія  (70 — 150 євро)
і проживання в гуртожитку.

Відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів
Латвії Білої книги "Удосконалення системи підтримки
розвитку кар'єри", система підтримки та розвитку ка�
р'єри складається з трьох основних елементів: інфор�
мації, професійної освіти та професійної орієнтації.
Національними освітніми стандартами підготовка учнів
та студентів до усвідомленого вибору професії визна�
чена однією зі стратегічних цілей. Озброєння навичка�
ми управління кар'єрою передбачено в змістовному на�
повненні освітніх програм на первинному, вторинному
та третинному освітніх рівнях.

У сфері праці Державна агенція зайнятості населен�
ня надає повний перелік консалтингових послуг з про�
фесійної орієнтації, професійної підготовки та навчан�
ня, особам, які шукають роботу, зайнятим, які бажають
підвищити кваліфікацію або здобути нову професію, а
також тим, хто потребує психологічної підтримки у
досягненні кар'єрних цілей. Крім вищезгаданого, до
функцій Агенції зайнятості входить розроблення
інструктивних інструментів та методів професійної
орієнтації, навчання консультантів щодо викоористан�
ня нових розробок та моніторинг якості профорієнта�
ційних послуг.

Державна агенція вибору професійної кар'єри
Латвії надає консультативні послуги населенню щодо
пошуку підходящої роботи, вибору професії та освіт�
нього закладу. Відповідні послуги у чотирьох регіональ�
них інформаційно�консультативних центрах надають�
ся психологами та кар'єрними радниками і мають чітку
скерованість на запити клієнта.

У Литві профорієнтація є одним з головних еле�
ментів стратегії навчання впродовж життя та частиною
політики зайнятості. Формування політики професійної
орієнтації в Литві здійснюється Міністерством освіти,
науки та спорту [22], Міністерством соціального захис�
ту та праці [24]. У 2006 році було створено Литовську
раду професійної орієнтації, яка виконує дорадчу та
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наглядову місію у напрямі розробки системи професій�
ної орієнтації.

Реалізація політики професійної орієнтації
здійснюється за принципами "знизу — вгору" та "звер�
ху — вниз". Зокрема центри кар'єри університетів (ко�
леджів), приватні консалтингові компанії реалізують
політику за принципом "знизу — вгору", що передбачає
надання відповідних послуг прямим споживачам (учням,
студентам та дорослому населенню). Мінстерство осві�
ти, науки та спорту у співпраці з Міністерством соціаль�
ного захисту та праці реалізують політику за принци�
пом "згори — вниз", що передбачає дотримання Плану
реалізації Стратегії профорієнтації, спрямованої на
активізацію процесу професійного самовизначення та
реалізації здатності до праці, виявлення здібностей,
інтересів, можливостей та інших чинників, які вплива�
ють на вибір професії або на зміну виду трудової діяль�
ності. Фінансування послуг з профорієнтації
здійснюється з ресурсів державного бюджету, коштів
Европейського соціального фонду, а також коштів про�
грам "Активний ринок праці", "Ініціативи з гарантуван�
ня молоді".

З метою забезпечення доступності інформації про
профорієнтацію та консультаційні послуги Міністер�
ством освіти, науки та спорту розроблено національний
Інтернет�портал AIKOS (Atviro informavimo, konsul�
tavimo ir Oritatavimo sistema — Система відкритої інфор�
мації, консультацій та орієнтації) [18], яка надає дані про
професії, кваліфікації, освітні програми, професійну
підготовку, умови прийому до освітніх закладів як у
Литві, так і в країнах�членах ЄС, можливості зміни ква�
ліфікації, статистику про вакансії для широкого кола
клієнтів (починаючи від 14 років і старші) та надавачів
послуг з профорієнтації.

Міністерство економіки та інновацій здійснює про�
гнозування попиту на людські ресурси на ринку праці
[25]. В сфері освіти профоорієнтація (професійна осві�
та, інформаційні та консультативні послуги) забезпе�
чується освітніми закладами первинного, вторинного та
третинного рівнів освіти. Послуги з профорієнтації
(інформаційні та консалтингові) для осіб, які шукають
роботу надаються біржами праці та їх структурними
підрозділами (центрами зайнятості). Крім державних,
існують приватні організації та асоціації, які можуть
надавати профорієнтаційні послуги для окремих со�
ціальних груп населення або людей з обмеженими мож�
ливостями. Як правило, такі послуги зводяться до по�
середництва у працевлаштуванні та організації навчан�
ня за спеціальними освітніми програмами.

Відповідно до національної Стратегії управління
кар'єрою Міністерство освіти, науки і спорту Литви
ініціювало при Палаті технічної творчості створення
Центру планування кар'єри, на який покладено відпов�
ідальність за реалізацію Плану заходів з профорієнтації,
надання інформації про професії та навички, яких вони
потребують для учнів молодших шкіл, а також прове�
дення акредитації інформаційних центрів з питань ка�
р'єри.

Діяльність інформаційних центрів з питань кар'єри
(ІЦПК) спрямована на учнів загальноосвітніх шкіл,
батьків та вчителів. ІЦПК мають досить розгалужену
мережу в 10 округах Литви користуються преферен�
ціями у доступі до національних баз даних про освту та
ринок праці. Як правило, вони існують при загально�
освітніх школах, освітніх і молодіжних центрах, де на�
дають інформаційні послуги про вибір професій, навчан�
ня і працевлаштування як у країні, так і за кордоном.
Надання послуг забезпечується професіоналами�кон�
сультантами (підготовленими викладачами, соціальни�
ми педагогами, бібліотекарями, шкільними психолога�
ми тощо).

Для учнів, батьків, шкільних спеціалістів з проф�
орієнтації, муніципальних координаторів профорієн�
тації (освітньої кар'єри) Литовським шкільним центром

неформальної освіти і професійного навчання створе�
но веб�сайт Mukis.lt [26], який надає інформаційно�ме�
тодичну підтримку школам та агенціям щодо професій�
ної орієнтації, висвітлює наукові досягнення щодо інно�
вацій у цій сфері, популяризує, просуває та кординує
ініціативи у професійній освіті, надає послуги з розвит�
ку кар'єри тощо.

При університетах та коледжах створено центри
кар'єри, які надають послуги не лише студентам та ви�
пускникам, а й абітурієнтам та роботодавцям. Потен�
ційним студентам надається інформація, що пов'язана
з вибором професії. Профорієнтаційні послуги для реш�
ти категорій споживачів варіюються від тренінгів з
управління та розвитком кар'єрою, консультування
щодо вибору сфери зайнятості до посередництва у пра�
цевлаштуванні.

Литовська організація з підготовки кадрів для
ринку праці у рамках політики розвитку людських
ресурсів надає інформаційні та консультативні по�
слуги з професійної орієнтації, зорієнтовані на ши�
рокий спектр населення локальних ринків праці.
Організація співпрацює з молодіжними центрами
зайнятості у сфері психологічного тестування та
консалтингу. Має власний веб портал, який дозво�
ляє пройти тестування, отримати онлайн�консульта�
цію щодо професій та навичок. На відміну від інших
провайдерів з профорієнтації, її діяльність спрямо�
вана на консалтинг з питань кар'єри, соціально�пси�
хологічної інтеграції, для соціально вразливих груп,
зокрема безробітних, інвалідів, військових, іміг�
рантів та засуджених.

Найвищий рівень охоплення населення професій�
ною орієнтацією на національному рівні має Литовська
біржа праці, яка надає послуги з професійної орієнтації
молоді та дорослому населенню, здійснює професійну
підготовку, надає інформацію щодо розвитку ринку
праці, вакансій, психологічну підтримку соціальновраз�
ливим особам, консалтингову підтримку щодо пошуку
підходящої роботи, а також посередницькі послуги з
працевлаштування [21]. Важливим аспектом діяльності
біржі праці є педагогічно�психологічні послуги, спря�
мовані переважно на оосіб, які мають особливі потре�
би, відчувають складнощі комунікації або в навчанні.
Такі послуги пропонуються разом з професійною
інформацією та консультуванням для школярів, сту�
дентів і військовослужбовців. У молодіжних центрах
зайнятості, які підпорядковані біржі праці встановлено
інформаційні термінали, які уможливлюють само�
стійний пошук вакансій як у регіоні, так і за його межа�
ми, інформацію про освітні заклади, тренінги, "дні
відкритих дерей", а також юридичну і довідкову інфор�
мацію.

ВИСНОВКИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Аналізуючи досвід скандинавських та балтійських

країн у напрямі модернізації СПО, можна дійти виснов�
ку, що у кожній з країн держава грає ключову роль фор�
муванні та реалізації політики професійної орієнтації,
однак не виступає єдиним надавачем відповідних послуг.
Системи професійної орієнтації у аналізованих країнах
є невід'ємною частиною стратегії розвитку людських
ресурсів та інструментом налагодження взаємозв'язків
між ринками праці та освіти з метою подолання освіт�
ньо�кваліфікаційних дисбалансу між попитом та про�
позицією робочої сили, скорочення ризиків соціально�
го відторгнення у сфері праці для вразливих категорій
працездатного населення. Політика професійної оріє�
нтації триває впродовж життя, чому сприяє створення
в ЄС Европейської мережі політики професійної орієн�
тації впродовж життя. До функціоналу цієї структури
входить моніторинг профорієнтації в країнах ЄС, ви�
вчення спільних і відмінних рис у формуванні та реалі�
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зації відповідної политики і висвітлення прогресивного
досвіду модернізації СПО.

Для України вивчення такого досвіду вкрай важ�
ливе, оскільки впродовж 2010—2017 рр. рівні гори�
зонтальної та вертикальної невідповідності робочої
сили потребам робочих місць зростають і однією з
причин цієї тенденціє є слабка система професійної
орієнтації [3, с. 23]. Нині існує реальна потреба у
створенні цілісної системи професійної орієнтації,
здатної вдовольняти запити як прямих, так і непря�
мих споживачів відповідних послуг, своєчасно нада�
ючи всю необхідну інформацію про розвиток ринків
праці та освіти, потреби у кваліфікаціях, можливості
здобуття відповідної освіти, планування кар'єри
тощо. Стратегічною ціллю у цьому напрямі є надан�
ня розширеного кваліфікованого супроводу грома�
дян у професійному самовизначенні впродовж жит�
тя з урахуванням потреб всебічного розвитку осо�
бистості, свободи вибору професії й сфери зайня�
тості. Модернізація системи професійної орієнтації
сприятиме зміцненню взаємозв'язків ринків праці та
освіти, досягненню балансу між інтересами грома�
дян та потребами економіки. Досягненню означених
цілей та підвищенню ефективності національної си�
стеми професійної орієнтації населення сприятиме
реалізація таких кроків:

1) створення Національного форуму професійної
орієнтації, здатного стати надійною платформою інно�
ваційних ініціатив міжвідомчої взаємодії органів дер�
жавної влади з недержавними громадськими організа�
ціями, представниками роботодавців та профспілок;

2) розроблення та впровадження модерних підходів
до змісту та форм профорієнтаційної роботи з різними
віковими категоріями населення, у тому числі й соціаль�
но вразливими верствами населення (безробітні, особи
з обмеженими можливостями, ветерани, пенсіонери
тощо);

3) задоволення кадрової потреби системи профе�
сійної орієнтації у кваліфікованих кар'єрних радниках
та консультантах з професійного самовизначення шля�
хом забезпечення якісної професійної підготовки, пе�
репідготовки і підвищення кваліфікації;

4) розроблення нормативної документації щодо
оцінки якості професійно орієнтаційних послуг та ате�
стації осіб, які здійснюють професійну орієнтацію;

5) розширення мережі онлайн�послуг з професійної
орієнтації, спрямованої на регіональні та локальні по�
треби ринків праці з урахуванням інтересів і запитів пря�
мих та непрямих споживачів (учні шкіл, батьки, молодь,
доросле населення);

6) створення та розвиток механізмів і моделей за�
лучення учнів та молоді до професійних спроб на ви�
робничих майданчиках підприємств, з метою виявлен�
ня нахилів та інтересів до професії, навчання техноло�
гіям побудови освітньо�професійних траєкторій та оз�
броєння навичками планування кар'єри.

Профорієнтаційна послуга має бути доступною,
відповідати європейським та національним стандартам
якості і надаватися не тільки в процесі прямого спілку�
вання з кар'єрними радниками, педагогами в освітніх
закладах чи при службі зайнятості, а й онлайн з вико�
ристанням найпрогресивніших IT�технологій. Перспек�
тиви подальших досліджень у цьому напрямі будуть
пов'язанні з вивченням передових практик надання он�
лайн�послуг з професійної орієнтації як у державному,
так і недержавному секторах.
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APPROACHES TO THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM
FOR MANAGING BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY

Статтю присвячено розвитку теоретикоQметодичних підходів до формування організаційноQеконоQ

мічного механізму управління соціальною відповідальністю бізнесу. Посилення рівня конкуренції на

вітчизняному ринку сприяє пошуку нових управлінських рішень, одним із яких є впровадження соціQ

альної відповідальності у діяльність вітчизняних підприємств.

Досліджено підходи науковців до формування механізму впровадження заходів щодо соціальної відпоQ

відальності підприємства. Виділено загальні засади, а також складові організаційноQекономічного мехаQ

нізму управління соціальною відповідальністю бізнесу. Розглянуто підходи до визначення сутності та

поняття соціальної відповідальності бізнесу та запропоновано авторський підхід до цього поняття. НавеQ

дено авторське інтерпретування поняття "організаційноQекономічний механізм управління соціальною

відповідальністю бізнесу" та вдосконалено підхід до організаційноQекономічного механізму впровадження

соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних підприємств, який включає в себе мету формуванQ

ня, об'єкт, суб'єкти механізму, функції, цілі та принципи формування, а також інструменти реалізації

організаційноQекономічного механізму.

 Для розроблення механізму впровадження соціальної відповідальності на підприємстві виділено

принципи соціальної відповідальності бізнесу та запропоновано функції соціальної відповідальності

бізнесу розглядати у контексті їх поділу на групи: соціальноQправові, соціальноQекономічні та соціальноQ

культурні функції.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що їх застосування сприятиме розвитку

підприємства та країни в цілому, за рахунок отримуваного соціального ефекту, а також дозволить розQ

робляти та впроваджувати оптимальні управлінські рішення щодо подальшої діяльності підприємства у

міжнародному середовищі.

The article is devoted to the development of theoretical and methodical approaches to the formation of

organizational and economic mechanism for managing business social responsibility. Increasing the level of

competition in the domestic market promotes the search for new managerial decisions, one of which is the

introduction of social responsibility in the activities of domestic enterprises.

The approaches of scientists to the formation of the mechanism of implementation of measures on corporate

social responsibility are researched. The general principles, as well as components of the organizational and

economic mechanism for managing business social responsibility, are highlighted. Approaches to the definition

of the essence and notion of business social responsibility are considered, and the author's approach to this

concept is proposed. The author's interpretation of the concept "organizational and economic mechanism of

business social responsibility management" is presented and the approach to organizational and economic



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/201914

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні економічні умови функціонування нашої

країни, підвищення рівня конкуренції на вітчизняному
ринку, загострення соціальних та екологічних проблем
вимагають від сучасних підприємств реалізації підходів
не лише до економічних результатів своєї діяльності, а
й до розробки методів управління соціальною відпові�
дальністю бізнесу, яка породжує нові відносини між
суб'єктами господарювання, державою та громадські�
стю. Тому управління соціальною відповідальністю
бізнесу та чіткий, зрозумілий і прозорий підхід до орга�
нізації цього процесу на сучасному етапі розвитку еко�
номіки є особливо необхідним та важливим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичною основою формування організаційно�

економічного механізму управління соціальною відпо�
відальністю бізнесу присвячено ряд наукових та при�
кладних досліджень в Україні та за кордоном. Вагомий
внесок у розвиток теорії соціальної відповідальності
бізнесу зробили такі вчені: М.Альберт, Д. Баюра,
О. Березіна, Х. Боуен, А. Вильямс, В. Воробей, Т. Горо�
хова, О. Грушнова, Л. Денисюк, В. Довбня, І. Жиглей,
Ф. Котлер, Є. Коваленко, О. Лазаренко, І. Малик,
М. Мескон, Т. Саваєва та інші. Дослідження економістів
з цієї проблематики переважно стосуються загальних
підходів до побудови, розроблення та реалізації підхо�
ду формування соціальної відповідальності бізнесу.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У працях вітчизняних дослідників висвітлено теоре�
тичні підходи та запропоновано універсальні рекомен�
дації, які часто не враховують особливостей функціо�
нування та управління підприємств різних галузей.

Отже, важливим питанням сьогодення є удоскона�
лення теоретико�методичних основ реалізації соціаль�
ної відповідальності окремого підприємства як не�
від'ємної складової підприємництва в системі національ�
ної економіки та встановлення складових організацій�
но�економічного механізму соціальної відповідальності
бізнесу на рівні підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання дослідження полягають у комплексному

вивченні тенденцій розвитку та особливостей формуван�
ня та функціонування організаційно�економічного меха�
нізму управління соціальною відповідальністю бізнесу.

mechanism of introduction of social responsibility in activity of domestic enterprises is improved that includes

the purpose of formation, object, subjects of the mechanism, functions, goals and principles of formation, as well

as tools for implementing organizational and economic mechanism.

 To develop the mechanism of implementation of social responsibility at the enterprise, the principles of

business social responsibility are identified and the functions of business social responsibility the are considered

in the context of their division into groups: socioQlegal, socioQeconomic and socioQcultural functions.

The practical value of the results obtained is that their application will contribute to the development of the

enterprise and the country as a whole, with the account of the resulting social effect, and will allow the

development and implementation of optimal managerial decisions for further enterprise activity in the

international environment.

Ключові слова:  соціальна відповідальність бізнесу, організаційно�економічний механізм, функції, прин�
ципи, інструментарій, методи.

Key words: social responsibility of business, organizational and economic mechanism, functions, principles, tools,
methods.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасне суспільство функціонує в умовах гострих
соціальних проблем, тому важливого значення сьогодні
набувають пошук та практичне використання нових
ефективних інструментів управління його сталим роз�
витком. Концепція соціальної відповідальності бізнесу
є ефективним та апробованим міжнародними компа�
ніями інструментом забезпечення сталого розвитку як
суспільства, так і країни в цілому. Реалізація концепції
соціальної відповідальності бізнесу передбачає не тільки
розробку певної соціальної стратегії, але також ство�
рення системи контролю, зворотного зв'язку, інфра�
структури.

Ефективність концепції соціальної відповідальності
бізнесу залежить від створення з боку держави сти�
мулів, що сприяють вигідній співпраці в сферах підви�
щення іміджу компанії, стійкості розвитку та конкурен�
тоспроможності.

Важливість розвитку соціальної відповідальності
бізнесу полягає в мінімізації компаніями негативних
наслідків своєї виробничої діяльності, у вирішенні про�
блем глобального і місцевого розвитку, у формуванні
атмосфери передбачуваності, довіри та спільних цінно�
стей в суспільстві. Бізнес завдяки соціальній відповідаль�
ності стає більш стійким в економічному та соціально�
му плані, отримує можливість збільшення своїх нема�
теріальних активів.

Сучасне розуміння соціальної відповідальності
бізнесу перед суспільством, безумовно, виходить за рам�
ки задоволення інтересів акціонерів та інвесторів. Сьо�
годні як широкою громадськістю, так і науковим співто�
вариством визнається, що бізнес як невід'ємна частина
суспільства не може діяти в ізоляції від нього і тому
повинен враховувати інтереси більш широких верств
населення [1, с. 62].

Соціальну відповідальність бізнесу інтерпретують з
різних позицій. Деякі автори визначають соціальну
відповідальність бізнесу як вільний вибір компанії на
користь підвищення рівня добробуту суспільства за до�
помогою відповідних підходів до ведення бізнесу та на�
дання корпоративних ресурсів. У загальному розумінні
соціальна відповідальність — це всі дії компанії, які по�
зитивно впливають на суспільство [2, с. 67].

В іншому тлумаченні під соціальною відповідальні�
стю бізнесу розуміється поведінка, що забезпечує до�
сягнення балансу інтересів всіх сторін�учасниць у сфері
соціально�економічних відносин з урахуванням як со�
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ціальної і економічної ефективності, так і принципів
соціальної справедливості [3, с. 45].

Проаналізувавши підходи сучасних економістів,
вважаємо, що соціальна відповідальність бізнесу — це
добровільна діяльність, спрямована на стійкий розви�
ток суб'єкта господарювання по доброчинному вико�
нанню міжнародних та державних нормативно�право�
вих актів та підписаних у рамках соціального партнер�
ства угод, технічних, екологічних та соціальних стан�
дартів, а також прийнятих на себе додаткових зобов'я�
зань із задоволення економічних та соціальних потреб
внутрішніх та зовнішніх зацікавлених осіб (власників,
працівників, ділових партнерів, споживачів та громадсь�
кості в цілому), що виконується згідно з чинним зако�
нодавством та міжнародними нормами поведінки.

Цілями соціальної відповідальності бізнесу є:
— стійке економічне зростання,
— громадська згода,
— розвиток людського потенціалу.
Організаційно�економічний механізм управління

соціальною відповідальністю бізнесу — це сукупність
управлінських дій, спрямованих на організацію взає�
модії між елементами системи управління соціальною
відповідальністю (принципів, методів, функцій та інстру�
ментів) з метою досягнення економічних інтересів
підприємства із врахуванням особливостей його зов�
нішнього та внутрішнього середовища.

Відповідно до принципів системного підходу орга�
нізаційно�економічний механізм управління соціальною
відповідальністю бізнесу як система повинен мати пев�
ну структуру. Структура визначає стійкі зв'язки і відно�
сини всередині, основні напрями управлінського впли�
ву, що забезпечує цілісність механізму. Обгрунтування
структури механізму є одним із ключових завдань роз�
роблення концепції соціальної відповідальності бізне�
су.

Як і будь�яка система управління, організаційно�
економічний механізм управління соціальною відпові�
дальністю бізнесу складається із керуючої та керова�
ної підсистем, які взаємопов'язані між собою. Керова�
ною підсистемою є саме соціальна відповідальність
підприємства, а зміст і структуру керуючої підсистеми,
яка є основою механізму управління, становлять цілі та
функції управління, що потребують детального аналі�
зу й обгрунтування.

Функції управління реалізуються через організа�
ційну структуру управління соціальною відповідальністю.
Отже, важливим елементом механізму є організаційна
структура управління соціальною відповідальністю.
Організаційна структура впорядковує процес управ�

ління, взаємодію ланок, встановлює
підпорядкованість та розподіляє відпові�
дальність.

Об'єктом організаційно�економічного
механізму соціальної відповідальності
бізнесу є система соціальних та економі�
чних відносин, що складається в процесі
діяльності між різними суб'єктами цієї
діяльності на різних рівнях управління.
Суб'єктами цього механізму виступають
сторони управління соціальною відпові�
дальністю, до яких слід віднести держа�
ву, власників, працівників, ділових парт�
нерів, споживачів та громадськість.

Основними цілями реалізації органі�
заційно�економічного механізму управ�
ління соціальною відповідальністю бізне�
су є: сприяння сталому розвитку підприє�
мства і економіки в цілому, оздоровлен�
ню навколишнього середовища і підви�
щенню добробуту суспільства.

Соціальна відповідальність бізнесу
як найважливіший механізм задоволен�
ня інтересів суб'єктів ринку реалізує

своє значення через призму функцій. Основними фун�
кціями підприємства є загальнонаукові функції управ�
ління: організаційна, інформаційна, аналітична, регу�
лююча, стимулююча, планування та прогнозування,
моніторинг, контроль. Стрижневою функцією є саме
соціальна, оскільки успішна реалізація концепції соц�
іальної відповідальності спрямована на створення
умов для соціального розвитку в інтересах бізнесу,
суспільства і держави, вимагає ефективних скоорди�
нованих дій усіх суб'єктів соціальної взаємодії [4, с.
78].

Відповідно до цього твердження, всі функції со�
ціальної відповідальності бізнесу доцільно поділити на
групи (рис. 1).

Організаційно�економічний механізм управління
соціальною відповідальністю бізнесу, як і будь�яка сис�
тема, повинен діяти на основі певних принципів.

На думку І.О. Ахновської та О.Ю. Лепіхової, слід
виділяти такі принципи соціальної відповідальності:
відкритість; системність; значущість; недопущення
конфліктів [5, с. 43].

Однак Є.В. Коваленко у своєму дослідженні пропо�
нує застосовувати такі принципи: доцільність; ди�
намічність; адекватність; ефективність; комплексність;
збалансованість; передбачуваність; прозорість та вра�
хування громадської думки [6, с. 52].

І.Ю. Бєляєва та М.М. Пухова виділяють принци�
пи:  системність;  суспільна значимість;  комп�
лексність; транспарентність; підзвітність; включен�
ня всіх заходів до основної господарської діяльності;
суттєвість заходів; встановлення зворотного зв'яз�
ку [7, с. 21].

На нашу думку, орієнтація на зазначені принципи,
сприятиме розробленню та запровадженню ефективних
заходів щодо інтеграції соціальної відповідальності в
систему управління підприємством. Однак для побудо�
ви ефективного організаційно�економічного механізму,
необхідно врахувати функції, що виконує соціальна
відповідальність.

Незважаючи на свою відносно нову функціональ�
ність у суспільстві, практика реалізації соціальної відпо�
відальності бізнесу уже створила певні принципи, серед
яких доцільно виділити наступні:

— баланс інтересів держави, бізнесу та працюючих;
— дотримання правових норм і стандартів;
— доброчинне виконання угод, підписаних в рамках

соціального партнерства;
— ефективність роботи та раціональність викорис�

тання ресурсів (матеріальних, фінансових, інтелектуаль�
них, людських);

ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ФУНКЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ 

Нормативна Регуляторна Правового захисту 

Перерозподілу 

Організаційно-господарська 

Ефективності 

Мотивації 

Відтворювальна  

Оптимізаційна 

Етична Культурологічна Ідеологічна 

Рис. 1. Функції соціальної відповідальності бізнесу
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— добровільність прийняття та виконання додатко�
вих соціальних зобов'язань, не передбачених чинним
законодавством;

— різноманітність форм і методів реалізації;
— звітність та системність;
— відкритість до діалогу з зацікавленими особами.
Важливе місце в організаційно�економічному ме�

ханізмі управління соціальною відповідальністю займає
інструментарій реалізації цього механізму. Основне зав�
дання інструментарію — забезпечити такі організаційні
умови, щоб компанія виконувала всі поставлені перед
нею економічні завдання. У менеджменті інструмента�
ми впливу керуючої системи на керовану вважають ме�
тоди, стимули, важелі, санкції та ресурси. Інструмен�
тарій реалізації організаційно�економічного механізму
управління соціальною відповідальністю бізнесу скла�
дається з таких основних складових:

1) інструменти економічного характеру;
2) інструменти організаційного характеру;
3) інструменти соціального характеру.
Оцінку соціальної відповідальності бізнесу здійсню�

ють на основі методичних підходів, які можна розподі�
лити на методики соціальної звітності, індексний і рей�
тинговий методи, кількісні та якісні методи. Методика
соціальної звітності передбачає підготовку звітності
підприємств за міжнародними стандартами: СОР —
Communication on Progress; Account Ability 1000; Global
Reporting initiative — GRI або на власний розсуд підприє�
мства за показниками та функціональною структурою.

У вітчизній та міжнародній практиці набули широ�
кого використання індексні та рейтингові методи: Dow
Jones Sustainability Index; Index Domini Social Investment
(DSI 400); Index FTSE4Good; Corporate Philanthropy
Index; London Benchmarking Groups Method.

Внутрішню соціальну відповідальність бізнесу виз�
начають за допомогою модифікованої матриці SPACE�
аналізу або на основі експертної оцінки.

 Індекс прозорості та підзвітності є популярним для
визначення рівня соціальної відповідальності бізнесу
для вітчизняних компаній.

Всебічне оцінювання рівня соціальної відповідаль�
ності бізнесу може бути забезпечене комбінуванням
якісних та кількісних методів.

Відповідно до наведених підходів до оцінки соціаль�
ної відповідальності, вважаємо, що слід виділяти част�
кові та загальні, кількісні та якісні, зовнішні та внутрішні
показники та враховувати відповідність цілям, критерії
міжнародних стандартів та галузеву специфіку оціню�
ваного суб'єкта господарювання.

Метою формування організаційно�економічного
механізму управління соціальною відповідальністю
бізнесу є забезпечення сприятливих організаційних та
економічних умов для здійснення соціально направле�
ної діяльності.

ВИСНОВКИ
Розвиток соціальної відповідальності відіграє важ�

ливу роль в управлінні компаніями, проте у вітчизняній
практиці вона застосовується недостатньо. Хоча со�
ціальна відповідальність є приватною ініціативою, знач�
ного розвитку вона отримує за рахунок стимулювання
з боку представників суспільства і влади. Отже, соціаль�
на відповідальність бізнесу є необхідністю як для влас�
ників підприємств, так і для працівників, споживачів
товарів і послуг, ділових партнерів, державних інсти�
тутів та суспільства в цілому. Поєднання інтересів всіх
цих сторін відображає необхідність соціальної відпові�
дальності, яка націлена на досягнення соціальної зла�
годи.

Важливим завданням сьогодення є побудова ефек�
тивного організаційно�економічного механізму управ�
ління соціальною відповідальністю бізнесу. Визначено,
що основними елементами формування організаційно�
економічного механізму управління соціальною відпо�

відальністю бізнесу є: мета формування, об'єкт, суб'єкти
механізму, функції, цілі та принципи формування, а та�
кож інструменти реалізації організаційно�економічно�
го механізму.

Подальшого наукового обгрунтування потребує
комплексна оцінка системи показників ефективності
впровадження організаційно�економічного механізму
управління соціальною відповідальністю бізнесу.
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MARKET INSTRUMENTS OF CARBON PRICING FOR THE WASTE MANAGEMENT SECTOR

Статтю присвячено узагальненню та уточненню теоретичних аспектів вуглецевого ціноутворення в

Україні в умовах низьковуглецевого розвитку економіки. Зроблено порівняльний аналіз двох ринкових

інструментів вуглецевого ціноутворення, якQот вуглецевий податок та система торгівлі квотами на викиQ

ди парникових газів. Визначено основні принципи встановлення плати (ціни) на викиди парникових газів.

Проаналізовано проект законодавства України щодо введення системи торгівлі квотами на викиди парQ

никових газів та системи моніторингу, звітності та верифікації викидів, можливості застосування в різних

секторах економіки, включно із сектором управління відходами. Грунтуючись на результатах проведеQ

ного дослідження, яке базувалось на вивченні сучасного стану сектору управління відходами в Україні

та внеску сектора в загальні викиди парникових газів від України, визначено необхідність створення

системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів у сфері управління відходами та

забезпечення використання для неї такого ринкового інструменту встановлення ціни на викиди, як вугQ

лецевий податок, який в певній формі включається до плати (тарифу) за захоронення відходів на звалиQ

щах без попередньої переробки.

The article is devoted to generalization and refinement of theoretical aspects of carbon pricing in Ukraine in

the conditions of low carbon development of economy. A comparative analysis of two market carbon pricing

instruments such as carbon tax and the greenhouse gas emission trading system is made. The basic principles of

setting the price for greenhouse gas emissions are determined. The draft legislation of Ukraine on the introduction

of a trading system for emissions of greenhouse gases and monitoring system, reporting and verification of

emissions, possibilities for application in various sectors of the economy, including the waste management sector,

are analyzed. The problem of waste in Ukraine is particularly large and significant as a result of the dominance

of resourceQintensive multifocal technologies in the national economy, and due to the lack of adequate response

to its challenges for a long time. The energy and raw material specialization of the national economy together

with the outdated technological base determined and continues to determine high indicators of the formation

and accumulation of waste. One of the reasons for inefficient waste management in Ukraine is a low fee for the

municipal solid waste disposal to landfills, which complicates competition for other waste treatment services

providers.

Taking into account the results of the research, which was based on the investigated current state of the

waste management sector in Ukraine and the contribution of the sector to Ukraine's total greenhouse gas
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Парадигма низьковуглецевого розвитку та перехід

до нової низьковуглецевої моделі економіки є відпо�
віддю на антропогенну зміну клімату та пов'язані з нею
ризики і загрози для людства, ціна яких рік від року зро�
стає. Мета переходу — пом'якшити кліматичні зміни,
мінімізувати збитки, що ними завдаються, а в перспек�
тиві виключити вплив людини на клімат.

Початок цього переходу було покладено в 1992 р.
на Конференції ООН з навколишнього середовища і
розвитку в м. Ріо�де�Жанейро (Бразилія). Тоді було
прийнято і підписано цілу низку найважливіших доку�
ментів, що заклали основу повороту до сталого розвит�
ку в гармонії з навколишнім середовищем. У їх числі
декларація Ріо�де�Жанейро з навколишнього середови�
ща і розвитку, Порядок денний на XXI ст. і Рамкова кон�
венція ООН про зміну клімату (РКЗК), в якій вперше
було сформульовано задачу не допустити небезпечно�
го антропогенного впливу на кліматичну систему.

Висновок нового дослідження Глобальної комісії з
економіки і клімату "Нова кліматична економіка. Звіт."
[1] полягає в тому, що країни з будь�яким рівнем дохо�
ду сьогодні мають можливість забезпечити стале еко�
номічне зростання, знижуючи при цьому ризики, зумов�
лені кліматичними змінами. Цього можна досягти, ско�
риставшись структурними і технологічними перетворен�
нями, що відбуваються у світовій економіці, а також на�
явними можливостями для підвищення економічної
ефективності. Світова економіка має у своєму розпо�
рядженні фінансові можливості для необхідних інвес�
тицій, значний потенціал для інновацій, що потребує
посилення політичного лідерства шляхом забезпечен�
ня ефективного рівня функціонування і послідовності
у реалізації політичних рішень.

Відповідно до звіту низьковуглецеве зростання є
єдиною можливістю для забезпечення ефективного
рівня функціонування економіки 21 ст. Такий підхід за�
безпечить створення ефективних, життєздатних міст;
розбудови низьковуглецевої, "розумної" і сталої інфра�
структури; відновлення деградованих земель при збе�
реженні лісових насаджень.

Новітня модель економіки низьковуглецевого роз�
витку викликала появу додаткових понять. Дозволи на
одиниці викидів парникових газів (ПГ) в еквіваленті од�
ного з найбільш значущих з ПГ— двоокису вуглецю у
вимірі однієї тони (також їх поглинання або скорочен�
ня) набувають ознак товару і отримують на світовому
ринку свою ціну. У зв'язку з цим для економічної науки
виникла потреба вивчення інструментів та механізмів
нового "вуглецевого" ціноутворення в різних секторах
економіки. У цьому контексті нами вивчається питання
можливості застосування інструментів вуглецевого
ціноутворення в секторі управління відходами, що пе�
редбачає аналіз як функціонування інструментів вугле�
цевого ціноутворення, так і особливостей сектору уп�
равління відходами, який робить свій внесок у загальні
викиди ПГ від країни [2].

emissions (especially municipal solid waste disposal sites methane input), the need for a monitoring, reporting

and verification of greenhouse gas emissions system in the field of waste management establishing and the use

of such a marketQbased instrument for setting the price of emissions as a carbon tax, which in a certain form is

included in the fee (tariff) for unprocessed waste disposal at landfills ensuring is determined. This will stimulate

investment activities for the development of other methods of waste treatment, reduction of the carbon footprint

for many goods at the stage of their lifetime and the low carbon development of the waste sector in general.

Ключові слова: низьковуглецевий розвиток, вуглецеве ціноутворення, вуглецевий податок, система торгівлі
квотами на викиди ПГ, поводження з твердими побутовими відходами, тариф на захоронення відходів.

Key words: low carbon development, carbon pricing, carbon tax, GHG emissions trading system, solid household
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідження теоретичних і практичних питань низь�
ковуглецевого економічного розвитку та застосування
інструментів вуглецевого ціноутворення здійснювали
такі вчені: О.В. Бутрим, Н.В. Караєва, А.В. Кітура,
В.Д. Патапенко, О. Н. Рябич, Л.Г. Хумаров [3—8] та інші.

Теоретичні і практичні аспекти поводження з побу�
товими відходами вивчаються у наукових працях таких
вчених: П.Т. Бубенко, В.А. Голян, Б.М. Данилишин, Ю.Б.
Матвеев, В.С. Міщенко, Л.Г. Мельник [9—14] та інші.

Водночас потребують узагальнення і додаткових
досліджень сучасні методи застосування таких інстру�
ментів вуглецевого ціноутворення, як Система торгівлі
викидами (СТВ) ПГ та податок на викиди ПГ, їх вплив
та ефективність у різних секторах економіки України,
зокрема, в секторі управління відходами.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є аналіз можливості використання

одного з відомих інструментів вуглецевого ціноутворен�
ня в сфері управління відходами та визначення форми
його застосування відповідно до специфіки сектору управ�
ління відходами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проблема відходів в Україні вирізняється особли�

вою масштабністю і значимістю як внаслідок домінуван�
ня в національній економіці ресурсоємних багатовід�
хідних технологій, так і через відсутність протягом три�
валого часу адекватного реагування на її виклики.
Значні масштаби ресурсокористування та енергетично�
сировинна спеціалізація національної економіки разом
із застарілою технологічною базою визначали і надалі
визначають високі показники утворення та нагромад�
ження відходів.

Відходи, що утворюються у процесі видобування,
збагачення, хіміко�металургійної переробки, транспор�
тування і зберігання корисних копалин є вторинним си�
ровинним резервом промисловості, будівництва та енер�
гетики. Значний ресурсний потенціал становить також
вторинна сировина, що є залишком продуктів кінцево�
го споживання (макулатура, полімери, склобій, зношені
шини тощо) [15].

Тверді побутові відходи — відходи, що утворюють�
ся в процесі життя та діяльності людини в житлових та
нежитлових будинках і не використовуються за місцем
їх накопичення [16].

В Україні існує 460 міст, близько 500 районів,
885 селищ міського типу і 28388 сіл, органи місцевого
самоврядування яких покликані відповідати за органі�
зацію надання послуг з поводження із твердими побу�
товими відходами.
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Обсяги утворення твердих побутових відходів в Ук�
раїні у 2018 році становили 53 млн куб. метрів, або близь�
ко 9 млн тонн (без урахування тимчасово окупованих те�
риторій, Автономної Республіки Крим та м. Севастопо�
ля). Незважаючи на те, що протягом останніх 20 років чи�
сельність населення України постійно скорочується, об�
сяги утворення побутових відходів збільшуються, однією
з причин чого є посилення процесів урбанізації та
збільшення частки полімерного матеріалу при пакуванні.
В результаті показник утворення відходів в Україні, за
даними Мінрегіонбуду в середньому становить 250—300
кілограмів на рік на людину і має тенденцію до зростання.

Зменшення обсягів вивезення ТПВ на звалища не
відбувається: перевізники скаржаться на відсутність
інфраструктури для роздільного збору та сортування
відходів, місцева влада та балансоутримувачі полігонів
— на відсутність фінансування і т.д.

Відповідно до [17] розподіл кількості ТПВ за мето�
дами утилізації (станом на 2017 р.), млн т:

— загальний обсяг перевезення — 9,9;
— потрапило на полігони, звалища — 9.3 (що скла�

дає 93.4% від перевезеного);
— сміттєпереробні підприємства — 0.26 (що скла�

дає 2.6% від перевезеного);
— сміттєспалювальні заводи — 0.25 (що складає 2.5%

від перевезеного).
Полігони ТПВ станом на 2017 р. являли собою

5434 об'єктів загальной площею 8575 га.

Середній затверджений тариф за областями Украї�
ни за вивезення відходів коливається в межах 68.6 — 91.6
грн/м3, а тариф на захоронення, коливається в межах
75,5 — 166,7 грн/т, що становить у середньому 2,5 грн/
міс. на 1 особу.

Вказані значення не забезпечують еколого безпеч�
ного рівня поводження з ТПВ, що вказано в прийнятій
у 2018 р. Національній стратегії управління відходами в
Україні до 2030 року [15]. Згідно з вказаним докумен�
том на сьогодні характерними для чинної системи по�
водження з відходами в Україні є: низький рівень та�
рифів та ставок екологічного податку на розміщення
ТПВ; відсутність економічних стимулів; відсутність ком�
плексного підходу до управління ТПВ; низький рівень
роздільного збирання та сортування.

Однією з причин неефективного управління відхо�
дами в Україні, на нашу думку, є низька плата за виве�
зення ТПВ на звалища, що ускладнює конкуренцію для
інших надавачів послуг з переробки відходів.

Розглянемо внесок сектору управління відходами в
сумарні національні викиди ПГ, який станом на 2017 р.
складав 4 % [18] у структурі загальних викидів України.
Спостерігається постійне збільшення обсягу викидів від
цього сектору з 1990 р. по 2017 р., що найбільш обумов�
лено зростанням рівня викидів ПГ від звалищ твердих
побутових відходів майже на 25 % за цей період.

Викиди метану для виду діяльності "Захоронення
ТПВ та промислових органічних відходів" відбувають�
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Рис. 1. Динаміка величин викидів ПГ від сектору відходи за категоріями, тис. т СО2 Dекв.
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ся під час розкладання органічних речовин в анаероб�
них умовах на звалищах ТПВ. Основними факторами,
які впливають на скорочення викидів метану на звали�
щах ТПВ є:

обсяги утворення ТПВ;
загальна кількість ТПВ, які підлягають захоронен�

ню на звалищах;
морфологічний склад відходів, які потрапляють на

звалища ТПВ;
утилізація біогазу з полігонів ТПВ.
Перші два фактори зумовлюють збільшення викидів

метану при поводженні з ТПВ, а останній — скорочен�
ня викидів. Важливим є той факт, що в морфологічному
складі ТПВ в Україні частка харчових відходів, що підля�
гають швидкому розпаду, складає 32—33%. Тому ефек�
тивним заходом щодо скорочення викидів є зменшення
органічної складової відходів шляхом їх роздільного
збору. До зменшення кількості викидів призводить та�
кож рециклінг відходів. Але в Україні ця діяльність ще
не набула достатнього розповсюдження. Тому динамі�
ка викидів метану від поводження з ТПВ в Україні має
тенденцію до зростання.

На рисунку 1 можна спостерігати динаміку величин
викидів ПГ від сектору відходи за категоріями у 1990—
2017 рр.

Інвентаризація викидів ПГ від відходів в Україні вра�
ховує викиди метану від захоронення твердих побуто�
вих відходів, а також промислових органічних відходи
на сміттєвих майданчиках та звалищах ТПВ країни [19].

Україна підписала та ратифікувала Угоду про асо�
ціацію з Європейським Союзом 16 вересня 2014 року,
яка повністю вступила в силу 1 вересня 2017 року. Цей
документ охоплює низку економічних та регуляторних
питань, у тому числі і ті, що стосуються розв'язання
проблем зміни клімату та адаптації до її наслідків, які
обгрунтовано у Розділі VІ, Статті 365 (с) та додатках
XXX, XXXІ до Угоди [20; 21]. Крім того, документом
передбачено імплементацію ряду положень Директиви
2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про
впровадження системи торгівлі квотами на викиди ПГ у
рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до
Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями,
внесеними Директивою 2004/101/ЄС [22] щодо імпле�
ментації системи торгівлі квотами в Україні, а саме:

— розширення і удосконалення нормативно�зако�
нодавчого поля;

— посилення інституціонального забезпечення шля�
хом визначення уповноваженого органу (органів);

— встановлення системи визначення відповідних
установок, що є агрегатами зі спалювання викопних
видів палив, у результаті чого відбуваються викиди ПГ
та/або технологічним устаткуванням чи обладнанням,

від якого надходять до атмосфери побічні
продукти хімічних реакцій, які здатні спри�
чинити парниковий ефект;

— визначення переліку ПГ, регламен�
тація обсягів викидів яких може бути охоп�
лена діяльністю системи торгівлі викидами
з можливим перерахунком до еквівалент�
них СО

2
 (Додатки І та ІІ);

— розробка національного плану роз�
поділу квот між установками, згідно з ви�
могами Статті 9;

— запровадження дозвільної системи
на викиди парникових газів та на квоти, що
продаватимуться на національному рівні
між заводами/промисловими комплексами
в Україні, як обгрунтовано у Статтях 4;
11—13 та з розвитком системи обмежень,
які орієнтовані на забезпечення прийнят�
ного рівня еколого�економічної безпеки;

— створення системи моніторингу,
звітності, верифікації з посиленими функ�
ціями контролю і належного впровад�
ження;

— встановлення процедур консультацій з громадсь�
кістю (ст. 9, 14—17, 19 і 21).

Імплементація вищенаведених вимог потребує виз�
начити ціни на викиди ПГ. У світі використовуються два
види ринкових інструментів, що можуть забезпечити
встановлення ціни на викиди ПГ: торгівля квотами на
викиди та податок на викиди ПГ в атмосферу. Обидва
інструменти мають багато спільного, вони мають на меті
інтерналізацію витрат шляхом створення ціни на вики�
ди ПГ. Вони орієнтовані на скорочення обсягів викидів
ПГ у спосіб, який забезпечує гнучкість стосовно того,
хто здійснює заходи, який їх компонентний набір та
момент впровадження для стимулювання технологічних
інновацій і практичного застосування, а також створен�
ня екологічних, медичних, економічних та соціальних
супутніх переваг та бюджетних надходжень. Ключова
різниця полягає в тому, що при податку на викиди ПГ
законодавчо закріплюється ставка оподаткування, чим
визначається ціна одиниці викидів ПГ за умов вільного
ринкового встановлення обсягів викидів ПГ. На проти�
вагу, для інструменту торгівлі квотами на викиди ПГ,
законодавчо встановлюються обмеження на обсяги ви�
кидів ПГ за умов вільного ринкового визначення ціни.
У різних країнах існують гібридні системи, які поєдну�
ють елементи обох вказаних підходів, наприклад, СТВ
з нижньою чи верхньою ціновою межею, або податкові
схеми, які приймають одиниці скорочення викидів для
зменшення податкових зобов'язань. На практиці те, що
торгівля квотами на викиди ПГ забезпечує достатній
рівень впевненості стосовно майбутнього обсягу ви�
кидів, допомогло зробити її привабливим варіантом
політики для багатьох урядів. Крім того, СТВ можуть
об'єднуватись з іншими СТВ або з механізмами скоро�
чення викидів ПГ, що дозволяє організовувати міжна�
родне співробітництво щодо плати за викиди ПГ в ат�
мосферу і формувати потужніші ринки з більш широ�
ким географічним охопленням. Незалежно від обрано�
го варіанту інструменту для встановлення ціни на вики�
ди ПГ, має застосовуватись спільний набір принципів.
Принципи успішного встановлення плати за викиди ПГ
в атмосферу FASTER були спільно розроблені Світовим
банком та Організацією економічного співробітництва
і розвитку (ОЕСР) на основі практичного досвіду різних
юрисдикцій у запровадженні податків на викиди ПГ та
схем торгівлі квотами на викиди (таблиця 1) [23].

Україна планує скоротити викиди ПГ відповідно до
свого Національно�визначеного внеску (НВВ) та готує
другий варіант НВВ з метою переходу до сталої низь�
ковуглецевої економіки. Україна ратифікувала Паризь�
ку угоду та затвердила у НВВ мету щодо обмеження
обсягу викидів ПГ на рівні, який до 2030 р. не переви�

Справедливість (Fairness) Відображає принцип «забруднювач платить» та 
забезпечує рівний розподіл витрат і вигід, уникаючи 
створення непропорційних тягарів  

Приведення у 
відповідність політик і 
завдань (Alignment of 
policies and objectives) 

Використання механізму плати за викиди ПГ як 
одного із заходів, що сприяє конкуренції та 
відкритості, забезпечує рівні можливості для 
альтернативних рішень, які передбачають 
скорочення обсягів викидів ПГ та взаємодіє із більш 
широким набором кліматичних і некліматичних 
політик та заходів 

Стабільність і 
передбачуваність 
(Stability and 
Predictability) 

Впровадження цін на викиди ПГ у межах стабільних 
політичних рамок, які є послідовним, надійним і 
значущим індикатором інвестиційної привабливості 

Прозорість (Transparency) Чіткість структури і послідовність впровадження 
Ефективність і 
економічність (Efficiency 
and cost-effectiveness) 

Забезпечення сприяння економічній ефективності 
скорочення обсягів викидів ПГ 

Надійність і екологічна 
цілісність (Reliability and 
Environmental Integrity) 

Значні скорочення викидів від екологічно 
небезпечної діяльності 

Таблиця 1. Принципи встановлення плати за викиди парникових газів
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щуватиме 60% від рівня 1990 р. З метою
підвищення амбітності цілей зі скорочення
викидів ПГ Міністерство екології та природ�
них ресурсів України готує у 2019 — 2020 рр.
оновлений НВВ. Задля забезпечення нового
НВВ в економічно ефективний спосіб краї�
на має намір запровадити СТВ. Україна вже
запровадила податок на викиди СО

2
 стаціо�

нарними джерелами забруднення ("вуглеце�
вий податок"). З 1 січня 2019 року його став�
ка становить 10 гривень за тонну, замість 0,41
грн у 2018 році [24]. Тобто її розмір збільшив�
ся у 24,4 рази. Проте одного лише такого
податку недостатньо для досягнення цілей
щодо декарбонізації всієї економіки. Тому
Україна планує запровадити систему
торгівлі квотами на викиди для великих дже�
рел викидів ПГ в енергетиці та промисловості
[25].

Обидва ринкових інструмента встанов�
лення ціни на викиди ПГ — торгівля квота�
ми на викиди та податок на викиди — потре�
бують встановлення системи моніторингу,
звітності та верифікації викидів ПГ. У 2018
р. в Україні за підтримки Проекту Світового
Банку "Партнерство заради ринкової готов�
ності в Україні" та Міністерства екології та
природних ресурсів розроблено національ�
ну концепцію законодавства щодо моніто�
рингу, звітності та верифікації викидів ПГ.

Проектом закону України "Про засади
моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів" передбачається запровадження ефек�
тивної системи для отримання достовірних даних про
обсяги викидів ПГ на підприємствах як передумови для
імплементації ринкових механізмів боротьби зі зміною
клімату та забезпечення адаптації законодавства Украї�
ни до законодавства ЄС. Цей законопроект знаходить�
ся на розгляді у Верховній раді України. Якщо восени
2019 р. закон буде прийнятий, з 1 січня 2020 р. в Україні
запрацює система моніторингу звітності та верифікації
(МЗВ) для підприємств енергетичної та промислової
галузей та, відповідно, через три роки (з січня 2023 р.)
зможе вступити в дію СТВ для цих галузей. Документ
визначає правові та організаційні основи функціонуван�
ня моніторингу, звітності та верифікації викидів парни�
кових газів та спрямований на виконання зобов'язань
України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами�
членами, з іншої сторони, а також на виконання вимог
Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про
зміну клімату та Паризької угоди [26].

У проекті постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження переліку видів діяльності, на які
поширюються моніторинг, звітність та верифікація ви�
кидів парникових газів" надається перелік видів діяль�
ності та ПГ, на які планується поширення системи мо�
ніторингу, звітності та верифікації викидів, а в подаль�
шому й системи торгівлі квотами на викиди ПГ (табл. 2)
[27].

Проект нормативної документації врахування видів
діяльності, що призводять до викидів ПГ не включає
секторів землекористування, зміни у землекористуванні
та лісового господарства (ЗЗЗЛГ) та управління відхо�
дами. Це пояснюється тим, що вуглецеві кредити від них
на сьогоднішній день не включені в систему СТВ ЄС
відповідно до Директиви 2004/101 / ЄС. Водночас по�
точні (2016—2019 рр.) обговорення в рамках процесу
РКЗК ООН стосовно способу надання ринкової стиму�
ляції лісорозведенню для протидії викидам від вирубки
лісів у багатьох країнах, зробили можливість включен�
ня сектору ЗЗЗЛГ в СТВ ЄС цікавим та можливим ва�
ріантом. Таким чином, поза СТВ залишається тільки

діяльність, що призводить до викидів ПГ у сфері управ�
ління відходами.

Відповідно до Стратегії низьковуглецевого розвитку
(СНВР) [28], низьковуглецева політика у сфері управ�
ління відходами спрямована на створення передумов
щодо збільшення частки утилізації ТПВ, їх максималь�
ного повторного введення у господарський обіг як вто�
ринних ресурсів. Ця політика дозволить зменшити об�
сяги відходів з житлового, комерційного та адміністра�
тивного секторів через програми, які зменшують утво�
рення відходів. Зменшення утворення відходів безпосе�
редньо в джерелі їх утворення одночасно призводить
до зменшення викидів ПГ як від захоронення відходів,
так і під час виробництва, вище по технологічному лан�
цюжку. Також відбуватиметься скорочення викидів ПГ,
пов'язаних з транспортуванням ТПВ.

Для реалізації такої політики за світовим досвідом
ефективним є використання такого інструменту, як по�
даток на викиди ПГ в атмосферу, який в певній формі
включається до плати (тарифу) за захоронення відходів
на звалищах без попередньої переробки або викорис�
тання в цілях отримання енергії.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Наразі актуальним для України є створення сис�
теми моніторингу, звітності та верифікації викидів ПГ
у сфері управління відходами та забезпечення викори�
стання для неї такого ринкового інструменту встанов�
лення ціни на викиди ПГ, як вуглецевий податок, який в
певній формі включається до плати (тарифу) за захо�
ронення відходів на звалищах без попередньої перероб�
ки. Це стимулюватиме інвестиційну діяльність щодо
розвитку інших методів утилізації ТПВ, зниження вуг�
лецевого "сліду" (footprint) багатьох товарів на етапі
завершення їх терміну експлуатації та низьковуглеце�
вого розвитку сектору в цілому.

Проведений аналіз також свідчить про те, що необ�
хідно детально вивчити світовий досвід використання
вуглецевої складової в тарифі на захоронення відходів
ТПВ та визначити її можливі економічно доцільні роз�
міри.

№ Назва виду діяльності Парниковий
газ 

1 Спалювання палива в установках, загальна номінальна 
теплова потужність яких перевищує 20 МВт (за винятком 
установок для термічного знищення (інсинерації) 
небезпечних або побутових відходів) 

СО2 

2 Нафтопереробка СО2 
3 Виробництво коксу СО2 
4 Випалювання або спікання, в тому числі огрудкування 

(агломерація) металевої руди (зокрема, сульфідної руди) 
СО2 

5 Виробництво чавуну або сталі (первинна або вторинна 
плавка), в тому числі безперервний розлив, продуктивність 
якого перевищує 2,5 тонни на годину 

СО2 

6 Виробництво або обробка залізовмісних металів (у тому числі 
феросплавів), якщо загальна номінальна теплова потужність 
агрегатів зі спалювання перевищує 20 МВт; устаткування для 
обробки залізовмісних металів включає, зокрема, прокатні 
стани, нагрівальні та відпалювальні печі, ковальське 
обладнання, ливарні, устаткування для покриття (плакування) 
та очищення (протравлення) поверхонь 

СО2 

7 Виробництво цементного клінкеру в обертових 
випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 
500 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність 
яких перевищує 50 тонн на день 

СО2 

8 Виробництво вапна або кальцинація доломіту або магнезиту 
в обертових випалювальних печах, виробнича потужність 
яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, 
виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день 

СО2 

9 Виробництво азотної кислоти СО2 та N2O 
10 Виробництво аміаку СО2 

Таблиця 2. Перелік видів діяльності, на які поширюються моніторинг,
звітність та верифікація викидів ПГ
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У статті підкреслюється значення управління розвитком ресурсного потенціалу для залізничQ

ної галузі України як однієї зі стратегічно важливих галузей національної економіки. СистематизоQ

вано чинники, що визначають розвиток ресурсного потенціалу підприємств залізничного трансQ

порту України й обгрунтовано їх вибір. Зазначені чинники згруповано за чотирма рівнями впливу:

глобальним, національним, галузевим і внутрішнім, а також за своїм походженням: економічні,

політичні, соціальні та інші. Показано взаємний вплив цих чинників. Описано вплив даних чинQ

ників на розвиток ресурсного потенціалу залізничної галузі. Всередині чинників рівня підприємQ

ства виділено чинникиQстимулятори, що сприяють розвитку ресурсного потенціалу залізничної

галузі та чинникиQдестимулятори, що пригнічують його. Наведено переваги запропонованої авторсьQ

кої системи чинників розвитку ресурсного потенціалу залізничного транспорту України у поQ

рівнянні з іншими існуючими системами чинників.

This article emphasizes the importance of development management of resource potential for the

railway industry of Ukraine as one of the strategically important sectors of the national economy, and the

need for such management is emphasized. Due to the analysis of scientific literature, the factors

determining the development of the resource potential of enterprises of railway transport of Ukraine are

investigated and systematized and their choice is grounded. These factors are grouped by four levels of

influence: global, national, sectoral and internal, as well as of their origin: economic, political, social,

demographic, and others. The mutual influence of these factors is shown and its example is shown.

Separately presented factors related to the macroQ and mesolevel (global, national, sectoral), as well as to

the microlevel (factors of the level of enterprises in the railway industry). The influence of factors of

different levels on the development of the resource potential of the railway industry is described. Inside

the factors of the enterprise level four groups are allocated for the four components of the resource

potential: material, labor, financial and informational. In turn, in each of these groups, the factors of

influence are divided into factorsQstimulants that contribute to the development of the resource potential

of the railway industry and depressing factors, hampering it. The advantages of the offered author system

of factors of development of resource potential of railway transport of Ukraine in comparison with other
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Залізничний транспорт займає провідне місце в гос�

подарському комплексі України, забезпечуючи потре�
би суспільного виробництва та населення країни в пе�
ревезеннях за внутрішнім і міжнародним сполучення�
ми. Територіально залізничний транспорт України об'єд�
нує діяльність 6 залізниць і близько 130 підприємств, які
обслуговують залізничну інфраструктуру. Експлуата�
ційна довжина колій складає 19790,9 км. На залізницях
функціонують 1492 залізничні станції, 55 локомотивних
і 48 вагонних депо, 110 дистанцій колії, 69 дистанцій
сигналізації та зв'язку, 44 дистанції енергопостачання.
Все це свідчить щодо стратегічної важливості залізнич�
ного транспорту для національної економіки.

Українська залізниця займає одне з провідних місць
на Євразійському континенті за довжиною шляхів спо�
лучення (займаючи 4�те місце після Росії, Китаю та Індії)
й обсягами перевезень вантажів і пасажирів.

Проте на сьогодні, українська залізниця знаходить�
ся в кризовому становищі, що проявляється, передусім,
в зниженні її конкурентоспроможності в порівнянні із
залізницями інших країн. Конкурентоспроможність за�
лізничного транспорту в значній мірі залежить від ста�
ну та розвитку його ресурсного потенціалу. Ресурсний
потенціал визначається як сукупність матеріальних, не�
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, включа�
ючи здатність робітників підприємства ефективно ви�
користовувати названі ресурси для виконання місії, до�
сягнення поточних і стратегічних цілей. Управління роз�
витком ресурсного потенціалу залізничного транспор�
ту — це реалізація функцій управління з метою забез�
печення процесу накопичення, удосконалення та транс�
формації ресурсів і взаємозв'язків між ними у відповід�
ності до викликів зовнішнього середовища, що призве�
де до загального прогресу залізничного транспорту,
сприятиме його вдосконаленню та поліпшенню [8, с. 29].

Для ефективного управління розвитком ресурсно�
го потенціалу галузі вище керівництво повинно розумі�
ти, які ключові фактори здійснюють вплив на розвиток
ресурсного потенціалу. Це необхідно для визначення
оцінки стану ресурсного потенціалу залізничної галузі
та важелів управління його розвитком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами дослідження чинників, які впливають

на розвиток ресурсного потенціалу підприємства, зай�
малися такі вітчизняні науковці: М.С. Татар [1], Ю.В. Гу�

existing systems of factors of development of resource potential of enterprises are presented. It is

determined that the presented system of factors can serve as a useful tool for senior management in the

implementation of its efficient management of the railway industry. The article also analyzes the latest

existing scientific publications on the study of factors influencing the development of the resource potential

of the enterprise and highlights the common features in scientific approaches, which in the future was

used to develop the author's system of factors of influence.

Ключові слова: ресурсний потенціал, розвиток, залізничний транспорт, чинники розвитку, рівні
впливу.

Key words: resource potential, development, railway transport, factors of development, levels of influence.

сак [3], О.В. Латишева [2], О.М. Ліпич [4], М.Н. Салун
[5], Н.Г. Міценко та О.І. Кумечко [6] й інші.

Так, Татар М.С. [1, с. 84] розподіляє фактори впли�
ву на ресурсний потенціал будівельних підприємств на
фактори внутрішнього середовища та фактори зовніш�
нього середовища. До факторів внутрішнього середо�
вища відносяться: структурно�організаційні, ресурсні,
техніко�технологічні, управлінські, фінансово�еко�
номічні та соціологічні фактори. До факторів зовніш�
нього середовища відносяться фактори прямої та непря�
мої дії, а саме: ринково�галузеві, соціологічні, психо�
логічні та культурологічні, політико�правові, макроеко�
номічні та інноваційні, соціально�економічні, демо�
графічні та екологічні, психологічні й культурологічні.

Латишева О.В. [2, с. 128] вважає, що на величину ре�
сурсного потенціалу підприємства здійснюють вплив на�
ступні фактори: фінансово�економічні, техніко�техно�
логічні, фактор управління кадрами, фактори організа�
ційно�управлінського рівня, фактор активності марке�
тингової діяльності, фактор стану інформаційних ре�
сурсів, фактор інвестицій, фактор екологічного стану
ресурсів та засобів.

Салун М.Н. [5, с. 264] пропонує економіко�матема�
тичну модель детермінованого факторного аналізу ре�
сурсного потенціалу підприємства, елементами якої є:
грошова оцінка ресурсу праця, середньорічна вартість
основних виробничих фондів, середньорічна вартість
оборотних засобів підприємства, середньорічна вартість
нематеріальних активів підприємства.

Таким чином, вищенаведені науковці застосовували
різні підходи до визначення чинників впливу на ресурс�
ний потенціал, проте найчастіше застосовувався підхід,
згідно з яким фактори впливу розподілялися на факто�
ри впливу внутрішнього та зовнішнього середовища, вод�
ночас до факторів внутрішнього середовища відносили
показники, що характеризують стан різних компонентів
ресурсного потенціалу або ж самі ці компоненти.

У науковій літературі розглядаються чинники, що
впливають на розвиток ресурсного потенціалу
підприємств різноманітних галузей економіки, проте
залишаються невирішеними деякі питання, що стосу�
ються дослідження та систематизації чинників впливу
на розвиток ресурсного потенціалу залізничної галузі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення, групування та системати�

зація найважливіших чинників розвитку ресурсного
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потенціалу для підприємств залізничної галузі, що доз�
волить враховувати вплив цих факторів в управлінні та�
ким процесом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ресурсний потенціал підприємства відноситься до

складних динамічних систем, які знаходяться в процесі
постійного саморозвитку. На цей процес впливає низка
чинників екзогенного й ендогенного характеру, зумов�
люючи тенденції розвитку ресурсного потенціалу
підприємства. Беручичи до уваги фактори впливу на роз�
виток ресурсного потенціалу залізничної галузі, держа�
ва та вище керівництво підприємств залізничного транс�
порту зможе більш ефективно здійснювати процес уп�
равління розвитком ресурсного потенціалу підприємств
залізничної галузі.

У результаті проведеного аналізу наукової літера�
тури авторами статті було систематизовано чинники, що
впливають на розвиток ресурсного потенціалу залізнич�
ної галузі України на макро�, мезо� та мікрорівні (рис. 1).
Було виділено чотири рівня впливу на розвиток ресурс�
ного  потенціалу: глобальний, національний, галузевий
і рівень підприємств залізничної галузі. Водночас без�
посередній вплив на розвиток ресурсного потенціалу
залізничного транспорту здійснюють внутрішні чинни�
ки рівня підприємств залізничної галузі (матеріальні,
трудові, фінансові й інформаційні), що безпосередньо
характеризують чотири основні компоненти ресурсно�
го потенціалу. Чинники галузевого рівня здійснюють
значний вплив на розвиток ресурсного потенціалу
підприємств залізничної галузі, визначаючи основні тен�
денції розвитку галузі. Чинники національного рівня
визначають основні тенденції розвитку національної
політики, економіки, культури й українського суспіль�
ства в цілому, здійснюючи опосередкований вплив на
розвиток залізничної галузі. Чинники глобального рівня
визначають основні тенденції розвитку світової еконо�
міки, міжнародної політики, науки, культури та людства
в цілому. Це чинники найбільш віддаленого впливу на
розвиток ресурсного потенціалу залізничної галузі.

На першому (глобальному) рівні було визначено такі
чинники:

1. Економічні: інтенсифікація міждержавних по�
токів товарів, послуг, капіталу, робочої сили, техно�
логій; уніфікація товарів, принципів торгівлі, менедж�
менту; формування мережевих бізнес�структур; підви�
щення ролі міждержавних економічних утворень; ство�
рення глобальної інфраструктури.

2. Соціокультурні та демографічні: забезпечення
розвитку народонаселення, зростання інтелектуальної
складової в доданій вартості, зрушення у віковій струк�
турі працівників, підвищення рівня життя населення,
уніфікація уподобань, попиту, звичок, поведінкових
мотивів, розвиток світового туризму.

3. Політичні: розмивання кордонів, підвищення сво�
боди пересування громадян, регулювання міграційних
процесів, посилення інтеграційних процесів у світі.

4. Техніко�технологічні: досягнення НТП, глобаль�
на інформатизація, глобальні тенденції розвитку заліз�
ничного транспорту.

На другому (національному) рівні було виділено такі
чинники:

1. Економічні: розвиток ринку праці, регулювання
зайнятості, обмеження безробіття, розвиток ринку па�
лива й електроенергії; стабільність національної валю�
ти; політика щодо доходів населення та вдосконалення
оплати праці; податкова політика; грошово�кредитна
політика, бюджетна політика; транспортна політика
держави; політика у сфері енергозабезпечення та енер�
гокористування; політика розвитку галузей економіки;
рівень інфляції та безробіття; відсоткові кредитні став�
ки; удосконалення системи державних закупівель.

2. Політико�правові: досконалість нормативно�пра�
вової бази; стабільність політичної ситуації в країні;

розвиток громадянського суспільства, інституціональ�
на політика; політика самоврядування та розвитку ре�
гіонів; міжнародні зв'язки.

3. Демографічні: політика стосовно шлюбу та сім'ї,
охорона дитинства, материнства, батьківства; співвідно�
шення народжуваності та смертності; загальна чи�
сельність населення країни, його вікова структура; полі�
тика у сфері житла та побуту.

4. Соціальні фактори: удосконалення соціально�
трудових відносин і реалізація стратегії подолання
бідності (захист трудових прав громадян, розвиток соці�
ального партнерства, охорона праці та безпека життє�
діяльності); реформування системи соціального забез�
печення (пенсійне забезпечення, соціальне страхуван�
ня, соціальний захист інвалідів і т.д.); захист громадян
як споживачів (забезпечення якості товарів і послуг,
контроль тарифів на житлово�комунальні й інші послу�
ги); сприяння розвитку гуманітарної сфери (розвиток
системи освіти, охорони здоров'я, національної куль�
тури, науки, мистецтва, відпочинку та спорту); регіо�
нальна соціальна політика (регіональна бюджетна по�
літика, соціальний моніторинг, вирівнювання соціаль�
них рівнів регіонів через поєднання регіональних і цільо�
вих державних програм).

5. Природно�кліматичні: наявність природних ре�
сурсів; кліматичні умови; екологічна ситуація.

На третьому (галузевому) рівні було виділено Такі
чинники: розвиток системи підготовки кадрів для залі�
зничної галузі, ступінь наукової та виробничої коопе�
рації в галузі, стимулювання соціального й економічного
розвитку депресивних регіонів, державна галузева по�
літика у сфері залізничного транспорту, інвестиційна
привабливість галузі.

На четвертому (рівні підприємств залізничної галузі)
було виділено чинники, згруповані за чотирма групами
основних елементів ресурсного потенціалу. На погляд
авторів, чинники підприємств залізничної галузі доціль�
но розподілити на чинники, що стимулюють розвиток
ресурсного потенціалу залізничної галузі (чинники�сти�
мулятори) та чинники, що гальмують розвиток ресурс�
ного потенціалу залізничної галузі (чинники�дестиму�
лятори) [7, с. 5305—5307]:

1. Трудові:
а) стимулятори:
— коефіцієнт забезпеченості кадрами;
— продуктивність праці (виробіток, трудомісткість);
— коефіцієнт обігу за прийом;
— рівень кваліфікації персоналу;
— коефіцієнт стабільності персоналу;
— рівень задоволеності відносинами в колективі;
— рівень задоволеності взаємовідносинами з керів�

ництвом.
б) дестимулятори:
— коефіцієнт плинності кадрів;
— коефіцієнт обігу за звільненням;
— частота захворювань на підприємстві.
2. Матеріальні:
а) стимулятори:
— коефіцієнт оновлення рухомого складу;
— фондовіддача;
— коефіцієнт забезпеченості паливом;
— коефіцієнт провізної здатності залізниці;
— коефіцієнт оновлення запасів;
б) дестимулятори:
— коефіцієнт зносу транспортної інфраструктури;
— коефіцієнт зносу логістичної інфраструктури;
— коефіцієнт витрат палива й електроенергії у ван�

тажних перевезеннях;
— коефіцієнт витрат палива й електроенергії в па�

сажирських перевезеннях.
3. Фінансові:
а) стимулятори:
— коефіцієнт поточної ліквідності;
— коефіцієнт проміжної ліквідності;
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— коефіцієнт абсолютної ліквідності;
— коефіцієнт платоспроможності (автономії);
— коефіцієнт забезпеченості власними обіговими

засобами;
— коефіцієнт маневреності власного капіталу;
— коефіцієнт обіговості активів;
— коефіцієнт обіговості кредиторської заборгова�

ності;
— коефіцієнт обіговості дебіторської заборгова�

ності;
— коефіцієнт рентабельності активів;
б) дестимулятори:
— коефіцієнт фінансового ризику (фінансового ле�

вериджу).
4. Інформаційні:
а) стимулятори:
— коефіцієнт задіяності персоналу в НДДКР та

інформаційних технологіях;
— технічне забезпечення інформаційними система�

ми;
— коефіцієнт фінансування НДДКР;
— коефіцієнт ефективності управління;
— коефіцієнт прибутковості патентів;
— коефіцієнт оперативності управління;
— частка нематеріальних активів у структурі не�

обігових активів підприємства;
б) дестимулятори:
— коефіцієнт керованості.
Потрібно зазначити, що чим вище значення чин�

ника�стимулятора, тим більший позитивний ефект він
спричиняє на розвиток ресурсного потенціалу заліз�
ничної галузі, водночас високі значення показників�
дестимуляторів говорять про значний негативний
вплив, який пригнічує розвиток ресурсного потенці�
алу.

На кожному рівні групи чинників здійснюють взає�
мний вплив один на одного, підсилюючи свою дію (си�
нергічний ефект) й обумовлюючи виникнення нових чин�
ників. Так, наприклад, на третьому рівні (чинники рівня
залізничної галузі) чинник державної галузевої політи�
ки у сфері залізничного транспорту здійснює вплив на
інвестиційну привабливість галузі, оскільки метою дер�
жавної галузевої політики часто виступає підвищення
інвестиційної привабливості галузі для потенційних
інвесторів. У свою чергу, стан інвестиційної привабли�
вості галузі може визначати напрямки державної по�
літики в галузі залізничного транспорту. Отже, в про�
цесі управління вище керівництво повинно враховувати
такий ефект також.

ВИСНОВКИ
Таким чином, було представлено систему факторів,

які впливають на розвиток ресурсного потенціалу
підприємств залізничного транспорту. Перевагою ав�
торського підходу у порівнянні з уже існуючими є те,
що фактори впливу розподілені за чотирма рівнями: гло�
бальним, національним, галузевим та внутрішнім рівнем
підприємств галузі та охоплюють як середовище безпо�
середнього впливу, так і віддалене оточення підприєм�
ства. Також враховується взаємний вплив чинників один
на одного. Врахування чинників впливу дозволить ви�
щому керівництву підприємств залізничної галузі роз�
робляти більш ефективні заходи щодо розвитку ресур�
сного потенціалу.
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MONEY FLOWS IN THE SYSTEM OF SUPPORT OF THE COMPANY'S PAYMENT CAPACITY

У статті проведено аналіз наявних у наукових публікаціях підходів до визначення сутності грошових

потоків, коштів, ресурсів платоспроможності, фінансових потоків та ресурсів. Виявлено відмінності між

грошовими і фінансовими ресурсами підприємства. Виявлено дві істотні відмінності між грошовими і

фінансовими ресурсами: перше полягає в різних методах їх розрахунку, а друге — в тому, що незважаюQ

чи тісний взаємозв'язок (грошові ресурси є матеріальною основою фінансових ресурсів) їх рух не співпаQ

дає в часі. Удосконалено схему залежностей між грошовими потоками і платоспроможністю. РентаQ

бельність відображає ефективність господарської діяльності, але розмір прибутку не є першорядним

фактором для забезпечення платоспроможності. Прибуток через збільшення власного оборотного капіQ

талу може використовуватися для збільшення оборотних активів, тобто підвищувати ліквідність підприєQ

мства. Оборотність на платоспроможність впливає не прямо, а опосередковано, через ліквідність активів,

забезпечуючи швидкість їх трансформації в гроші в процесі кругообігу коштів, і через грошові потоки.

The article analyzes the approaches existing in the scientific publications to the definition of the essence of

cash flows, funds, solvency resources, financial flows and resources. The differences between financial and

financial resources of the enterprise are revealed. Two significant differences between monetary and financial

resources are revealed: the first is in different methods of their calculation, and the second is that, despite the

close relationship (monetary resources are the material basis of financial resources), their movement does not

coincide in time.

Consideration of the essence and specificity of the movement of financial and monetary resources allowed to

formulate the following definition of relevant flows. Given that money is the material basis of financial resources,

in our opinion it is incorrect to consider the movement of funds separately from financial resources. It is the cash

flows received in the process of using different forms of payments, generate a revenue component of which is the

profit and depreciation fund. Credit, budget allocations, etc. simultaneously form both monetary and financial

resources.

An improved scheme of dependencies between cash flows and solvency. Profitability reflects the efficiency

of economic activity, but the size of profit is not a primary factor for ensuring solvency. Profit through increasing

its own working capital can be used to increase working capital, that is, to increase the liquidity of the enterprise.

Negotiable solvency affects not directly, but indirectly, through the liquidity of assets, ensuring the speed of

their transformation into money in the process of circulation of funds, and through cash flows.

Solvency as a characteristic of cash flow and the consequence of highQquality (poorQquality) management of

it, also has a retroactive effect on it. Solvency demonetizes and disintegrates the cash flow and, as a result, reduces

the amount of net cash flow. Positive net cash flow is a prerequisite for solvency of the enterprise, and negative —
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність управління платоспроможністю

підприємства на сучасному етапі розвитку економіки
обумовлено необхідністю акумуляції значних обсягів
грошових потоків для забезпечення нормального фун�
кціонування виробництва в умовах посилених інфля�
ційних процесів, кризи платежів, нестабільності банкі�
вської системи, банкрутства ряду підприємств. Водно�
час підприємствам важливо не тільки забезпечити стійке
поточне фінансове положення, але й створити умови для
розширеного відтворення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічним аспектам управління
грошовими потоками в системі забезпечення платосп�
роможності підприємства присвятили свої досліджен�
ня багато вітчизняних і закордонних вчених, а саме: Ба�
ранов В.В., Бланк І.А., Володин А.А., Гіляровсяка Л.Т.,
Крейніна М.Н., Філімоненков О.С., Шеремет А.Д. та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення та дослідження

особливостей грошових потоків у системі забезпечен�
ня платоспроможності підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Платоспроможність є однією з характеристик

фінансового стану підприємства. Останнє, у свою чер�
гу, є властивість фінансів підприємства. Фінанси — це
стосунки, що виникають на стадії розподілу і перероз�
поділу сукупного громадського продукту і національ�
ного доходу і проявляються в процесі формування і ви�
користання цільових грошових фондів. Матеріальну
основу грошових фондів складають грошові ресурси і
грошові потоки.

Суть платоспроможності, за твердженням Л.T. Гіля�
ровської та М.Б. Чиркової [9; 11] і ми його поділяємо,
полягає в здатності боржника своєчасно і в повному
обсязі погашати свої поточні зобов'язання. Первинне
значення для цього має синхронізація надходжень і ви�
плат грошових коштів, тобто їх руху. У свою чергу, рух
грошових коштів (надходжень і виплат) за певний пе�
ріод часу A.A. Володін [3] представляє як потік грошо�
вих коштів. Завдяки цьому, представляється доцільним
використати для дослідження неплатоспроможності
підприємств як базову концепцію грошових потоків. Ми
вважаємо, що представлення моделі підприємства в
якості сукупності припливів і відтоків грошових коштів
у найбільшій мірі сприяє досягненню мети забезпечен�
ня платоспроможності — неодмінної ознаки і умови
стійкості будь�якого підприємства.

Більшість видів господарських операцій підприєм�
ства в тій або іншій формі пов'язано із надходженням
або вибуттям грошових коштів. У основі реалізації прак�
тично будь�якого управлінського рішення керівництва
лежить використання грошових коштів.

Для здійснення своїх витрат підприємства повинні
обов'язково, забезпечити адекватний приплив грошо�
вої маси у вигляді виручки, кредитів, позик і так далі.
Таким чином, діяльність підприємства є об'єктивною пе�

редумовою виникнення руху грошових коштів. Цей без�
перервний у часі процес і створює грошовий потік.

Тому Л.T. Гіляровська і Д.А. Єндовіцький тракту�
ють грошовий потік як "сукупність розподілених в часі
об'ємів вступу і вибуття грошових коштів в процесі гос�
подарської діяльності підприємства" [4].

Дещо вужче визначають зміст грошового потоку
В.В. Баранов і A.A. Володін: "потік грошових коштів є
різницею між отриманими і виплаченими підприємством
грошовими коштами за певний період" [1; 3].

Навпаки, істотно розширює межі цього поняття
М.Н. Крейніна [5], що розуміє під грошовим потоком
процес трансформації грошей в матеріальні запаси і де�
біторської заборгованості в гроші. Водночас дебіторсь�
ку і кредиторську заборгованість, борги по кредитах ав�
тор вважає складовими частинами не грошового, а
фінансового потоку, чітко розділяючи ці поняття.

Деякі економісти змішують поняття "грошові" і
"фінансові потоки" підприємства, відносячи до останніх:
грошові розрахунки компанії з постачальниками, спо�
живачами і бюджетною системою; отримання компа�
нією кредитів, позик і інвестицій; обслуговування бор�
гових зобов'язань шляхом погашення основного боргу
і відсотків по ньому; накопичення грошових коштів, яке
"формально завершує цикл руху фінансових активів і
зобов'язань".

А.І. Бланк [2] чіткіше визначає грошовий потік як
рух грошових коштів, обумовлене чинниками часу, ри�
зику і ліквідності.

Аналіз наведених визначень наочно показує відсут�
ність єдиної думки з приводу визначення поняття "Гро�
шові потоки", з'ясування якого нерозривно пов'язане з
поняттями "платоспроможність". На наш погляд, для
виявлення економічного змісту грошових потоків необ�
хідно, передусім, виявити відмінності між грошовими і
фінансовими ресурсами.

Фінансові ресурси підприємства, за твердженням
О.С. Філімоненко, — це власний, позиковий і залучений
грошовий капітал, що використовується підприємства�
ми для формування своїх активів і здійснення виробни�
чо�фінансової діяльності з метою одержання відповід�
ного доходу, прибутку [7].

До власних фінансових ресурсів традиційно відно�
сять прибуток і амортизаційний фонд. Позикові фінан�
сові ресурси представлені позиковим капіталом у ви�
гляді довгострокових і короткострокових банківських
кредитів, комерційного кредиту, облігаційних позик.
Залучені фінансові ресурси представлені бюджетними
асигнуваннями, додатковою емісією акцій, засобами, що
поступають у порядку перерозподілу з інших ланок
фінансової системи. Завдання, для вирішення яких при�
тягуються вказані ресурс різні (фінансування цільових
державних програм, збільшення "статутного капіталу
та ін.), а мета — одна: фінансування поточної і інвести�
ційної діяльності підприємства, тобто простого і роз�
ширеного відтворення.

Для визначення відмінностей між фінансовими і гро�
шовими ресурсами необхідно розглянути економічний
зміст останніх. Матеріальну основу грошових ресурсів
складають гроші, що виступають загальним еквівален�
том усіх товарів.

insolvency. These statements have allowed us to conclude that there is a direct correlation between the

qualitative and quantitative characteristics of the cash flow, that is, between solvency and the size of the net

cash flow.
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Грошові ресурси стають фінансовими тоді, коли кон�
центруються у відповідні фонди, для яких встановлено
порядок створення й використання". Мабуть, це тверд�
ження можна використати стосовно держави, проте у
сьогоднішніх умовах його надзвичайно важко застосу�
вати щодо сучасних підприємств [8].

Концепція грошових потоків передбачає не�
обхідність обліку припливу і відтоку грошових ресурсів,
тобто їх реального руху.

Проведені зіставлення дозволяють визначити дві
істотні відмінності між грошовими і фінансовими ресур�
сами: перше полягає в різних методах їх розрахунку, а
друге — в тому, що незважаючи тісний взаємозв'язок
(грошові ресурси є матеріальною основою фінансових
ресурсів) їх рух не збігається в часі.

Загальновизнаною є думка про цільове призначен�
ня фінансових ресурсів, тоді як грошові ресурси, як пра�
вило, знеособлені. У цьому полягає їх третя відмінність.

Рух грошових ресурсів у часі визначає їх різну тим�
часову вартість (наприклад, через вплив інфляції). Сума
фінансових ресурсів завжди чітко визначена. Такий стан
справ обумовлює четверту відмінність грошових і фінан�
сових ресурсів.

Ми вважаємо, що виявлені нами в процесі дослід�
ження відмінності між фінансовими і грошовими ресур�
сами дозволяють зробити висновок про неспівпадання
їх руху. Рух будь�яких ресурсів набуває форми потоку.
Отже, мають місце два взаємозв'язаних, але самостійних
виду потоків: перший має форму руху фінансових ре�
сурсів (фінансовий потік), другий має форму руху гро�
шових ресурсів (грошовий потік).

Розгляд суті і специфіки руху фінансових і грошо�
вих ресурсів дозволив сформулювати наступні визна�
чення відповідних потоків.

Рух фінансових ресурсів, згрупований за певними
ознаками є фінансовим потоком. Групувальними озна�
ками можуть виступати цілі (фінансові потоки за поточ�
ною діяльністю, інвестиціями, виконанням фінансових
зобов'язань), напрями (приплив або відтік), види потоків
(внутрішні або зовнішні) та ін.

Грошовий потік — це сукупність розподілених у часі
обсягів вступу і вибуття грошових коштів у процесі гос�
подарської діяльності підприємства.

Паралельне дослідження суті усіх складових частин
грошового і фінансового потоку дозволило нам з до�
статньою мірою обгрунтованості розглянути їх взає�
мозв'язок і взаємодію, а потім на цій основі визначити

вплив кожної з них (передусім — прибули і амортизації)
на платоспроможність підприємства.

Розглядаючи взаємозв'язок прибутку як частини
фінансових ресурсів і її форму перебування у вигляді
грошових коштів, слід підкреслити, що на практиці існує
так званий парадокс прибутку. Його суть проявляється
в такому. Іноді складається ситуація, коли у підприєм�
ства немає грошей, але є прибуток, або, навпаки, є гро�
шові кошти, але відсутній прибуток.

Іншою складовою частиною власних фінансових
ресурсів є амортизаційний фонд. Його рух відбуваєть�
ся індиферентно по відношенню до руху грошових ре�
сурсів, про що ми говорили вище.

Ці міркування дозволяють зробити висновок про
абсолютно самостійний рух найважливішої частини
фінансових ресурсів — власних доходів у вигляді
прибутку і амортизаційного фонду. Водночас, рух
інших видів фінансових ресурсів: притягнених, по�
зикових і отриманих в порядку розподілу(бюджетні
кошти, кредити, страхові відшкодування) відбуваєть�
ся тільки спільно з припливом або відтоком грошо�
вих коштів.

Враховуючи, що гроші є матеріальною основою
фінансових ресурсів, на нашу думку є некоректним роз�
глядати рух грошових коштів окремо від фінансових
ресурсів. Саме потоки грошових коштів, отриманих у
процесі використання різних форм розрахунків, фор�
мують виручку, складовими частинами якої є прибуток
і амортизаційний фонд. Кредит, бюджетні асигнування
та ін. одночасно формують як грошові, так і фінансові
ресурси.

З цих дефініцій можна зробити такі висновки. По�
перше, є будь�який рух фінансових ресурсів тісно по�
в'язаний з рухом грошових коштів і їх роздільний розг�
ляд недоцільний. По�друге, аналіз літературних джерел
показав, що, у більшості випадків, говорячи про грошові
потоки, з одного боку, і про фінансових, з іншого — ба�
гато авторів мають на увазі, по суті, одно і те ж, помил�
ково ототожнюючи їх. Рух фінансових ресурсів дійсний
невіддільно від руху грошових коштів, але не ідентично
йому. У зв'язку з цим виникає проблема виявлення пріо�
ритету в цьому потоці ресурсів.

Для вирішення цієї проблеми необхідно, на наш по�
гляд, передусім визначити базу, відносно якої розгля�
датимуться пріоритети. Вважаємо, що такою відправ�
ною точкою може служити платоспроможність підприє�
мства. Наш вибір обумовлений важливістю цієї кате�

Грошові потоки 

Платоспроможність підприємства 

Ліквідність балансу 

Ліквідність підприємства

Ліквідність активів 

Оборотність Фінансова стійкість Рентабельність 

Фінансове становище підприємства

Рис. 1. Схема взаємозв'язку грошових потоків у системі
платоспроможності підприємства

Джерело: удосконалено на основі [6].
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горії. На думку А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна [10], і
ми його розділяємо, платоспроможність є зовнішнім
проявом фінансової стійкості і ліквідності підприємства,
які, у свою чергу, найбільшою мірою визначають фінан�
совий стан підприємства. Тому, вивчивши дію руху гро�
шових і фінансових ресурсів на платоспроможність
підприємства, а також пріоритети в цій дії, ми, у резуль�
таті, зможемо визначити їх вплив на фінансовий стан
підприємства в цілому.

Вище було показано, що формою руху грошових
ресурсів виступає грошовий потік, а фінансових ре�
сурсів — фінансовий потік. Характер їх впливу на пла�
тоспроможність підприємства доцільно розглядати по�
слідовно: від більш детальних процесів (фінансових по�
токів) до поверхневих (грошовим потокам).

На цьому етапі дослідження ми вважаємо можли�
вим використати найбільш поширене в сучасній еко�
номічній літературі визначення платоспроможності як
здібності підприємства своєчасно і в повному обсязі по�
гашати свої поточні зобов'язання. Загальна дія фінан�
сового потоку на платоспроможність формується з
впливу його складових.

Різний характер дії руху фінансових ресурсів на пла�
тоспроможність показує необхідність раціоналізації
потоків фінансових ресурсів. Кваліфіковане управлін�
ня фінансовими потоками та їх раціоналізація — шлях
до формування оптимальної структури джерел фінан�
сування діяльності підприємства, забезпечення фінан�
сової стійкості, зовнішнім проявом якої і є платоспро�
можність.

Для кращого розуміння місця грошових потоків у
системі платоспроможності підприємства нами удоско�
налена схема залежностей між ними (рис. 1).

Наведена схема характеризує ієрархію показників
фінансового стану підприємства щодо платоспромож�
ності. Рентабельність відображає ефективність госпо�
дарської діяльності, але розмір прибутку не є першо�
рядним фактором для забезпечення платоспромож�
ності. Прибуток через збільшення власного оборотно�
го капіталу може використовуватися для збільшення
оборотних активів, тобто підвищувати ліквідність під�
приємства. Оборотність, на наш погляд, на платоспро�
можність впливає не прямо, а опосередковано, через
ліквідність активів, забезпечуючи швидкість їх транс�
формації в гроші в процесі кругообігу коштів, і через
грошові потоки.

Таким чином, у процесі дослідження платоспро�
можності підприємств, на наш погляд, пріоритет слід
віддати аналізу грошових, а не фінансових потоків, хоча
і зовсім відривати один від одного не можна.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Платоспроможність, будучи характеристикою гро�
шового потоку і наслідком якісного (неякісного) управ�
ління ним, чинить також зворотну дію на нього. Пла�
тоспроможність демонетизує і дезинтегрує грошовий
потік і, як наслідок, знижує величину чистого грошово�
го потоку. Позитивний чистий грошовий потік є пере�
думовою платоспроможності підприємства, а негатив�
ний — неплатоспроможності.

Ці твердження дозволили нам зробити висновок про
наявність прямої залежності між якісною і кількісною
характеристиками грошового потоку, тобто між плато�
спроможністю і величиною чистого грошового потоку.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на
пошук шляхів збільшення грошових потоків для забез�
печення платоспроможності підприємств.
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У статті виявлено вплив проектноQорієнтованого управління на інноваційний розвиток національної

економіки. Зазначено, що головною ознакою конкурентоспроможності національної економіки стає її

здатність до безперервного розвитку, оновлення та змін діяльності на основі засвоєння нововведень із

використанням методології проектноQорієнтованого управління. Визначено, що важливе місце на інноQ

ваційному шляху розвитку національної економіки повинне займати проектноQорієнтоване управління,

яке як нова організаційна культура і технологія дозволяє перейти від окремих проектів і програм через

проектноQорієнтовані підприємства та організації до проектноQорієнтованої економіки. Визначений та

описаний вплив інноваційної моделі розвитку на конкурентоспроможність та розвиток національної

економіки. Також був розкритий економічний зміст дефініцій "проектноQорієнтоване управління" та "інноQ

ваційний розвиток національної економіки". Формалізована модель проектноQорієнтованого управлінQ

ня  інноваційним розвитком національної економіки.

The article reveals the influence of projectQoriented management on the innovative development of the national

economy.

The orientation of the national economy to increase the innovation component will contribute to its sustainable

development as a whole. Innovative development of the national economy should be based on the latest

achievements in the field of engineering and technology, advanced organizational forms and fundamentally

new methods of project activities in order to shorten the "scienceQproduction" cycle.

It was noted that the main feature of the competitiveness of the national economy is its ability to continuously

develop, update and change activities based on the development of innovations using the methodology of projectQ

oriented management. It was determined that a place on the innovative path of development of the national

economy should be occupied by projectQoriented management. Which as a new organizational culture and

technology allows you to move from individual projects and programs through projectQoriented enterprises and

organizations to a projectQoriented economy.

The concept of an innovative development model was defined. It is a process of continuous development,

renewal and change of activity based on the assimilation of innovations using various kinds of potential. The

influence of the innovation development model on competitiveness and development of the national economy

was described. The innovation model of development is based on the process of continuous improvement, that

is, the effective development and introduction of innovations.

The economic meaning of the definitions of "projectQoriented management" and "innovative development of

the national economy" was also revealed, which implies coherence between the concepts of "project",

"management", "project approach", "innovation" and "development".

Formalized model of projectQoriented management of innovative development of the national economy. The

model of projectQoriented management of the innovative development of the national economy is characterized
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Запорукою економічного зростання є формування

інноваційної моделі розвитку національної економіки.
Орієнтація національної економіки на збільшення інно�
ваційної складової сприятиме стійкому її розвитку в
цілому, тому розвиток науки та інноваційної діяльності
є одн им з основних напрямів державної політики. Інно�
ваційний розвиток національної економіки має базува�
тися на новітніх досягненнях у галузі техніки і техно�
логії, передових організаційних формах та принципово
нових методах проектної діяльності з метою скорочен�
ня циклу "наука�виробництво" [4].

Важливе місце на інноваційному шляху розвитку
національної економіки повинне займати проектно�
орієнтоване управління, яке як нова організаційна куль�
тура і технологія дозволяє перейти від окремих проектів
і програм через проектно�орієнтовані підприємства та
організації до проектно�орієнтованої економіки. Уні�
версальні можливості проектної діяльності дозволяють
визнати проектне управління перспективним інструмен�
том не лише вирішення актуальних економічних про�
блем, а й інструментом управління соціально�еконо�
мічним розвитком національної економіки [7].

Успіх передових країн світу грунтується на інно�
ваційній моделі сталого розвитку, яка реалізується на
основі стратегічних планів, цільових програм та про�
ектів. Активізація інноваційної складової економічно�
го розвитку вимагає формування моделі інноваційного
розвитку, це сприятиме підвищенню конкурентоспро�
можності національної економіки, збереженню і при�
множенню інтелектуального потенціалу нації.

Використання проектно�орієнтованого підходу в
управлінні інноваційним розвитком є глобальною тен�
денцією розвитку світової співдружності.

За таких умов сучасні методи та технології управ�
ління проектами і програмами та їх застосування в
управлінні інноваційним розвитком національної еко�
номіки набувають особливої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання в  галузі теорії і практики управління про�

ектами вивчалися та розвивалися в працях таких віт�
чизняних і зарубіжних вчених: Бушуєв С.Д., Новіков
Д.А., Ільіна О.Н., Мазур И.И., Шапіро В.Д.  та інші.

Проблеми інноваційного розвитку національної
економіки було досліджено в працях таких науковців
як: Жаліла Я.А.,  Редкін О.В., Толкачов Д.М., Сиво�
лап Л.А. та інші.

Становище, яке спостерігається в інноваційній сфері
України, засвідчує існування суттєвих системних пере�
шкод формуванню інноваційної моделі розвитку Украї�
ни, які консервують розрив між розвитком виробницт�
ва, з одного боку, та динамікою процесів в науково�
технічній сфері, з іншого стають на заваді концентрації
централізованого та децентралізованого фінансування
на завданнях інноваційного розвитку економіки.

Незважаючи на велику кількість публікацій із питань
управління проектами, управління інноваційним розвит�
ком, питання впливу проектно�орієнтованого управ�
ління  на інноваційний розвиток національної економі�
ки висвітлені недостатньо повно.

by such basic parameters as the relationship between its elements, taking into account and the impact of

information on innovation processes and the performance of the economic system, requirements for the elements

of the innovation infrastructure, innovation development model.

It was noted that in a projectQoriented economy, projects are a tool for achieving its development.

Ключові слова: проект, інновація, розвиток, проектно�орієнтоване управління, інноваційний розвиток.
Key words: project, innovation, development, project�oriented management, innovative development.

Наявність невирішених завдань щодо виявлення
впливу проектно�орієнтованого управління на іннова�
ційний розвиток національної економіки, який дозво�
ляв би вдосконалювати процеси та механізми іннова�
ційного розвитку економічних систем, свідчить про не�
обхідність дослідження цього питання.

МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є виявлення впливу проектно�
орієнтованого управління на інноваційний розвиток на�
ціональної економіки в умовах глобалізації.

Наголошуючи на необхідності дослідження впливу
проектно�орієнтованого управління на інноваційний
розвиток національної економіки, необхідно вирішити
такі завдання:

— визначити та описати вплив інноваційної моделі
розвитку на конкурентоспроможність та розвиток на�
ціональної економіки;

— розкрити економічний зміст дефініцій "проект�
но�орієнтоване управління" та "інноваційний розвиток
національної економіки";

— описати модель проектно�орієнтованого управ�
ління  інноваційним розвитком національної економі�
ки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку суспільство перехо�
дить від економічної орієнтації до інновацій, від нако�
пичення матеріальних благ як основи особистого доб�
робуту — до нагромадження і володіння інформацією
яка є основою соціального прогресу. Володіння інфор�
мацією та інтелектуальним потенціалом, визначає місце
країни в сучасному економічному просторі [7].

У світі зберігається значний інтерес до розвитку
національних економік на інноваційній основі як ваго�
мої запоруки підвищення їхньої конкурентоспромож�
ності. На державному та місцевому рівнях приймають�
ся численні нормативно�правові акти й програми, спря�
мовані на інноваційний розвиток різних галузей та сфер
діяльності, науковці активно розробляють як власне
інновації, так і рекомендації щодо їх впровадження та
ефективного використання, власники бізнесу запровад�
жують окремі технічні, технологічні та організаційні
інновації [5].

Ефективний розвиток національної економіки го�
ловним чином залежить від масштабів впровадження
інновацій у всіх галузях, а підвищення активності інно�
ваційної діяльності підприємств є однією з головних
передумов забезпечення стійкого розвитку та підвищен�
ня конкурентоспроможності національної економіки.

Світовий досвід демонструє, що важливими умова�
ми досягнення більш високого рівня конкурентоспро�
можності країни є: сприяння створення і оволодіння
новими знаннями у якості головної основи ефективної
конкурентної боротьби; розвиток внутрішньої конку�
ренції, що сприяє інноваційній активності; створення
конкурентних переваг шляхом використання інновацій,
нових технологій, знань та інформації; здатність окре�
мих підприємств та промисловості в цілому впроваджу�
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вати нововведення, удосконалювати та модернізувати
їх; розуміння, що утримати конкурентні переваги мож�
на тільки шляхом безперервного впровадження нових
та удосконалення вже існуючих інновацій, оскільки
будь�яке досягнення є доступним для повторення кон�
курентами; створення сприятливого середовища з ме�
тою стимулювання розвитку передових галузей, появ�
лення нових галузей та нових підприємств [3].

Тобто головною ознакою конкурентоспроможності
національної економіки стає її здатність до безперерв�
ного розвитку, оновлення та змін діяльності на основі
засвоєння нововведень із використанням методології
проектно�орієнтованого управління. Все це говорить
про необхідність впровадження інноваційної моделі
розвитку національної економіки.

Інноваційна модель розвитку (Innovation model of
development) — це процес безперервного розвитку,
оновлення та змін діяльності на основі засвоєння ново�
введень із використанням різного роду потенціалу, а
саме: науково�технічного, інформаційного та інтелек�
туального, задля досягнення поставлених цілей функ�
ціонування економічної системи. Вплив інноваційної мо�
делі розвитку на конкурентоспроможність та розвиток
національної економіки показаний на рисунку 1.

Інноваційна модель розвитку спирається на процес
постійного удосконалення,  відкриття нового, тобто на
ефективне засвоєння та впровадження нововведень,
спрямованих як на оновлення технологій, техніки,
організації виробництва та розроблення нової про�
дукції, так і на проведення організаційних інновацій,
спрямованих на ефективну зміну організаційної систе�
ми. Саме поєднання всіх складових дозволяє системі не
тільки вижити в умовах загострення конкуренції, але й
досягти необхідного рівня конкурентоспроможності та
розвитку [3].

Для відповіді на питання: "Як впливає проектно�
орієнтоване управління на інноваційний розвиток націо�
нальної економіки?", — необхідно розуміти економіч�
ний зміст дефініцій "проектно�орієнтоване управління"
та "інноваційний розвиток національної економіки", що
передбачає узгодженість між поняттями "проект", "уп�
равління", "проектний підхід", "інновації" та "розвиток".

Проект — це тимчасове підприємство, спрямоване
на створення унікального продукту, послуги або резуль�
тату [1].

Управління — свідома, цілеспрямована дія людей на
суспільну систему в цілому або на окремі її ланки (сфе�
ри суспільного життя, галузі економіки, підприємства,
колективи), що забезпечує їх оптимальне функціонуван�
ня і розвиток на основі використання властивих су�
спільству об'єктивних закономірностей розвитку. Це
соціальна функція, що виявляється у владно�організу�
ючій діяльності, яка забезпечує узгодженість спільної
праці та побуту людей для досягнення суспільно значу�
щих цілей та завдань [6].

Тоді проектно�орієнтоване управління — це управ�
ління важливими видами діяльності в організації, які
вимагають постійного керівництва в умовах суворих
обмежень за витратами, термінами і якістю робіт з ви�
користанням методів проектного менеджменту. Це та�
кий підхід до управління економічними системами,
основним принципом побудови якого є концепція не
функцій або процесів, а проекту [7].

З позиції проектно�орієнтованого управління інно�
вація — це кінцевий результат проекту який викорис�
товується в практичній діяльності, що одержав втілен�
ня у вигляді нового або вдосконаленого продукту/про�
цесу, який реалізується на ринку.

Розвиток — необоротна, направлена, закономірна
зміна матеріальних і ідеальних об'єктів.

Інноваційний розвиток — процес структурного
вдосконалення національної економіки, що дося�
гається переважно за рахунок практичного викори�
стання нових знань для зростання обсягів суспіль�
ного виробництва, підвищення якості суспільного
продукту, зміцнення національної конкурентоспро�
можності та прискорення соціального прогресу в
суспільстві [7].

Модель проектно�орієнтованого управління іннова�
ційним розвитком національної економіки може бути
описана так:

RFRISIСEStSIMDInIMPOMNE ,,,,,,,,,= ,
MIMMFМPMIMD ,,= ,

Рис. 1. Вплив інноваційної моделі розвитку на конкурентоспроможність
та розвиток національної економіки

Джерело: розроблено автором.
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де — MPOМ
NE

 — модель проектно�орієнтованого
управління  інноваційним розвитком національної еко�
номіки;

InI — інноваційна інфраструктура;
IMD — інноваційна модель розвитку (innovative

model of development);
MPM — механізми проектно�орієнтованого управ�

ління;
MF — механізми фінансування;
MIM — механізми інституційного управління;
S — наука;
St — держава;
E — економіка;
C — споживач;
І — інформаційні потоки;
ІS — інформаційна система;
R — вимоги до економічної системи;
RF — результат функціонування економічної сис�

теми.
Графічно модель проектно�орієнтованого управ�

ління  інноваційним розвитком національної економіки
можна представити наступним чином (рис. 2).

Інноваційна інфраструктура — сукупність під�
приємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій
будь�якої форми власності, що надають послуги із за�
безпечення інноваційної діяльності.

До інноваційної інфраструктури можна віднести
такі основні складові й драйвери розвитку:

— Ефективні державні інститути, які забезпечують
високу якість життя.

— Високоякісна освіта.
— Ефективна фундаментальна наука.
— Ефективний науково�технічний венчурний бізнес.
— Високоякісний людський капітал.
— Виробництво знань і високих технологій.
— Цифрова економіка, що базується на сучасних

цифрових комп'ютерних технологіях.
— Інформаційне суспільство або суспільство знань.
— Інфраструктура реалізації й трансферу ідей, ви�

находів від фундаментальної науки до інноваційних ви�
робництв і далі — до споживачів.

— Проектно�орієнтовані підприємства [8].

Проектно�орієнтована економіка — економіка із
широким застосуванням проектно�орієнтованого
управління у всіх її галузях, яке викликане такими гло�
бальними тенденціями: різким підвищенням технічної та
технологічної ускладненості продукції, скороченням
життєвого циклу інноваційних розробок, збільшенням
обсягів інноваційних знань, широкою інформатизацією
економіки та суспільства. Тобто проектно�орієнтована
економіка це система, в якій цілі її розвитку досягають�
ся проектно�орієнтованими підприємствами переваж�
но через реалізацію проектів та програм [2].

Модель проектно�орієнтованого управління іннова�
ційним розвитком національної економіки характери�
зується такими основними параметрами, як взаємо�
зв'язки між її елементами, з урахуванням та впливом
інформації щодо інноваційних процесів та результатів
функціонування економічної системи, вимог до еле�
ментів інноваційної інфраструктури, інноваційної мо�
делі розвитку.

Оцінка ефективності проектно�орієнтованого
управління інноваційним розвитком національної еко�
номіки можлива тільки на основі показників, що врахо�
вують інтереси й ступінь задоволеності всіх зацікавле�
них сторін й учасників процесу. Ефективне те, що сприяє
реалізації стратегії у відношенні декількох або всіх за�
цікавлених сторін одночасно, причому з найменшими
витратами всіх видів ресурсів і протягом досить трива�
лого часу. Будь�який показник, який застосовується у
практиці управління, може виступати в ролі показника
результативності або ефективності даної моделі. На�
приклад, за оцінкою (виміру) найважливіших характе�
ристик ефективності — індикаторів росту, а саме:

— показники діяльності (наприклад, обсяг ВВП т.д.),
x(t);

— швидкість росту, V(t) = Δx(t)/Δt;
— прискорення росту, a(t) = ΔV(t)/Δt.
Інакше кажучи, важливий не показник діяльності як

такий, а його стратегічна роль і поводження в часі
(швидкість і прискорення росту).

Ефективність функціонування проектно�орієнтова�
ної економіки можна оцінити порівняв вихідні парамет�
ри з вхідними:

Рис. 2. Графічне представлення моделі проектноDорієнтованого управління
інноваційним розвитком національної економіки

Де: X(t) — вхідні параметри системи;
Y(t) — вихідні параметри системи;
Z(t) — параметри впливу;
FB — зворотній зв'язок.
Джерело: розроблено автором.
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Необхідно зазначити, що в проектно�орієнтованій
економіці проекти є інструментом досягнення її розвит�
ку.

Ефект проектно�орієнтованого управління інно�
ваційним розвитком національної економіки є за
своєю суттю синергетичним, тобто ефектом поси�
лення взаємодії й координації між елементами цієї
системи. Об'єктивною основою виникнення синерге�
тичного ефекту системи є реальна взаємодія її еле�
ментів. Звідси можна зробити два методичних вис�
новки:

— ефект системи завжди більше, ніж алгебраїчна
сума ефектів вхідних у неї елементів;

— ефективність системи обов'язково пов'язана з
визначенням приросту величини загального ефекту си�
стеми порівняно із сумарною ефективністю функціону�
вання окремих її елементів.

Наведена модель проектно�орієнтованого управ�
ління інноваційним розвитком національної економіки
є динамічною системою, здатною до модифікації, яка
має гнучкість і постійно може пристосовуватися до
зміни вимог щодо економічної системи й інших факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища, які на неї впли�
вають.  Модель на стратегічному рівні управління по�
винна забезпечувати розвиток та вдосконалення еконо�
мічної системи, переводити її до нового рівня іннова�
ційного розвитку.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Проектне управління  та проектний підхід дозволяє

істотно підвищити ефективність управління інновацій�
ним розвитком національної економіки. Таке управлін�
ня є одною з основних ланок системи управління інно�
ваціями в економіці, але не замінює її. Сьогодні дуже
багато видів інновацій в різних галузях економіки реа�
лізуються на базі методології та інструментарію про�
ектного підходу. Також необхідно відзначити, що про�
ектно�орієнтоване управління інноваційним розвитком
означає перехід від функціонального до стратегічного
мислення виконавців.

Одним з головних завдань у підвищенні ролі іннова�
ційного чинника є вдосконалення механізмів проектно�
орієнтованого управління інноваціями та інноваційним
розвитком. Для цього потрібно більш чітке, прив'язане
до цілей управління, визначення типів інноваційних
проектів, виявлення зв'язку між показниками іннова�
ційного розвитку та показниками конкурентоспромож�
ності, адаптація наявних методів проектного управлін�
ня до специфіки інноваційного розвитку національної
економіки.

Проектно�орієнтоване управління дозволяє більш
точно визначити конкретні потреби економіки в інно�
ваціях, прискорює процес створення і впровадження
інновацій, і, нарешті, націлює інновації на вирішення
головного завдання — підвищення конкурентоспро�
можності національної економіки.

Перспективою подальших досліджень буде розроб�
ка й дослідження механізмів проектно�орієнтованого
управління інноваційним розвитком національної еко�
номіки [7].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне управління людиною в процесі праці

за сучасних умов вимагає врахування різнорівне�
вих трендів та факторів, адже процеси глобалізації
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Сформовано архітектоніку трансформацій кадрового потенціалу транспортних підприємств, яка враQ

ховує різнорівневі тренди (мегатренди, національні та регіональні, галузеві тренди), особливості (загальQ

ноекономічні, галузеві, регіональні, особистісні) та фактори (кількісні/якісні; внутрішні/зовнішні). ВкаQ

заний підхід грунтується на теорії поколінь та враховує еволюцію компетентностей, трансформацію проQ

фесій. Запропоновано класифікацію факторів впливу на кадровий потенціал транспортних підприємств.

Встановлено, що сучасні трансформації, викликані різнорівневими трендами певних факторів, специQ

фічними рисами, спричиняють як зміну систем управління, так і характеристики носіїв кадрового поQ

тенціалу. Між цими змінами існує взаємообумовлений зв'язок. Проаналізовано кількісний базис кадроQ

вого потенціалу вітчизняних підприємств у розрізі теорії поколінь, що дозволило визначити тренд змін,

та визначено оптимальний методичний інструментарій управління ним. Сформовано перелік перспекQ

тивних професій та трансформацію компетентностей підприємств транспорту.

The architectonics of the transformations of the personnel potential of transport enterprises, which takes

into account multiQlevel trends (megatrends, national and regional, industry trends), features (general economic,

branch, regional, personal) and factors (quantitative / qualitative, internal / external) are formed. This approach

is based on the theory of generations and takes into account the evolution of competencies, the transformation

of professions. The author supports the hierarchy of structuring the factors of influence on the personnel potential

of enterprises, therefore proposes to allocate external factors of influence of macroeconomic (megaglobal and

national) and mesoeconomic (sectoral and regional) levels. Internal factors of influence on the personnel potential

of the enterprise are also divided into two groups: personal and microeconomic level. It is established that modern

transformations, caused by various levels of certain factors, specific features, cause both the change of control

systems and the characteristics of the personnel of the personnel potential. Between these changes there is a

mutually related connection. As megatrends, a change in the demographic situation, which will affect the growth

of the number of people and the change of generations, geopolitical changes that will aggravate migratory

processes and technological progress, will change the very essence of labor. The quantitative basis of the personnel

potential of domestic enterprises in the context of the theory of generations has been analyzed, which allowed to

determine the trend of changes, and the optimal methodical tools for managing it were determined. The indicated

trends will form new demands on the competencies of the employees (qualitative component of the personnel

potential) and will lead to the release of a significant number of employees, which in turn will require their

employment, social security, retraining, adaptation. A list of promising occupations and the transformation of

the competence of transport enterprises have been formed.

Ключові слова: кадровий потенціал підприємств транспорту, тренд, фактор, теорія поколінь, компе�
тентність.
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та інтернетизації виступають каталізатором усіх
соціально�економічних процесів. Саме тому кері�
внику підприємства та фахівцю з кадрової роботи
доцільно враховувати наявні тренди ринку праці,
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а інституціям ринку праці зважати на потреби та
тенденції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сфера економіки є популярною галуззю наукових
досліджень, що обумовлено її соціальною роллю та при�
кладним характером досліджень. Слід відмітити грун�
товні напрацювання в сфері економіки праці саме транс�
портного комплексу таких науковців: Дикань В.Л., Ка�
лініченко Л.Л., Компанієць В.В., Криворучко О.М., По�
зднякова Л.О., Чупир О.М., Токмакова І.В. В їх до�
слідженнях особливу увагу приділено питанням управ�
ління людськими ресурсами на залізничному транспорті
та наголошено на необхідності якісного перегляду тра�
диційних систем управління на підприємствах транспор�
ту внаслідок їх неефективності через зміну умов госпо�
дарювання. Як бачимо, в представлених дослідження
особливу увагу приділено саме залізничному транспор�
ту, яке має суттєві специфічні риси. Водночас доцільно
зупинитися на узагальненні результатів впливу різноі�
єрархічних трендів на кадровий потенціал підприємств
транспорту.

МЕТА СТАТТІ
 Метою статті є формування архітектоніки трансфор�

мацій кадрового потенціалу транспортних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні трансформації, викликані різнорівневими

трендами певних факторів, специфічними рисами, спри�
чиняють як зміну систем управління, так і характерис�
тики носіїв кадрового потенціалу (рис. 1). Між цими
змінами існує взаємообумовлений зв'язок.

Базуючись на рис. 1, дослідимо фактори та тренди,
що впливають на управління кадровим потенціалом
транспортних підприємств. Що ж стосується особливо�
стей, то їх доцільно, на наш погляд, розділити на де�
кілька складових: загальноекономічні, галузеві, регіо�
ну; працівника (досліджувалися автором у роботі [1]).

Загальноекономічна складова буде характерна для
підприємств будь�якої галузі та регіону. В цьому випад�
ку особливість кадрового потенціалу визначатиметься
його організаційно�правовою формою, чисельністю
працюючих, формою власності, стилем керівництва,
тощо.

Галузеві будуть визначатися специфікою тієї чи
іншої галузі [1]. Регіональні, відповідно, базуються на
певних рисах регіональної соціально�економічної сис�
теми: клімат, звичаї, релігія, тощо. Особливості праців�
ника можуть базуватися на багатьох ознаках, але, в ме�
жах цього дослідження, зупинимося на класифікації
працівників умежах теорії поколінь, саме вона буде виз�
начати поведінкові та цінності орієнтації носіїв кадро�
вого потенціалу.
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Рис. 1. Архітектоніка трансформацій кадрового потенціалу транспортних підприємств

Джерело: побудовано автором.
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Логічно, що КПТП як мікросистема взаємодіє з мак�
росистемою і підпадає під дію цілого ряду факторів, які
можна класифікувати на внутрішні та зовнішні по відно�
шенню до нього. Саме вплив чинників визначають
кількісно�якісні характеристики кадрового потенціалу
підприємства в будь�якій сфері діяльності.

Традиційним є поділ факторів, що визначають кад�
ровий потенціал підприємств, на внутрішні (ендогенні)
та зовнішні (екзогенні) [4—10]. Не заперечуючи такого
поділу, але розширюючи його, в роботі [11] поділ фак�
торів здійснюється із урахуванням теорії систем, дода�
ючи до зовнішніх і внутрішніх факторів системні та інди�
відуальні. Відмічаємо неусталеність наповнення кожної
групи факторів та можемо сказати, що існує спроба
ієрархічного представленні зовнішніх факторів впливу.
Так, у роботі [100] розрізняють макро� та мікрорівневі
фактори зовнішнього середовища; в роботі [5] вирізня�
ються галузеві фактори, на рівні підприємства та інди�
відуальні.

Автор підтримує ієрархічність структуризації фак�
торів впливу на кадровий потенціал підприємств, тому
пропонує виділяти зовнішні фактори впливу макроеко�
номічного (мегаглобальні та національні) та мезоеконо�
мічного (галузеві та регіональні) рівнів. Перша група
зовнішніх факторів формується у світі загалом та, че�
рез призму державно�національної специфіки, відобра�
жається на національному рівні. Друга група зовнішніх
факторів формується під впливом макроекономічних
чинників, але, із врахуванням галузевих та регіональних
особливостей [2; 3]. Внутрішні фактори впливу на кад�
ровий потенціал підприємства також розподілені на дві
групи: особистісні та мікроекономічного рівня [2; 3].
Окрім групування факторів за критерієм відношення до
КПТП (внутрішні/зовнішні), автор пропонує їх згрупу�
вати за сутнісним критерієм, та виділяти якісні, які ви�
значають якісні характеристики КПТП та їх зміни, та
кількісні, що визначають кількісні характеристики КПТП
та їх зміни.

У якості мегатрендів розглядається [12] зміна демо�
графічної ситуації, що вплине на зростання чисельності

людей та зміну поколінь, геополітичні зміни, які поси�
лять міграційні процеси та технологічний прогрес, що
змінить саму сутність праці. Зупинимося на теорії по�
колінь як вагомому тренду зміни якісних характерис�
тик кадрового потенціалу. Вона передбачає поділ всіх
людей залежно від років народження, найчастіше, на
покоління Х, Y, Z та бебі�бумерів, які мають специфічні
поведінкові особливості, що визначають їх поводжен�
ня й на ринку праці (табл. 1).

Широке представлення теорії поколінь включає 8
категорій людей, але на ринку праці до 2020 р. буде пред�
ставлено переважно покоління Х та Y, та менше — Z
(через молодий вік) та бебі�бумери (особи передпенсій�
ного та пенсійного віку). В подальшому, в прогнозі до
2040 р. з ринку праці вже зникнуть предстаники покол�
іння Х та Y. Діти, що народжені після 2010—2012 рр. вже
будуть представляти собою інше покоління — α, але як
вони виглядатимуть на ринку праці в 2030—2040 рр. ще
складно сказати. Отже, тому актуальним є вивчення
саме поколінь X, Y, Z.

З таблиці 1 слід відмітити, що розподіл за роками
поколінь відрізняється за авторами. Покоління Y (мілле�
ніали) до 2030 року становитиме близько 75% світового
ринку праці [12]. За даними того ж джерела [12], особ�
ливості роботи з поколінням Y були визначені як основ�
нні фактори, що ускладнюють залучення та утримання
талантів (управління залученням). Відповідно, такі по�
ведінкові особливості сприяють вимиванню кадрового
потенціалу з підприємства, що нівелює зусилля керів�
ництва щодо формування КПТП. Звертаючись до ста�
тистичних даних, відмітимо, що різницю у ставленні до
роботи працівників різних поколінь відмічають 88% опи�
таних респондентів в Україні, але тільки 58% компаній
відповідно адаптують підходи до управління персона�
лом [12].

Стосовно підприємств сфери транспорту, то за дани�
ми [17], в структурі ПАТ "Укрзалізниця" частка молоді
віком від 18 до 35 років складала понад 31% у 2018 р.,
що вище, аніж в 2013 р. (25,1%) за умови загального ско�
рочення чисельності працюючих.

Джерело: побудовано автором на основі [13—16].

Таблиця 1. Типи та характеристики людських поколінь, що визначають їх поводження на ринку праці

Покоління Роки Характеристики Особливості в сфері праці 
Бебі-
бумери 

1943-1963 оптимізм,  зацікавленість  в  
особистісному  зростанні  та 
винагороді, в той же час 
колективізм і командний дух, 
культ молодості; дотримуються 
правил, законів; поважають 
посади й статус 

персональний  розвиток; 
схильність до командної 
роботи; вирішення питань 
поза зоною відповідальності; 
стратегічне бачення 

Х 1963 – 1983 
1966 і 1976 
1963-1980 

вміння розраховувати тільки на 
себе, альтернативне мислення, 
готовність вибирати і 
змінюватися; готовність  до  
змін,  можливість  вибору, 
глобальна інформованість, 
технічна грамотність,  прагнення  
вчитися 

справляються з рутинною 
роботою краще, трудоголіки, 
поступове кар’єрне зростання; 
фундаментальний підхід у 
вирішенні поставлених 
завдань 

У 1983 – 2003 
1981-2000 
1980-1995 

інфантильність, цифрові 
емігранти, гнучкість, вільний 
стиль в спілкуванні та 
управлінні, а також високу 
динамічність 

системне мислення, 
відповідальність, негайне 
кар’єрне зростання, наявність 
вільного графіку; визнання і 
винагорода за свою працю; 
завдання- вектор руху-
deadlines; свобода дій 

Z 2003 – 2010 
1995 – 2012 
1995-2010 

цифрові аборигени; інфантилізм, 
індивідуалізм, залежність від 
соціальних мереж, егоцентризм 

вміння творчо вирішувати 
завдання, відсутність страху 
втратити роботу, цінність 
часу, високе он-лайн та 
цифрове сприйняття, робота з 
інформацією; слабка соціальна 
залученість нездатність до 
командної роботи; орієнтація 
на власні цілі 
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Аналіз зайнятого населення в економіці України на
основі офіційних статистичних даних [18; 19], свідчить
про переважання в структурі зайнятих покоління Х та
Y (табл. 2). при чому, відбувається старіння зайнятого
населення (покоління Y більше, аніж Х), що свідчить
про зменшення кадрового резерву для економіки краї�
ни.

Окрім того, слід відмітити, що розподіл за поколін�
нями в межах неформальної зайнятості витримує про�
порційнійсть офіційної зайнятості. Найбільший відсо�
ток належить поколінню Y, найменший — поколінню
бебі�бумерів, але покоління Z займає більший відсоток
в неформальній зайнятості, аніж у формальній.

Щодо категорії безробітних за методологією МОП,
то найбільша питома вага припадає на покоління Х та
Y, в той же час, за рахунок мінімізації безробітних по�
коління бебібумерів (для яких настає пенсійний вік
згідно українського законодавства), питома вага поко�
ління Z значно вище, аніж у категоріях формальної та
неформальної зайнятості.

Слід відмітити відсутність даних офіційної статис�
тики в розрізі вікових груп та видів діяльності. Вважає�
мо, що Державній службі статистики доцільно розши�
рити формування масиву даних у зв'язку з віковими гру�
пами. Це дозволить керівництву підприємств галузі
складати віковий профіль дійсних/потенційних праців�
ників і враховувати особливості того чи іншого поколі�
ння, а також професійної орієнтації. Таким чином, мож�
на буде дати відповідь на питання "Хто наш працівник?"
базуючись на ціннісній орієнтації поколінь та схильності
до певного виду роботи, трудових взаємовідносин,
тощо. Також поділ за типами поколінь доцільно врахо�
вувати Державній службі зайнятості під час визначен�
ня схильності до певної професії,  профорієнтаційної
роботи, навчання та перепідготовці кадрів, для потреб
національної економіки, підготовки роботодавців до
працівників певного типу трудових правовідносин та уп�
равління ним. Очевидно, що виникає питання щодо ви�
бору оптимального інструментарію управління праців�
никами, які належать до різних цінностних поколінь,
адже питання поділу лежить у площинні цінностей, а не
віку. Тому доцільно ввести ще один критерій класифі�
кації методів управління кадровим потенціалом — за�
лежно від категорії поколінь (X, Y, Z). Слід відмітити,

що методи, які доцільно застосовувати до того чи іншо�
го покоління, базуючись на традиційній класифікації,
корелюються таким чином за пріоритетністю в розрізі
поколінь (рис. 2).

Вважаємо, що, виходячи із характеристик та особ�
ливостей поведінки на ринку праці, для покоління Х ве�
лике значення в нашій країні мають адміністративні ме�
тоди (розпорядження, накази, закони, тощо). На дру�
гому місця — економічні, адже працівники цього віку
мають сім'ї та високий рівень відповідальності за свою
старість. Організаційні методи у вигляді переконання
або примусу застосовуються індивідуально. А методи
соціально�психологічного характеру для цієї категорії
менш популярні в силу їх більшої адміністративної
підпорядкованості.

Для покоління Y адміністративні методи вже мають
меншу силу впливу, адже працівників цієї категорії
більше приваблюють вільні трудові взаємовідносини
(гнучкі графіки роботи), а не жорстко регламентовані.
А організаційні методи примусового характеру викли�
кають невдоволеність, яка може не бути компенсована
винагородою за працю. Мають високу зацікавленість у
економічній винагороді та благоприємному соціально�
психологічному кліматі. Іноді навіть більше, аніж у ма�
теріальній мотивації.

Молоді працівники віддають перевагу психологічно�
му комфорту, але мають труднощі із соціалізацією.
Цінність матеріальної винагороди зменшується, не
бояться залишитися без роботи та, відповідно, без ста�
більного доходу. Досить важко підпадають під примус,
а переконання не спрацьовує внаслідок пріоритетності
власних цілей в порівнянні з командними. Адміністра�
тивні методи складні у застосуванні до працівників цієї
категорії, тому що формалізовані відносини, обмежені
штучними декларативними документами входять у про�
тиріччя із цінністю свободи.

Відповідно до цього можна вибудовувати процес
управління кадровим потенціалом на підприємстві в
розрізі поколінь.

Окрім трансформації самих якісних характеристик
кадрового потенціалу, необхідно враховувати зміну в
майбутніх компетентностях та професіях сфери
транспорту. В цьому випадку спрацьовує такий мегат�
ренд впливу як технологічний прогрес.

Покоління/роки 
Z Х Y Бебі-бумери 
15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

Формальна зайнятість 
1068,5 тис. осіб 6793,7 тис. осіб 7856,4 тис. осіб 642,3 тис. осіб 
6,5% 41,5% 48,0% 3,9% 

Неформальна зайнятість 
344,6 тис. осіб 1411,8 тис. осіб 1586,6 тис. осіб 198,3 тис. осіб 
9,73 % 39,87 % 44,80% 5,60% 

Безробітне населення за методологією МОП 
233,7 тис. осіб 700,6 тис. осіб 643,3 тис. осіб 1,0 тис. осіб 

14,8% 44,38% 40,75% 0,06% 

Таблиця 2. Структура зайнятого та безробітного населення України в розрізі поколінь за 2018 р.

Джерело: побудовано автором на основі [18; 19].

 

 

 

 

 

 

Х 

Y 

Z 

54-39 років 

38-24 роки 

23-18 років 

1) адміністративні; 2) економічні; 3) організаційні;  
4) соціально-психологічні 

1) економічні; 2) соціально-психологічні;  
3) організаційні; адміністративні. 

1) соціально-психологічні; 2) економічні;  
3) організаційні; 4) адміністративні 

Рис. 2. Пріоритетність використання методів управління в розрізі теорії поколінь

Джерело: розроблено автором.
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У Національній транспортній стратегії на період до
2030 р. враховано світові тренди, що притаманні транс�
портній сфері. Із врахуванням вказаних трендів у Стра�
тегії [20] визначено 4 основних напрямів реформуван�
ня транспорту, які будуть мати вплив на кадровий по�
тенціал підприємств транспорту, їх кількісний та якіс�
ний аспекти. Розглянемо їх вплив на управління кадро�
вим потенціалом підприємств транспорту, який буде
відбуватися по замкнутому циклу — зміна управлінсь�
кої системи та зміна характеристик працівників.

Передусім, вказані тренди будуть формувати нові
вимоги до компетентностей працівників (якісної скла�
дової кадрового потенціалу) та вестимуть до вивільнен�
ня значної чисельності працюючих, що, в свою чергу,
буде вимагати їх працевлаштування, соціального забез�
печення, перенавчання, адаптації. Підвищення інклюзії
транспортних послуг (надання їх особам з обмежени�
ми можливостями) вимагає не лише модернізації та пе�
реоснащення транспортного парку, але й зміни профе�
сійних навичок працівників підприємств транспорту, як
тих, хто обслуговує транспортний склад, так і тих, хто
ним керує, а також обслуговує пасажирів.

Екологізація транспорту, поширення "зеленого"
транспорту, що передбачено стратегією, також вимагає
зміну рухомого складу, та вимагає трнасформації знань
та вмінь як водіїв, так і обслуговуючого персоналу
підприємств АТП.

Впровадження сучасних технологій обумовлює та�
кож появу та необхідність розвитку як нових навичок,
так і нових професій, або зникнення старих. Так, впро�
вадження та поширення e�ticket веде до скорочення чи�
сельності кондукторів на пасажирському міському
транспорті та повному зникненню професії. Інтернети�
зація та комп'ютерізація процесів змінюють вимоги до
компетентностей логістів, диспетчерів та інших про�
фесій. У подальшому, автоматизація робіт середньої
складності, повністю приведе до зникнення цілого ряду
професій середньої ланки управління. Елементи шерін�
гової економіки, які наявні на ринку транспортних пе�
ревезень (послуги Uber, Bla�bla�car) виникли завдяки
поширенню мобільних додатків, інтернетизації та впли�
вають на обсяг замовлень традиційних автоперевізників,
що, безумовно, з одного боку, впливає на чисельність
зайнятих у цій сфері, з іншого — на безпеку пасажирів,
які отримують транспортні послуги.

Глобалізація транспортних систем, інтеграція в
європейську транспортну інфраструктуру та підвищен�
ня мобільності трудових ресурсів обумовлюють
збільшення міжнародних перевезень всіма видами
транспорту, в т.ч. й автомобільним. А це, в свою чергу,
вимагає підвищення кваліфікації персоналу та зміни їх
компетенцій — вміння спілкуватися іноземною мовою,
знання міжнародного законодавства, знання правил
перевезення в Європейських країнах тощо.

Удосконалення самих транспортних засобів — по�
ява засобів електротранспорту, із сонячними батарея�
ми, створення автомобільних доріг із сонячними бата�
реями, веде до зміни компетентностей, які повинен мати
сучасний водій. Реальним є зникнення професії водія
взагалі в найближчому майбутньому через його заміну
комп'ютеризованим та роботизованим керуванням ав�
томобілем, що забезпечить автоматизоване керування
автотранспортним засобом. Окрім того, автоматизація
процесів в транспорті забезпечить їх прискорення на
57% [12], що, знову ж таки, веде до вивільнення праців�
ників. Можливість зникнення професії або заміни її
роботизованою, комп'ютерізованою, автоматизованою,
обумовлюється економічними чинниками — вартістю
заміни та використання такого ресурсу праці. Тому най�
простіші професії можуть бути збережені на невеликих
підприємствах, які не готові глобалізуватися та автома�
тизуватися в повному обсязі.

У дослідженнях [21; 22] визначалася еволюція май�
бутніх компетентностей, що необхідно враховувати під час

освітніх програм працівників у сфері транспорту. Форму�
вання таких компетентностей веде до зміни освітніх про�
грам навчальних закладів, що готують фахівців в сфері
транспорту, трансформації її інфраструктури. Загальнос�
вітовою є тенденція формування власних навчальних
центрів при глобальних компаніях, навчання в яких є за�
порукою працевлаштування. Так, ПАТ "Укрзалізниця",
переймаючи досвід соціальноорієнтованих компаній світу,
реалізує проект внутрішнього ринку праці, діють дитячі
залізниці та мережа центрів професійного розвитку пер�
соналу, підтримуються тісні взаємозв'язки із навчальни�
ми закладами різних рівнів акредитації [23].

Існують напрацювання щодо прогнозу, які професії
зникнуть, а які з'являться у майбутньому [24; 25]. Авто�
ром зроблено припущення в розрізі підприємств автомо�
більного транспорту за категоріями працівників щодо
зміни чи зникнення професії на основі Державного кла�
сифікатора характеристик професій працівників (ДКХПП)
[26], де визначено 100% трансформаційних професій та
52% їх зникнення. Базуючись на викладеному та спираю�
чись на напрацювання Халіної В.Ю. [21], представимо ево�
люцію компетентностей та трансформацію кадрового по�
тенціалу транспортних підприємств на рисунку 3.

Зауважимо, що швидкість зміни (поява чи зникнен�
ня професії на певному етапі) обумовлено й загальним
рівнем економічного та технологічного розвитку сфе�
ри транспорту. Якщо для країн Японії, Китаю, поява
нових професій вже розпочалася, то для України цей
процес може початися лише після 2020 р. Аналогічна
ситуація із компетентностями, які формуються в про�
цесі навчання. Вітчизняна освіта сконцентрована на ком�
петентностях, які є актуальні до 2020 рр. та не врахову�
ють перспективні компетентності. Бум у сфері IT у роз�
винених країнах вже йде на спад; очікується, що через
10 років потреба в IT фахівцях сьогоднішнього типу
буде відсутня. Тому, навчальним закладам доречно
оновлювати освітні програми із врахуванням перспек�
тивних компетентностей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Визначення теоретичного базису та економічної

природи  бюджетної політики розвитку територій, ви�
ділення її сутнісних характеристик вимагає акценту на
питанні еволюції її як наукової категорії та трактуван�
ня самого поняття вченими у різні періоди. Таке до�
слідження забезпечить обгрунтування концептуальних
та теоретичних засад впливу бюджетної політики на
процеси розвитку територій в різних історичних та еко�
номічних умовах.
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BUDGETARY POLICY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: THEORETICAL CONCEPTUALIZATION

У статті досліджено теоретичні засади поняття "бюджетна політика". Проведено аналіз еволюції підходів
до бюджетної політики  та виділено концепції, які характеризувалися суттєвим впливом на формування суQ
часних підходів до розуміння поняття (Меркантилізм (XVI—XVIII ст.), Класична політекономія (XVIII ст.),
Німецька школа (кн. ХІХ — поч. ХХ ст.), Кейнсіанська концепція (20—50 рр. ХХ ст.), Неокейнсіанство (2 пол.
ХХ ст.), Кембриджська або неокласична економічна школа (50—70 рр. ХХ ст.), Неоліберальна концепція (50—
80 рр. ХХ — поч. ХХІ ст.), Інституційна концепція (ХХ ст.), Сучасні теорії (кн. ХХ — поч. ХХІ ст.). Визначено
сутність поняття "бюджетна політика розвитку територій", під яким слід розуміти комплексну цілеспрямоваQ
ну послідовну діяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування у сфері бюджетQ
них відносин, спрямовану на вирішення тактичних та стратегічних завдань і забезпечення комплексного розQ
витку території відповідно до інтересів країни, а також досягнення ефективних системних взаємозв'язків між
її територіями.

The article analyzes theoretical principles of the concept of "fiscal policy". The main components of interpretation
of the concept of "budget" are determined on the basis of an integrated approach, namely: legal category, legislative
act, financial fund, forecast of income and issuance, regulator of financial relations, physical availability of funds in
accounts, budget relations, that are formalized in management acts. The analysis of evolution of approaches to budget
policy was made and there were distinguished the main concepts that had significant influence on formation of modern
approaches to the understanding of the concept (Mercantilism (XVIQXVIII centuries) (T. Maine, A. Moncreteyen, G.
Scaruffy), Classical political economy (XVIII century) (A. Smith, D. Ricardo, J. Sey, D. Mill, E. Seligmey), German
school (end of XIX — early XX centuries) (M. Weber, A. Wagner, J. G. von Schmoller); Keynesian conception (20—50
years of the twentieth century) (J. M. Keynes); NeoQKeynesianism (2nd half of the 20th century) (A. Aftallon, J. Wiesman,
E. Domar, R. Lindholm, F. Neumark, F. Peru, A. Hansen, C. Harris, R. Harrod, J. Hicks); Cambridge or Neoclassical
Economics School (50—70 years of the twentieth century) (W. Jevons, F. Edgeworth, A. Marshall, A. Pigou); NeoQ
liberal conception (50—80 years of the XXth — early XXI centuries) (L. Erhard, M. von Mises, V. Oyken, I. Fisher, M.
Friedman F. von Hayek); the Institutional Concept (Twentieth Century) (T. Veblen, J. Clark, J. Commons, W. Mitchell)
and neoQinstitutionalism (end of the twentieth century) (G. Becker, J. Buchanan, J. Galbraith, R. Coase, D. North);
Modern theories (end XX — early XXI century.) (R. Lucas, E. Prescott, T. Sargent). The essence of the concept of
"fiscal policy for development of territories" is defined, which should be understood as a comprehensive purposeful
and consistent activity of public authorities and / or local selfQgovernment bodies in the field of budget relations
aimed at solving tactical and strategic tasks and ensuring complex development of the territory in accordance with
the interests of the country, as well as achievement of effective system of interconnections between its territories.

Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, територія, розвиток, державні фінанси, економічна теорія.
Key words: budget, budget policy, territory, development, public finances, economic theory.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питання теоретичного підгрунтя

бюджетної політики займалося багато вчених у різні
часи становлення економічної науки, а саме: Т. Мен,
А. Монкретьєн, Г. Скаруффі, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей,
Д. Мілль, Е. Селігме6 М. Вебер, А. Вагнер, Дж.Г. фон
Шмоллер, Дж. М. Кейнс, А. Афтальон, Дж. Вайсман,
Е. Домар, Р. Ліндхольм, Ф. Неймарк, Ф. Перу, А. Хан�
сен, С. Харріс, Р. Харрод, Дж. Хікс, У. Джевонс, Ф. Ед�
жуорт, А. Маршал, А. Пігу, Л. Ерхард, М. фон Мізес,
В. Ойкен, І. Фішер, М. Фрідмен Ф. фон Хайек, Т. Веб�
лен, Дж. Кларк, Дж. Коммонс, У. Мітчел, Г. Беккер,
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Дж. Б'юкенен, Дж. Гелбрейт, Р. Коуз, Д. Норт, Р. Лу�
кас, Е. Прескотт, Т. Сарджент.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних засад бюд�

жетної політики та визначення сутності поняття "бюд�
жетна політика розвитку територій".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фундаментальною основою, на якій і відбувається
формування бюджетної політики, є бюджет. Еконо�
місти зауважують складність та багатоаспектність цьо�
го поняття та акцентують на можливості його розгляду
з різних позицій, використовуючи комплексний підхід
до його трактування (рис. 1).

Як економічне явище в історії людства він з'явився
порівняно нещодавно — в епоху капіталізму, і визнаєть�
ся науковцями різних періодів найефективнішим та най�
дієвішим інструментом впливу держави на її соціально�
економічний розвиток. Дещо пізніше з'являється і термін
"самоврядний бюджет" — у XVIII ст. у Великобританії
— і використовувався для позначення самоврядування на
місцевому рівні: "коли під самоврядною організацією
розуміється держава, бюджет самоврядування поклика�
ний виконувати загальнодержавні завдання, делеговані
на місцеві рівні (збори податків тощо); коли мається на
увазі власне самоврядування у містах Англії без втручан�
ня парламенту,… бюджет покликаний виконувати завдан�
ня місцевого рівня — утримання доріг, лікарень, місце�
вих церков" [1]. У результаті виникла потреба формуван�
ня взаємозв'язків між бюджетами різних рівнів та не�
обхідність визначення бюджетної політики на рівні дер�
жави та окремих самоврядних одиниць.

Проведення аналізу еволюції підходів до бюджет�
ної політики дозволяє виділити концепції, які характе�
ризувалися суттєвим впливом на формування сучасних
підходів до розуміння поняття.

1. Меркантилізм (XVI—XVIII ст.) (Т. Мен, А. Мон�
кретьєн, Г. Скаруффі).

Основним постулатом цієї економічної школи є
доцільність активної державної участі у господарських
процесах та формування економічного середовища.
Меркантилісти зауважували необхідність державної
підтримки вітчизняного виробника, активізацію ство�
рення та функціонування мануфактур та торговельних
компаній, а також регулювання митних операцій. Окре�
мо слід наголосити на ідеї використання видатків бю�
джету як інструменту стимулювання економічного роз�
витку територій, зокрема через спрямування видатків

бюджетів на оновлення та створен�
ня інфраструктури, що забезпе�
чить зростання доходів бюджетів у
довгостроковій перспективі [2].

Таким чином, представники
школи меркантилізму вперше виз�
нали необхідність участі державної
влади в розвитку економіки, і це
стало підгрунтям подальших еко�
номічних досліджень, зокрема в
питанні визначення бюджетної
політики.

2. Класична політекономія
(XVIII ст.) (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.
Сей, Д. Мілль, Е. Селігмей).

Представники школи сформу�
вали основи теорії державних
фінансів і змінили концепцію вико�
ристання бюджетних інструментів
регулювання економічного роз�
витку. Сповідуючи ідею невтручан�
ня держави в розвиток економіки
та взаємодію суб'єктів ринку, тео�
рія А. Сміта про "невидиму руку"

стала фундаментом формування сучасної концепції
добробуту. Роль держави повинна, згідно з теорією,
обмежуватися функцією "нічного сторожа", яка поля�
гала в охороні власності, правосуддя, миру, проте без
набуття керівної ролі у суспільному розвитку та вироб�
ництві [3]. Таким чином, вплив держави на соціально�
економічний розвиток переходив у рамки ведення ко�
ординаційної політики.

Розвинув ідею А. Сміта в напрямі формування за�
сад бюджетної політики англійський вчений Дж. Мілль,
який обгрунтував залежність між податковими дохода�
ми бюджету та видатками та зауважив доцільність ви�
конання на центральному рівні певних функцій, які б
відповідали спільним інтересам суспільства [2].

3. Німецька школа (кн. ХІХ — поч. ХХ ст.) (М. Ве�
бер, А. Вагнер, Дж. Г. фон Шмоллер).

А. Вагнер, будучи представником школи державного
соціалізму, сформував концепцію фіскальної економіки
та визначив основну ідею всього наукового напрямку:
"економічні функції держави та її втручання в економіку
визначаються місцем та часом" [4]. Тобто економічна
діяльність держави обумовлюється фіскальною економі�
кою, яка характеризує здатність держави забезпечувати
країну доходами та здійснювати видатки. Зокрема в кон�
тексті цієї теорії вчений акцентує на існуванні взаємоза�
лежності рівня економічного розвитку та розміру держав�
ного сектора в економіках індустріального типу, наголо�
шуючи, що промисловий розвиток характеризується зро�
станням питомої ваги державних витрат у ВВП країни.

4. Кейнсіанська концепція (20—50 рр. ХХ ст.)
(Дж.М. Кейнс).

Концепція побудована на ідеї використання держав�
них фінансів в якості інструмента регулювання соціаль�
но�економічного розвитку в умовах ринку. Основним
завданням уряду в рамках ведення економічної політи�
ки виступає сукупний попит, а основним інструментом
ведення цієї політики — бюджет.

Ключові положення кейнсіанської концепції зво�
дяться до таких аспектів:

1) відмова від ідеї збалансованого бюджету як клю�
чового аспекту бюджетної політики на державному
рівні;

2) теорія впливу дефіциту бюджету на динаміку про�
цесу виробництва;

3) визначення грошово�кредитної політики як важе�
ля формування бюджетної політики на державному
рівні.

Практична реалізація ідей Дж. Кейнса в економічно
розвинених країнах характеризувалася утвердженням
державного регулювання економіки та соціальної сфе�

Рис. 1. Комплексний підхід до визначення поняття "бюджет"

Джерело: розробка автора.
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ри, яке проводиться через функціонування податкової
системи, законодавчої діяльності, видаткової політики,
функціонування державного підприємництва тощо, як
доктрини забезпечення соціально�економічного роз�
витку країни та її територій. Як результат реалізації
постулатів концепції, у 1937 р. питома вага видатків дер�
жавного бюджету у ВВП розвинутих країн удвічі пере�
вищила показник 1913 р. і складала в середньому 22,8%,
у 1980 р. вона складала 43 %, в окремих країнах — до
50% [5].

5. Неокейнсіанство (2 пол. ХХ ст.) (А. Афтальон,
Дж. Вайсман, Е. Домар, Р. Ліндхольм, Ф. Неймарк,
Ф. Перу, А. Хансен, С. Харріс, Р. Харрод, Дж. Хікс).

У результаті наслідків економічної кризи для роз�
винених країн та невідповідності теорії Дж. Кейнса ви�
могам сучасності, його послідовниками було проаналі�
зовано сильні та слабкі сторони "чистого кейнсіанства".
Відповідно відбулося заперечення окремих постулатів
кейнсіанства і запропоновано:

— "антициклічну теорію" (її суть полягала у вико�
ристанні бюджету в якості інструмента забезпечення
балансування економіки, зокрема через зміни бюджет�
ної політики);

— теорію "циклічного балансування" (стала фунда�
ментом ідеї "довгострокового програмування бюдже�
ту" у відповідності до економічного циклу);

— теорію "компенсуючого" бюджету (бюджет має
забезпечувати компенсування дефіциту попиту суб'єк�
там ринку за допомогою розширення державних інвес�
тицій);

— концепцію "вбудованого бюджетного стабіліза�
тора" (бюджет характеризується сукупністю стабіліза�
торів, які забезпечують вплив на економічний цикл);

— теорію пасивного та активного дефіциту держав�
ного бюджету, концепцію акселератора (зростання до�
ходів може спричинити зростання інвестицій).

Таким чином, основною ідеєю неокейнсіанства ста�
ло забезпечення динамічної рівноваги економіки через
ведення бюджетної політики та необхідність врахуван�
ня циклічних коливань в економічному розвитку держа�
ви.

6. Кембриджська або неокласична економічна шко�
ла (50—70 рр. ХХ ст.) (У. Джевонс, Ф. Еджуорт, А. Мар�
шал, А. Пігу).

Представники неокласичної економічної школи
фундаментом своїх ідей визначали лібералізацію еко�
номіки та обгрунтовували ідею саморегулювання рин�
кової системи з доцільністю обмеження державного
втручання у процеси розвитку системи.

Основними положеннями неокласиків у питанні
формування бюджетної політики стали:

1) акцент на ролі держави у забезпеченні економіч�
ного зростання у довгостроковому періоді; відповідно
до цього завдання на державу покладаються функції
структурної перебудови господарства в напрямі його
оптимізації та ефективності, стимулювання інновацій�
ного розвитку в економіці та активізація науково�тех�
нічного прогресу;

2) чітке розмежування функцій держави та суб'єктів
приватного сектору, в рамках якого державі відводить�
ся завдання розробки фінансової політики, а на приватні
структури покладається її реалізації;

3) визначення бюджетних видатків як інструмента
забезпечення ефективного співвідношення факторів
виробництва, зокрема передбачається скорочення об�
сягів видатків та зміна їхньої структури в одних сферах
та їх збільшення в сфері освіти, науки та інновацій.

Результатом втілення наукових положень неокла�
сиків під час формування бюджетної політики ринко�
вих держав стали значні перерозподільчі процеси в еко�
номіці та спрямування видатків з державного бюджету
на сфери соціального спрямування. Відтак повсюдна
лібералізація економіки супроводжувалася деформа�
цією бюджетної політики, набуттям нею інфляційного

характеру в силу надмірного зростання державних ви�
трат і появи бюджетних дефіцитів [6].

7. Неоліберальна концепція (50—80 рр. ХХ — поч.
ХХІ ст.) (Л. Ерхард, М. фон Мізес, В. Ойкен, І. Фішер,
М. Фрідмен, Ф. фон Хайек).

Як напрям економічної теорії, зокрема в питанні
формування бюджетної політики розвитку держави та
територій, неолібералізм характеризується спадкоєм�
ністю до попередніх економічних концепцій — ідей кла�
сичної політичної економії А. Сміта та Д. Рікардо, теорії
німецької історичної школи М. Вебера та Ф. Ліста, а та�
кож наукової думки представників соціальної школи
К. Діля, Р. Штамлера та Р. Штольцмана.

Прихильники та розробники концепції визнавали
розладнаність механізму саморегулювання економічної
системи та потребу обмеженого втручання держави в
розвиток економіки за допомогою важелів та інстру�
ментів державних фінансів та зокрема бюджетної полі�
тики. З урахуванням недоліків попередніх теорій фор�
мування бюджетної політики розвитку територій нео�
ліберальна концепція побудована на обгрунтуванні не�
обхідності використання бюджетних ресурсів для аку�
мулювання та забезпечення економічного розвитку дер�
жави, проте з обмеженим втручанням державних
органів у ці процеси для збереження основ ринкового
господарства. Зокрема американські вчені Дж.�Б. Кларк,
Р. Масгрейв та Е. Хансен аргументують визначальну
роль державного бюджету як засобу вирішення проблем
економічного характеру та забезпечення економічної
стабільності. Окрім того, вони акцентують на ролі бюд�
жету як інструменту економічного прогнозування і пла�
нування. І. Фішер та М. Фрідман як представники теорії
монетаризму будують свої дослідження на засадах
ефективного ведення державою грошово�кредитної
політики. Натомість Р. Масгрейв визначає основні
функції бюджету в питанні задоволення суспільних
благ, тобто у сфері освіти, охорони здоров'я, правопо�
рядку та національної безпеки, охорони навколишньо�
го природного середовища. Його наукові напрацюван�
ня грунтуються на таких завданнях публічних фінансів:
забезпечення надання суспільних благ, ефективний пе�
рерозподіл доходів та майна, забезпечення економічної
стабільності та високого рівня зайнятості населення.

8. Інституційна концепція (ХХ ст.) (Т. Веблен,
Дж. Кларк, Дж. Коммонс, У. Мітчел) та неоінституціо�
налізм (кн. ХХ ст.) (Г. Беккер, Дж. Б'юкенен, Дж. Гелб�
рейт, Р. Коуз, Д. Норт).

Науковці, які сформували та розвинули цей напрям
економічної теорії, виходять з позиції забезпечення
"соціального контролю" над економікою, таким чином
підтримуючи участь держави у регулюванні економіч�
ного розвитку. Серед основних напрямів бюджетного
фінансування вони визначають освіту, науку та інно�
ваційні проекти та такі, які характеризуються високим
рівнем ризику.

Об'єктом інституоналізму визначено інститути, які,
як зазначає Д. Норт, можна визначити як ""правила гри"
в суспільстві, або, висловлюючись більш формально,
створені людиною обмежувальні рамки, які організову�
ють взаємовідносини між людьми (політичні, економічні
та соціальні). Вони включають неформальні обмеження
(санкції, табу, звичаї, традиції і норми поведінки) і фор�
мальні правила (конституції, закони, права власності),
а також механізми, що забезпечують їх виконання" [7].
В цьому визначенні акцент здійснено на те, що інститу�
ти формують обмежувальні рамки економічної поведі�
нки людини.

На питання формування бюджетної політики роз�
витку територій в межах теорій інституціоналізму та
неоінституціоналізму звернув увагу французький вче�
ний Ф. Перру, акцентувавши на завданні держави не в
напрямку макроекономічного стимулювання, а в за�
безпеченні формування "полюсів росту" і розширення
радіусів впливу останніх. Представники нового інститу�
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ціоналізму виступають за мінімізацію втручання держа�
ви у процеси економічного розвитку через ризик мож�
ливих несприятливих політичні змін. Так, американсь�
кий економіст�розробник "теорії суспільного вибору"
Дж.М. Б'юкенен відносини між громадянином та дер�
жавою визначав в контексті твердження "послуга за
послугу" та обгрунтовував роль та відповідальність гро�
мадян в процесі обрання представників влади за сфор�
мовану фінансову та бюджетну політику: "у бюджетній
політиці держави вибір цілей та механізмів реалізації
залежить від настроїв виборців та поведінки депутатів,
яка не завжди логічна" [8]. Обгрунтування цього тверд�
ження полягало в тому, що кожний новий уряд в дер�
жаві зіштовхується з проблемою реалізації передвибор�
чих обіцянок та їх співставлення з необхідними для
реалізації реформами. В цьому контексті визначальним
виступає формування бюджетної політики на основі
принципу економічної доцільності, а не політичної обу�
мовленості. Таким чином, вчений акцентує на доціль�
ності дослідження проблеми формування бюджетної
політики на співставленні двох концепцій — економіч�
ної теорії та державного управління, обгрунтовуючи
необхідність не обрання політики, а пошуку оптималь�
ного рівня державного регулювання.

9. Сучасні теорії (кн. ХХ — поч. ХХІ ст.) (Р. Лукас,
Е. Прескотт, Т. Сарджент).

Більшість сучасних теорій розвитку економіки
сформовані на засадах неоконсерватизму. В рамках течії
виникли і розвинулися такі школи:

1) американський монетаризм (Д. Бруннер, Д. Мей�
зельман, А. Шварц), внесок якого в економічну теорію
полягає в дослідженні механізму взаємовпливів грошо�
вого обігу на товарний, визначенні основних монетар�
них інструментів, а також впливу грошово�кредитної
політики на розвиток економіки; сьогодні саме моне�
тарні концепції лежать в основі грошово�кредитної по�
літики як основного важеля державного регулювання
економік окремих країн;

2) теорія раціональних очікувань (Ф. Кюдланд, Р. Лу�
кас, Е. Прескотт, Т. Сарджент, Н. Уоллес) — "теоретич�
ний засновок, згідно з яким формування очікувань май�
бутнього економічної системи відбувається не лише на
основі екстраполяції тенденцій розвитку в минулому, а
й на основі аналізу майбутніх можливостей" [9]; нау�
ковці, які розробили та розвинули теорію, не передба�
чили державного втручання в економіку через, по�пер�
ше, недоцільність такого втручання (державне втручан�
ня нівелюється поведінкою суб'єктів економіки), по�
друге, можливість отримання протилежних очікуваним
результатів, по�третє, проблему ігнорування під час
формування бюджетної політики на державному рівні
мікроекономічного рівня, де і приймаються рішення сто�
совно поведінки в конкретно визначеній ситуації;

3) концепція економіки пропозиції (А. Лаффер,
М. Фелдстайн), згідно з якою основними елементами
економічної політики держави є: орієнтованість на ви�
робництво та пропозицію, направленість на вивільнен�
ня частини прибутків для інвестування через зниження
податкового навантаження на юридичних осіб; активі�
зація заощадження населення через зниження подат�
кового навантаження на фізичних осіб; приватизація та
дерегулювання економіки, зниження рівня соціальної
орієнтованості бюджетів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі проведеного аналізу різних

підходів до трактування поняття "бюджетна політика",
визначення акцентів та обгрунтування недоліків різних
аргументацій, врахування розвитку цього поняття в кон�
тексті історичних, економічних та політико�соціальних
змін визначено, що бюджетна політика розвитку тери�
торії — це комплексна цілеспрямована послідовна
діяльність органів державної влади та/або органів місце�
вого самоврядування у сфері бюджетних відносин, спря�

мована на вирішення тактичних та стратегічних завдань і
забезпечення комплексного розвитку території відпові�
дно до інтересів країни, а також досягнення ефективних
системних взаємозв'язків між її територіями.
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DISCUSSION ASPECTS OF LIABILITY ACCOUNTS BY CREDIT BANKS

Сучасні жорсткі умови банківського кредитування зумовили втрату кредитами їх виробничого приQ

значення. Зобов'язання за кредитами розглядаються у предметній області обліку позикового капіталу. У

статті було систематизовано провідні фундаментальні ідеї, навколо яких у фаховій літературі ведеться

наукова дискусія з проблематики обліку банківського кредитування. Доведено, що для удосконалення

облікового забезпечення процесів отримання і погашення кредитів слід працювати у напрямах: узгодQ

ження економікоQправових аспектів оцінки зобов'язань за кредитами для адекватного формування поQ

казників облікової оцінки на дату балансу; систематизації документальних форм з обліку залучення і

повернення кредитних ресурсів; співвідношення в обліку категорій "кредит" та "фінансова допомога на

поворотній основі"; варіативного підходу до обліку фінансових витрат на відсотки; облікового відобраQ

ження на дату операцій та звітні дати валютних кредитів.

The current tough conditions of bank lending in Ukraine have led to a loss of loans for their production

purpose. Commitments for loans are considered in the subject area of accounting for debt capital.

The article systematized the leading fundamental ideas, around which in the professional literature a scientific

discussion on the issues of accounting for bank lending is being conducted. It is proved that in order to improve

the accounting process of obtaining and repaying loans, it is necessary to work in the following directions:

harmonization of economic and legal aspects of the assessment of loan commitments for the adequate formation

of the accounting estimates for the balance sheet date; systematization of documentary forms for accounting of

attraction and return of credit resources; the ratio in the accounting categories "credit" and "financial assistance

on a turnQbased basis"; a variant approach to accounting for financial expenses on interest; accounting records

at the transaction date and reporting dates of foreign currency loans.

It was found out that the basis of the accounting assessment of loan commitments is simultaneously in the

legal and economic sphere. On this basis, formulated approaches to rational accounting valuation of both shortQ

term and longQterm loans (at nominal value as specified in the loan agreement.

The synthetic accounting of the principal amounts of the loan is complicated by the fact that there are no

separate accounts for loans from nonQbanking institutions, therefore, it is proposed to change the names of

accounts, as well as to justify the option of accounting overdraft presentation.

A scientific discussion on how to account for interest on using a loan is possible in the directions: displaying

interest together and separately with the principal amount of the loan; the deduction of interest expenses on the

financial result or, if there is a necessary set of conditions, their capitalization.

In order to increase the analytical value of credentials for loans for managing the accounting of interest for

using a loan, it should be kept separate from the principal amount of the loan. Also, the conditions for the

capitalization of financial expenses without the writeQoff of their amounts to the financial result of the activity

are generalized.
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кредитами їх виробничого призначення, що гальмує роз�
виток українського товарного виробництва.

Зобов'язання за кредитами розглядаються у предметній
області позикового капіталу, що у повному обсязі є платним.
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Питання обліку та аудиту фінансування позикового
капіталу, зокрема, банківського кредитування, актуалі�
зуються користувачами фінансової звітності підприємств
аграрного сектора економіки України. Приоритетною
групою суб'єктів, що мають економічний інтерес у з'ясу�
ванні рівня "фінансової незалежності" аграріїв, є існу�
ючі і потенційні інвестори.

Саме на підставі достовірної облікової та звітної
інформації ними приймаються адекватні управлінські
рішення оперативного та стратегічного характеру, роз�
робляється стратегія фінансової взаємодії з підприєм�
ствами — об'єктами вкладень.

У актуальних за фактором часу професійних публі�
каціях з питань фінансування та вкладання капіталу фо�
кус уваги авторів зосереджується на аспектах еконо�
мічного змісту і юридичної природи банківського креди�
тування.

Облікові аспекти розглядаються переважно з позиції
банків, оскільки кредитування чи не основний вид їх
діяльності. Тому питання облікового забезпечення зобо�
в'язань за кредитами банків саме у позичальників потре�
бують подальшого грунтованого опрацювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Систематизація провідних фундаментальних ідей, на�

вколо яких у фаховій літературі ведеться наукова диску�
сія з проблематики банківського кредитування виявила
такі базові напрями:

— категоріальний аналіз у розмаїтті форми кредит�
них відносин (у тому числі історична ретроспектива трак�
тування дефініцій). Характерною ознакою переважної
більшості формулювань сутності кредиту є дослідження
категорії через призму економічних відносин, що вини�
кають між учасниками кредитної угоди з урахуванням
принципів кредитування;

— антагонізм теорій кредиту: натуралістичної (пред�
ставники: А. Сміт, Д. Рікардо, А. Тюрбо, Дж. Міль, К.
Маркс, Ж. Сей, А. Маршалл, Л. Федорович)  та капіта�
лотворчої (представники Дж. Ло, М. Туган�Барановсь�
кий, І. Шумпетер) [8];

— обгрунтування вичерпного переліку принципів
кредитування та його функцій;

— виокремлення критеріїв і ознак для побудови праг�
матичної класифікації кредитів;

— розуміння сутності кредиту на мікро� та мак�
рорівні;

— дослідження правової природи зобов'язання за
кредитами з належною вартісною оцінкою;

— удосконалення нормативної бази з питань кредит�
них відносин.

Особливостями кредиту, що відрізняють його від
інших економічних категорій є:

— позичальник, отримавши кредит, лише реалізує
право тимчасового користування наданими коштами чи
цінностями;

— суб'єкти кредитних відносин здатні одночасно по�
чергово виступати в ролі кредитора і позичальника;

— позичальник, щоб отримувати позику, зобов'яза�
ний пред'явити кредиторові економічні та юридичні га�
рантії повернення боргу;

— характерною рисою кредиту є сплата процента за
користування кредитними ресурсами [7; 8].

Вирішення проблем побудови релевантного обліко�
вого забезпечення взаємовідносин позичальників та бан�
ківських установ з питань надання й обслуговування кре�
дитів започатковано у працях: О. Коблянської (облік ви�
конання графіку кредитних платежів; особливості опо�
даткування кредитних операцій за нормами Податково�
го кодексу України) [5]; І.М. Вишівської, І.Л. Грабчук,
О.О. Григоревської (облікове відображення сум фінан�
сових допомог у складі позикових коштів) [1]; О.О. Фа�
тенок�Ткачук, Ю.С. Музики (систематизація переліку та
варіацій використання рахунків обліку типових операцій
з кредитами) [9]; О.О. Зеленіної (визнання балансової
вартості кредиту у системі видів оцінки) [4]; Ю.Ю. Че�
бан, І. Губіної (формування повного переліку витрат, по�
в'язаних із залученням кредитних ресурсів; нормативне
забезпечення обліку витрат на кредитні відсотки) [10; 3]
та інших авторів.

Однак подальшого опрацювання потребують питання:
— узгодження економіко�правових аспектів оцінки

зобов'язань за кредитами для адекватного формування
показників облікової оцінки на дату балансу;

— систематизація документальних форм з обліку за�
лучення і повернення кредитних ресурсів;

— співвідношення в обліку категорій "кредит" та
"фінансова допомога на поворотній основі";

— варіативний підхід до обліку фінансових витрат на
відсотки;

— облікове відображення на дату операцій та звітні
дати валютних кредитів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення результатів завершених

наукових досліджень та обгрунтування рекомендацій
щодо вдосконалення облікового відображення довгост�
рокових і короткострокових позикових коштів банків у
аграрних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фундаментальні одиниці методології обліку кредит�

них операцій — визнання і оцінка відповідного об'єкта
обліку. Безсумнівно, що у цьому випадку йдеться про виз�
нання зобов'язань за кредитами у складі залучених дже�
рел фінансування аграрних підприємств. У свою чергу,
"фундамент" бухгалтерської оцінки таких зобов'язань
знаходиться одночасно у юридичній та економічній сфері
[4, с. 319].

Зобов'язання за короткостроковими кредитами є
більш простими, як з точки зору визнання, так і оцінки.
Більш складною є оцінка довгострокових зобов'язань за
кредитами, які відображаються за теперішньою вартістю,
що скоригована, переважно у бік зменшення на суми
впливу інфляції, можливості отримання економічної ви�
годи від використання грошових коштів, ризику неповер�
нення та інші чинники.

У цій ситуації превалюючою є юридична оцінка,
оскільки під час надання коштів банк вже враховує знец�
інення грошей і компенсує втрату їх вартості нарахуван�
ням відсотків. Тому у обліковій практиці позичальників
оцінка довгострокових кредитів за теперішньою варті�
стю шляхом дисконтування є часто недоречною та про�
цедурно складною [4, с. 320].

Більш доцільним є оцінювання довгострокових кре�
дитів за номінальною вартістю, яка зазвичай відображає
суму грошових коштів, що належить до сплати, ви�
значеною кредитним договором. Застосування саме та�
кого порядку оцінки підкріплене тим, що на сьогоднішній
день конкретного механізму відображення теперішньої
вартості довгострокових кредитів у відповідних інструк�
ціях не передбачено [4, с. 319].

Отже, у здійсненні оцінки зобов'язань за довго�
строковими кредитами обгрунтованим є використання
категорії "номінальна вартість", що підтверджено і прак�
тикою діяльності банківських установ.

Документальне забезпечення кредитних взаємовід�
носин між банківською установою і позичальником, пе�
редусім, є надто обмеженим і представлене реєстрами,
що підтверджують надходження кредитних коштів на ра�
хунок (виписка банку) та платіжними документами з по�
гашення "тіла" кредиту й відсотків за користування ним.
Однак процес кредитування додатково супроводжуєть�
ся рядом документальних форм юридичного змісту. Хоча
вони не є підставою для складання бухгалтерських за�
писів, але забезпечують правову повноцінність та вико�
нання істотних умов кредитування.

Можна узагальнити документування розрахунків з
банками за кредитами в наступному вигляді (рис. 1).

Отже, укрупнені групи документальних форм за дос�
ліджуваним об'єктом обліку — це документи перед от�
риманням кредиту (характеристика стану позичальника
та його кредитної історії й предмета застави), позико�
вий кредитний договір та виписка про зарахування коштів
разом з графіком платежів та документарні форми по�
гашення платежів у розрізі складових кредитного дого�
вору (тіло, відсотки, пені та інші санкції).

Синтетичний облік основних сум кредиту усклад�
нюється фактом відсутності окремих рахунків для позик
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від небанківських установ. Зважаючи на природу цих по�
зик, за нормами цивільного права та податкового зако�
нодавства, такі запозичення також мають право назива�
тися кредитами (фінансовими кредитами).

Однак Інструкція № 291 від 30.11.1999 р. "Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського об�
ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських опе�
рацій підприємств і організацій" і План рахунків бухгал�
терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і госпо�
дарських операцій підприємств і організацій не передба�
чають для них такої кількості бухгалтерських рахунків,
як для банківських кредитів.

Окремі рахунки для інших (небанківських) кредитів
передбачено лише у складі довгострокових зобов'язань
— це субрахунки 505 "Інші довгострокові позики в на�
ціональній валюті" і 506 "Інші довгострокові позики в іно�
земній валюті". Що ж до рахунків поточних зобов'язань,
то в їхньому складі аналогічні субрахунки відсутні. Суб�
рахунки рахунка 60 "Короткострокові позики" взагалі
дозволяють обліковувати лише короткострокові
банківські кредити, а також відстрочені і прострочені по�
зики у розрізі валют (субрахунки 603�606).

Обгрунтованою є пропозиція наукової спільноти
щодо видалення слова "банки" з назв основних рахунків
обліку короткострокових й довгострокових кредитів [4,
с. 322]. Це дозволить однозначно зафіксувати інформа�
цію про отримання кредитів як від банків, так і від небан�
ківських установ.

Наступним аспектом удосконалення синтетичного
обліку кредитних операцій є уніфікація підходів до відоб�
раження овердрафту.

Довгострокове кредитування в умовах нестабільності
економічних процесів економіки України супровод�
жується надвисокими відсотками, що робить його вико�
ристання практично недоступним. Тому актуалізуються
інші форми кредитного обслуговування банківськими ус�
тановами позичальників. Серед них домінує овердрафт.

Овердрафт — короткостроковий кредит, що надаєть�
ся банком понад залишок коштів клієнта на поточному
рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом
дебетування його рахунку [2; 11].

Сутність таких кредитних відносин полягає у авто�
матичному виділенні кредитних коштів у разі надходжен�
ня запиту на платіж, для здійснення якого не достатньо
коштів на розрахунковому рахунку. Після здійснення
цього прояву кредитних відносин у міру надходження
грошей на рахунок клієнта, банк списує з нього суму кре�
диту і відсотка за користування овердрафтом. Слід зау�
важити, що використати переваги овердрафтного креди�
тування можуть тільки найнадійніші клієнти банку з со�
лідними грошовими оборотами на рахунку. За рахунок
овердрафту можуть здійснюватися поточні витрати і вип�
лати клієнта.

Щодо облікового відображення овердрафту — мож�
ливі два варіанти [11].

Варіант 1. Відображати заборгованість за овердраф�
том як негативне сальдо на рахунку 311 "Поточний ра�
хунок в національній валюті". Негативне сальдо завжди

виникатиме після проведення платежів
нa суми понад залишок грошових коштів
на поточному рахунку. Цей варіант до�
пустимий і згідно з чинними роз'ясню�
вальними документами Міністерства
фінансів України (Лист № 1�04200�30�5/
7021).

Варіант 2. Застосовувати субрахунок
601 "Короткострокові кредити банків в
національній валюті". Згідно з Інструк�
цією № 291 зa кредитом субрахунку 601
відображається cума отриманого креди�
ту (овердрафту), за дeбетом — сума по�
гашення. Нарахування відсотків по овер�
драфту відображається стандартною ко�
респонденцією pахунків: Дт 951 Кт 684
"Pозрахунки за нарахованими відсотка�
ми". Погашення відсотків — Дт 684 Kт
311.

Враховуючи економічний зміст та
правову природу процесів кредитування,

вважаємо другий варіант більш раціональним для фіксу�
вання фактів виникнення і погашення овердрафту.

Особливої уваги заслуговує відображення на рахун�
ках бухгалтерського обліку відсотків за кредитом. Крім
того, за наявності позик у іноземній валюті, слід врахо�
вувати належність відсотків за користування кредитом
до монетарних статей балансу, що провокують розраху�
нок курсових різниць у відповідності до вимог П(С)БО
21 "Вплив змін валютних курсів". У цих розрахунках слід
уважно вивчати і інтерпретувати умови договорів щодо
конкретних строків нарахування і погашення відсотків,
бо заборгованість за відсотками виникне в момент, коли
відповідно до кредитного договору підприємство зобов�
'язане саме нарахувати відсотки за кредитом.

Аналогічно у складі витрат сума відсотків за креди�
том повинна бути відображена в той період, коли за кре�
дитним договором підприємство зобов'язане їх нараху�
вати. Аргументація: відповідно до п. 5 П(С)БО 16 "Вит�
рати" витрати відображаються в бухгалтерському обліку
одночасно із зменшенням активів або із збільшенням зо�
бов'язань. У цьому випадку відбувається збільшення зо�
бов'язань. Причому зобов'язання збільшуються на ту
дату, коли підприємство повинне нарахувати відсотки за
умовою кредитного договору.

За відсутності у кредитному договорі розмежування
дат нарахування і сплати відсотків (часто здійснюється у
один день) потреба у розрахунку курсових різниць не ма�
тиме місця.

Сума витрат на сплату відсотків за кредитом виз�
нається фінансовими витратами. Фінансові витрати об�
ліковуються на рахунку 95 "Фінансові витрати". За дебе�
том рахунка 95 "Фінансові витрати" відображається сума
визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79
"Фінансові результати".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться
облік витрат, що пов'язані з нарахуванням і виплатою
відсотків за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеть�
ся облік витрат, що пов'язані із залученням позичкового
капіталу, зокрема витрат, що пов'язані з випуском, ут�
риманням і обігом власних цінних паперів; нарахуванням
відсотків за договорами кредитування (крім банківських
кредитів), фінансового лізингу тощо.

Аналітичний облік фінансових витрат ведеться в
розрізі видів витрат для забезпечення можливості управ�
ління ними.

Наукова дискусія можлива тут у напрямах:
— відображення відсотків разом та окремо з основ�

ною сумою кредиту;
— віднесення витрат на відсотки на фінансовий ре�

зультат або, за наявності необхідного комплексу умов,
їх капіталізація.

Щодо першого напряму розвитку наукової дискусії
про способи відображення відсотків слід зазначити, що
розкриття в обліку інформації про відсотки разом з
основною сумою кредиту, з одного боку, формально
спрощує записи через не використання субрахунку зо�
бов'язань з нарахованих відсотків 684 "Розрахунки за на�
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відсутності кредитної історії чи сумнівів в 
успішній реалізації кредитного проекту 

Рис. 1. Документування розрахунків за кредитами банків
у аграрних підприємствах

Джерело: розроблено автором.
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рахованими відсотками". Однак такі записи знижують
аналітичну цінність даних обліку та можуть зашкодити
фахівцям з фінансового менеджменту здійснити обгрун�
товану оцінку реальної вартості кредиту й прийняти
рішення про ефективність подальшого залучення капі�
талу на цих умовах. Тому для підвищення аналітичної
цінності облікових даних про кредити для потреб управ�
ління, облік відсотків за користування кредитом слід ве�
сти відокремлено від основних сум кредиту.

З введенням у дію П(С)БО 31 "Фінансові витрати"
змінилися  підходи  до  відображення фінансових витрат
через їх можливу капіталізацію без визнання складовою
фінансового результату діяльності.

Умовами здійснення капіталізації фінансових витрат
є визначення:

— витрат на створення кваліфікаційного активу;
— норми капіталізації;
— термінів, протягом яких здійснюється капіталіза�

ція.
До витрат на створення кваліфікаційного активу на�

лежать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оп�
лату праці та інші витрати, які включаються до собівар�
тості такого активу відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку [3; 9]. Сума фінансових витрат
на створення кваліфікаційного активу, яка включається
до розрахунку, залежить від того, пов'язані чи не пов'я�
зані безпосередньо запозичення підприємства зі створен�
ням кваліфікаційного активу.

Норма капіталізації фінансових витрат — частка від
ділення середньозваженої величини фінансових витрат і
суми всіх непогашених запозичень (крім тих, що безпо�
середньо пов'язані з кваліфікаційним активом або мають
цільове призначення) підприємства протягом звітного пе�
ріоду (п. 3 П(С)БО 31). У існуючих нормативних роз'яс�
неннях положень капіталізації (Методичні рекомендації
1300 "Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
фінансових витрат") деталізують процедуру визначення
норми капіталізації — що у випадку наявності однієї по�
зики, пов'язаної зі створенням кваліфікаційного активу,
дорівнює відсотковій ставці по цій позиці. У випадку, коли
позик для створення кваліфікаційних активів більше, ніж
одна, обчислюється середньозважена величина фінансо�
вих витрат.

Отже, у собівартість кваліфікаційного активу за дот�
римання комплексу визначених умов фінансові витрати
на відсотки за користування кредитом включатимуться
за дебетом рахунків:

— для необоротних активів — рахунок 15 "Капітальні
інвестиції" (з використанням відповідних субрахунків);

— для оборотних активів — рахунок 23 "Виробницт�
во" (з використанням відповідних субрахунків).

Якщо ж кваліфікаційного активу не створено, відсот�
ки за користування кредитом традиційно будуть відно�
ситися на фінансовий результат діяльності записом Дт
791 Кт 951.

Погашення частини кредиту у валюті необхідно оці�
нювати у обліку за офіційним курсом НБУ, що діяв на
момент погашення.

За наявності різниці між офіційним курсом НБУ, що
діяв на момент отримання кредиту, та курсом НБУ, що
діяв на момент погашення частини кредиту, виникне кур�
сова різниця.

Суму такої курсової різниці необхідно показати або
у складі витрат підприємства (за дебетом субрахунка 974
"Втрати від неопераційних курсових різниць" — якщо
різниця негативна при зростанні курсу валют), або у
складі доходів (за кредитом субрахунка 744 "Доходи від
неопераційної курсової різниці" — якщо різниця пози�
тивна при зниженні курсу НБУ валюти позики).

Якщо для обліку витрат підприємством застосовуєть�
ся 8 клас рахунків, то для обліку курсових різниць зас�
тосовуватиметься рахунок 84 "Інші операційні витрати".

Для суб'єктів господарювання на загальній системі
оподаткування з метою достовірного відображення в по�
датковому обліку операцій з кредитами слід визначити�
ся щодо наслідків існування "тіла кредиту", відсотків за
користування кредитом та супутніх до одержання кре�
диту витрат. Додаткові інтелектуальні зусилля бухгалте�
ра будуть потрібні якщо кредит валютний — виникає мо�

мент обгрунтування і відображення розрахунку курсо�
вих різниць та різниць курсів.

Відповідно до п. п. 136.1.20  п. 136.1 ст. 136 Податко�
вого кодексу України основна сума отриманих кредитів,
позик не включаються до складу доходу для визначення
об'єкта оподаткування податком на прибуток. Також
згідно з п. п. 139.1.4 п. 139.1 ст. 139 ПКУ не включаються
до складу витрат витрати на погашення основної суми
отриманих позик, кредитів. Отже, "тіло" кредиту не спри�
чиняє податкових наслідків.

Щодо відсотків за користування кредитом, то на
підставі п. п. 138.10.5 п. 138.10  ст. 138 Податкового ко�
дексу України позичальник має право включити її до
складу витрат для цілей оподаткування.

Відповідно до вказаного підпункту до складу витрат
входять фінансові витрати, до яких належать витрати на
нарахування відсотків (за користування кредитами та по�
зиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орен�
дою) та інші витрати підприємства в межах норм, вста�
новлених ПКУ, пов'язані із запозиченнями (крім фінан�
сових витрат, які включені до собівартості кваліфікацій�
них активів відповідно до положень (стандартів) бухгал�
терського обліку).

Але існують певні обмеження щодо включення
відсотків по кредитах до складу витрат звітного періоду,
що стосуються суб'єктів фінансово залежних від нере�
зидентів.

Згідно з п. 140.2 Податкового кодексу України для
платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, що
виникли за операціями з пов'язаними особами�нерези�
дентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у
3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займа�
ються виключно лізинговою діяльністю, — більш ніж у
10 разів), фінансовий результат до оподаткування
збільшується на суму перевищення нарахованих у бух�
галтерському обліку відсотків за кредитами, позиками та
іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за опе�
раціями з пов'язаними особами — нерезидентами, над 50
відсотками суми фінансового результату до оподаткуван�
ня, фінансових витрат та суми амортизаційних відраху�
вань за даними фінансової звітності звітного податково�
го періоду, в якому здійснюється нарахування таких про�
центів.

Як відомо, сума невиплаченого кредиту, отриманого
в іноземній валюті, вважатиметься монетарною статтею
балансу. Це, спричиняє потребу розрахувати курсові
різниці на дату погашення частки кредиту та на дату скла�
дання балансу.

Для цілей визначення суми оподатковуваного при�
бутку дохід від перерахунку курсових різниць за такими
борговими зобов'язаннями повинен враховуватися, адже
це установлено пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового
кодексу України.

ВИСНОВКИ
1. Питання облікового відображення операцій з кре�

дитами банків є актуальними, бо на підставі достовірної
облікової та звітної інформації потенційними інвестора�
ми та топ�менеджментом приймаються адекватні уп�
равлінські рішення оперативного та стратегічного харак�
теру, розробляється стратегія фінансової взаємодії з
підприємствами — об'єктами вкладень.

2. Узагальнено напрями розвитку наукової дискусії
з проблематики банківського кредитування: катего�
ріальний аналіз у розмаїтті форм кредитних відносин;
антагонізм теорій кредиту; обгрунтування вичерпного
переліку принципів кредитування та його функцій; ви�
окремлення критеріїв і ознак для побудови прагматич�
ної класифікації кредитів; дослідження правової приро�
ди зобов'язання за кредитами з належною вартісною
оцінкою; удосконалення нормативної бази з питань кре�
дитних відносин; обгрунтування переліку рахунків та
принципів побудови їх кореспонденції у процесі взає�
модії позикодавців та позичальників.

3. Базис бухгалтерської оцінки зобов'язань за кре�
дитами знаходиться одночасно у юридичній та еко�
номічній сфері. Облікова оцінка зобов'язань за корот�
костроковими кредитам є очевидною — вони оцінюють�
ся згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" у складі поточних



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/201954

зобов'язань за вартістю погашення. У обліковій практиці
позичальників оцінка довгострокових кредитів за тепе�
рішньою вартістю шляхом дисконтування є часто недо�
речною та процедурно складною. У цій ситуації прева�
люючою є юридична оцінка, оскільки при наданні коштів
банк вже враховує знецінення грошей і компенсує втра�
ту їх вартості нарахуванням відсотків. Тому більш доц�
ільним є оцінювання довгострокових кредитів за номі�
нальною вартістю, визначеною кредитним договором.

4. Укрупнені групи документальних форм за до�
сліджуваним об'єктом обліку — це документи перед от�
риманням кредиту (характеристика стану позичальника
та його кредитної історій й предмета застави), позико�
вий кредитний договір та виписка про зарахування коштів
разом з графіком платежів та документарні форми по�
гашення платежів у розрізі складових кредитного дого�
вору (тіло, відсотки, пені та інші санкції).

5. Синтетичний облік основних сум кредиту усклад�
нюється фактом відсутності окремих рахунків для позик
від небанківських установ. Обгрунтованою є пропозиція
наукової спільноти щодо видалення слова "банки" з назв
основних рахунків обліку короткострокових й довгост�
рокових кредитів, що дозволить однозначно зафіксува�
ти інформацію про отримання кредитів як від банків, так
і від небанківських установ.

6. Овердрафт слід відображати у обліку як коротко�
строковий кредит на субрахунку 601 з нарахуванням
відсотків за користування ним на субрахунку 951. Такий
варіант облікових записів є більш раціональним у по�
рівнянні зі способом відображення при овердрафті не�
гативного сальдо на рахунку 311 "Поточний рахунок в
національній валюті".

7. Наукова дискусія щодо обліку відсотків за корис�
тування кредитом можлива у напрямах: відображення
відсотків разом та окремо з основною сумою кредиту;
віднесення витрат на відсотки на фінансовий результат
або, за наявності необхідного комплексу умов, їх капі�
талізація.

8. Для підвищення аналітичної цінності облікових да�
них про кредити для потреб управління, облік відсотків
за користування кредитом слід вести відокремлено від ос�
новних сум кредиту.

9. Узагальненими умовами здійснення капіталізації
фінансових витрат без списання їх сум на фінансовий ре�
зультат є визначення: витрат на створення кваліфікацій�
ного активу; норми капіталізації; термінів, протягом яких
здійснюється капіталізація.

10. Для бізнес�структур на загальній системі оподат�
кування з метою достовірного відображення в податко�
вому обліку операцій з кредитами слід визначитися щодо
наслідків існування "тіла кредиту", відсотків за користу�
вання кредитом та супутніх до одержання кредиту вит�
рат. Додаткові інтелектуальні зусилля бухгалтера будуть
потрібні якщо кредит валютний — виникає момент об�
грунтування і відображення розрахунку курсових
різниць та різниць курсів. Визначено, що основна сума
кредиту не спричиняє податкових наслідків. Відсотки за
користування кредитом позичальник має право включи�
ти її до складу витрат для цілей оподаткування. Однак
існують певні обмеження щодо включення відсотків по
кредитам до складу витрат звітного періоду, що стосу�
ються суб'єктів фінансово залежних від нерезидентів, які
також були деталізовано.
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У статті проаналізовано вплив існуючої системи державного управління на використання

земель лісогосподарського призначення в Україні. За даними Worldwide Governance Indicators

та Transparency International's Global Corruption нами доведено неефективність існуючої систеQ

ми державного управління, яка негативно впливає на використання земель лісогосподарського

призначення — зумовлює низький рівень лісистості в межах України. Згідно з наведеними розQ

рахунками простежується сильний кореляційний зв'язок (R = 0,62) між показником "Контроль

за корупцією" та офіційною (загальною) площею рубок лісу згідно з даними Державної статисQ

тики України. Обгрунтовано, що децентралізація влади, передача повноважень щодо викорисQ

тання природних ресурсів є необхідною передумовою для продуктивного використання земель

лісогосподарського призначення та розвитку лісового господарства в Україні в цілому.

The article analyzes the impact of the existing system of state administration on the use of land

for forestry purposes in Ukraine. As of 2019, 888 united territorial communities (hereinafter UTC) were

formed in Ukraine with a total area of 216.4 thousand square meters. km (38,7% of the total area of

Ukraine). Within these UTC 9,1 million people live (26,0% of the total population of Ukraine). At the

same time, these UTC acquire new powers in the implementation of local selfQgovernment, receive

new powers and additional resources for their direct implementation in accordance with the rules of

the Budget Code, in particular in the spheres of education, health care, social protection, housing and

communal services.

However, such UTC are completely removed from the disposal of land plots of state ownership

outside of settlements (forestry lands) and are deprived of any influence on decisions on their
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зважаючи на існуючі зміни, дерегуляції функцій

управління земельними ресурсами, спричинені легітим�
ними реформами в нашій країні, зокрема, створенням
територіальних громад, значна кількість спеціалістів,
науковців, фахівців у галузі права окреслили низку про�
блем щодо раціонального використання та охорони зе�
мель лісогосподарського призначення в умовах децен�
тралізації влади та земельної реформи, а саме:

станом на 2019 рік в Україні було сформовано
888 об'єднаних територіальних громадах (далі ОТГ) за�
гальною площею — 216,4 тис. кв. км (38,7 % від загаль�
ної площі України). В межах цих ОТГ проживають
9,1 млн осіб (26,0 % від загальної чисельності населення
України). Водночас ці ОТГ набувають нових повнова�
жень у здійсненні місцевого самоврядування, отриму�
ють нові повноваження та додаткові ресурси для їх без�
посереднього виконання згідно норм Бюджетного ко�
дексу, зокрема у сферах освіти, охорони здоров'я, соці�
ального захисту, житлово�комунального господарства.

Однак такі ОТГ повністю усунені від розпоряджен�
ня земельними ділянками державної власності за межа�
ми населених пунктів (земель лісогосподарського при�
значення) та позбавлені будь�якого впливу на рішення
щодо надання їх у власність та користування [1; 2]. Вод�
ночас обмеження земельно�правової юрисдикції органів
місцевого самоврядування за межами населених пунктів
суттєво ускладнює розвиток ОТГ, зменшуючи тим са�
мим матеріальну складову територіальних громад. До

ownership and use. At the same time, the limitation of landQlegal jurisdiction of local selfQgovernment

bodies outside the settlements significantly complicates the development of UTC, thus reducing the

material component of territorial communities. Moreover, such phenomena are not in line with one of

the basic principles of a democratic society, which is recognized in the world — the principle of the

ubiquity of local selfQgovernment.

According to Worldwide Governance Indicators and Transparency International's Global

Corruption, we have proved the ineffectiveness of the existing system of public administration, which

has a negative impact on the use of forestry land — which results in a low level of forest cover within

Ukraine. According to the above calculations, a strong correlation (R = 0.62) between Corruption

Control and the official (total) felling area is observed according to the data of the State Statistics of

Ukraine.

The mathematical relationships are also established between the forestry index and the WGI

criteria, namely,  "Control over corruption" (R = 0,654),  Rule of  Law (R = 0,650), Government

Effectiveness (R = 0,586), Voice and citizens' accountability "(R = 0,820).

Taking into account that the WGI criteria applied by us are low in their values and characterize

the low level of efficiency of executive power, including in the field of nature management, high level

of corruption, etc., the results of correlation analysis show the influence of these factors on woodlands

in our state, which is lower than the optimal level, and low ecological productivity of using forest

land in Ukraine

It is substantiated that decentralization of power, transfer of powers on the use of natural resources

is a prerequisite for the productive use of forestry lands and the development of forestry in Ukraine as

a whole.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, лісистість, використання земель, децентраліза�
ція, корупція, вирубка лісів.

Key words: forest land, forestry, land use, decentralization, corruption, deforestation.

того ж, такі явища, не узгоджуються з одним із основ�
них принципів демократичного суспільства, який ви�
знаний у світі — принципом повсюдності місцевого са�
моврядування [2].

Виходячи із змісту поняття (складу) земель лісогос�
подарського призначення, простежується чіткий взає�
мозв'язок між децентралізацією, земельними та лісови�
ми відносинами через об'єкт реформування (рис. 1):

— необхідність в інвентаризації земель, у тому числі
земель лісогосподарського призначення, з метою фор�
мування матеріальної та фінансової основи новоство�
рених ОТГ [4];

— дерегуляція правових норм щодо переведення
самозаліснених приватних земель у державну/кому�
нальну власність для ведення лісового господарства [5];

— "самозаліснені земельні ділянки сільськогоспо�
дарського призначення або навіть під майбутнє заліс�
нення (в основному це земельні паї) потребують зміни
цільового призначення і на таких землях можуть бути
створені приватні ліси" [4];

— відсутність механізму, який би надавав мож�
ливість громадянам створювати ліси на приватних зем�
лях с/г призначення [5] — стаття 56 Земельний кодекс
України [6] дійсно передбачає приватну власність на
землі лісогосподарського призначення (п. 1, ст. 56),
можливість громадян і юридичних осіб в установлено�
му порядку набувати у власність земельні ділянки дег�
радованих і малопродуктивних угідь для залісення (п. 3,
ст. 56). Однак це положення можна вважати деклара�
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Рис. 1. Вплив земельної реформи та децентралізації на землі лісогосподарського призначення
через об'єкт реформ*

Примітка: * за даними [1];
** за даними [3].

тивним, через високу матеріалоємність (затратність) та
бюрократичність реалізації існуючої норми закону;

— відсутність у Державному земельному кадастрі
відомостей про всі земельні ділянки лісогосподарсько�
го призначення, що негативно впливає на розвиток лісо�
вого кадастру та здійснення оперативного контролю за
використанням лісових земель [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Експертом програми FLEG II — О. Сторчоусом підго�

товлено проект "Удосконалення юридичної відповідаль�
ності за порушення лісового законодавства та протидія
обігу незаконно добутих лісових ресурсів: рекомендації
щодо внесення змін у законодавство", в якому окреслені
недоліки і невідповідності законодавства та подано ре�
комендації щодо удосконалення законодавчих актів [7].

У звіті програми FLEG II [7] авторами було розгля�
нуто напрями удосконалення інституту правової відпо�
відальності за порушення законодавства у сфері лісо�
вого господарства. Обгрунтовано, що існуюча норма�
тивна база не відповідає сучасним вимогам ефективної
охорони лісів від неправомірних дій. Разом з тим знач�
на кількість недоліків чинного законодавства зумовлює
появу численних проявів безкарних (негативних) дій, які
завдають значні збитки (економічні, екологічні та со�
ціальні) лісовому господарству.

Правові аспекти функціонування комунальних
підприємств та права ОТГ у сфері лісового господар�
ства висвітлено колективом авторів (А.Е. Оборська,
А.С. Жила, І.М. Матейко, Т.Б. Жила) у науковій праці
[8], в рамках проекту LEG II ("Правозастосування й уп�
равління в лісовому секторі країн східного регіону дії
європейського інструменту сусідства та партнерства").
Відповідно до цих досліджень в Україні — 12,95 % лісів
від загальної структури лісового фонду (державної
форми власності) перебувають у користуванні кому�
нальних лісогосподарських підприємств, з них: у
Сумській області (34,2 % — від загальної частки кому�
нальних лісів по Україні, який становить 12,95 %);
Чернігівській області — 32,6 %; Вінницькій області —

29,8 %; Житомирській області — 27,2 %; Хмельницькій
області — 25,9 %; Львівській області — 21,0 %; Тер�
нопільській області — 13,5 %; Івано�Франківській об�
ласті — 13,4 %; Черкаській області — 6,5 %.

Натомість у своїй науковій монографії О.В. Сакаль
зауважує "…в управлінському механізмі регулювання
взаємодії суспільства і природного середовища провідну
роль повинні відігравати місцеві органи влади, оскільки
на саме місцевому рівні зосереджуються екологічні,
духовні й економічні інтереси населення, усталені тра�
диції природокористування. Негативні наслідки неефек�
тивних управлінських рішень щодо встановлення і ви�
значення правового режиму використання земель, зок�
рема, лісогосподарського призначення, недосконалість
організаційно�економічного механізму забезпечення
раціонального використання та охорони лісових земель
особливо відчутні на місцевому рівні" [9, c. 121].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз впливу існуючої системи дер�

жавного управління на використання земель лісогоспо�
дарського призначення в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Політика децентралізації є частиною активних

ініціатив з підтримки розвитку сільських територій. У
своєму базовому понятті "децентралізація" — це пере�
дача частини повноважень центрального уряду регіо�
нальним або місцевим органам влади. Централізація
відповідає потребі національної єдності, тоді як децен�
тралізація відповідає вимогам різноманітності. Обидві
форми управління співіснують у різних політичних сис�
темах. Починаючи із 1980�х років, існує консенсус, що
занадто велика централізація або абсолютна місцева
автономія є негативним явищем, яке потребує запровад�
женню ефективнішої системи співпраці між національ�
ними, регіональними і місцевими рівнями прийняття
рішень [10].

З 2014 року Україна досягла значних успіхів у ре�
гіональному розвитку, територіальній реформі та децен�
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тралізації. Кабінет Міністрів розпочав багаторівневу ре�
форму управління, що включає широкий процес децен�
тралізації. За короткий проміжок часу були вжиті
успішні кроки до досягнення муніципальних об'єднань,
більшої фіскальної, адміністративної та політичної де�
централізації. Цей процес доповнюється Державною
стратегією регіонального розвитку на 2015—2020 роки
[11].

Децентралізація дає можливість жителям села, міста
або регіону врегулювати свої адміністративні справи,
реагувати на існуючі проблеми громади через своїх
обраних представників виконавчої влади. Крім того,
надмірне і неефективне використання природних ре�
сурсів є ще однією причиною для децентралізації, а саме,
передачу влади та створення проміжних структур, які
будуть функціонувати відповідно до принципу субсиді�
арності. На відміну від величезних проектів, які харак�
теризують інтегрований розвиток сільської місцевості,
децентралізований розвиток сільських територій пови�
нен базуватися на малих проектах, наближених до
сільського населення, і на різних рівнях підзвітності. Це

дає змогу визначити більш реалістичні пропозиції з
більшою ймовірністю підтримки [10].

Таким чином, на наші переконання, доцільно було б
дозволити органам місцевого самоврядування викону�
вати всі функції щодо раціонального використання при�
родних ресурсів у тому числі і землями лісогосподарсь�
кого призначення. За таких умов передача повноважень
розглядається, як найкраща основа для планування
країни та управління природними ресурсами, яка вра�
ховуватиме місцеві інтереси та національні зобов'язан�
ня [10].

Очевидно, що структура та система державних
органів управління, безпосередньо впливає на ефек�
тивність використання природних ресурсів, у тому числі
земель лісогосподарського призначення. Для оцінки
ефективності системи загальнодержавного управління,
нами був здійсненний відповідний аналіз впливу якості
державного управління на використання земель лісогос�
подарського призначення.

Для цього, були визначенні відповідні критерії,
згідно Індикаторів Світового Управління (WGI —

Рейтинг України за визначеними критеріями згідно WGI (% серед всіх країн світу) 

Рік Контроль за 
корупцією 

Верховенство 
права 

Якість 
державного 
регулювання 

Ефективність 
уряду 

Політична 
стабільність і 
відсутність 

насильства/тероризму 

Право голосу 
та 

підзвітність 
громадян 

2017 22,12 25,00 40,38 35,10 6,67 47,29 
2016 20,67 24,52 36,06 31,73 6,67 47,29 
2015 14,90 22,12 29,81 34,62 5,24 43,84 
2014 14,90 23,08 29,33 39,90 5,71 43,35 
2013 11,37 23,94 30,33 31,28 20,85 37,56 
2012 12,80 26,29 29,86 32,23 41,71 40,38 
2011 15,64 23,94 29,86 21,33 43,60 44,60 
2010 16,19 25,12 33,97 24,40 45,50 45,02 
2009 15,79 27,01 32,06 21,53 34,12 50,24 
2008 19,90 27,40 33,01 27,18 45,67 50,48 
2007 21,36 27,27 36,41 29,13 48,79 49,52 
2006 24,88 24,88 31,86 36,59 43,96 47,60 
2005 25,85 27,27 32,35 32,35 37,38 39,42 
2004 16,59 26,32 39,41 32,51 29,61 28,37 
2003 16,16 25,25 30,10 32,14 34,67 30,85 
2002 11,62 24,75 30,10 30,10 33,86 33,33 
2001 8,00 14,36 29,23 26,15 32,28 30,85 

Таблиця 1. Показники WGI в межах України за 2001—2017 рр.

Джерело:: сформовано автором за [12—14].

Рис. 2. Динаміка рейтингу України за показником "контроль за корупцією" згідно WGI та Transparency International's
Global Corruption
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Джерело: створено автором за даними WGI та Transparency International's Global Corruption [13, 14].
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Worldwide Governance Indicators), які розраховані на ос�
нові запропонованої методології Д. Кауфмана, А. Края
і М. Мастурцці [12] в межах території України [13] (табл.
1).

— "контроль за корупцією" — описує, якою мірою
державна влада використовується для задоволення при�
ватних потреб, включаючи як дрібні, так і великі форми
корупції, а також "узурпація" державних органів — при�
ватними бізнес�структурами (Transparency Inter�
national's Global Corruption) (відсоткове значення се�
ред усіх країн (від 0 (найнижчий) до 100 (найвищий)
рівень) (рис. 2) [14];

— "верховенство права" — критерій який демонст�
рує дотримання норм чинного законодавства правоохо�
ронними органами, судовою системою, у разі заключен�
ня господарських договорів (контрактів), рівень охоро�
ни права власності, а також ймовірність злочинів і на�
сильства (відсоткове значення серед усіх країн (від 0
(найнижчий) до 100 (найвищий) рівень) (рис. 3);

— "якість державного регулювання" — відображає
здатність уряду формулювати та реалізовувати раціо�
нальну політику, яка дозволяє стимулювати розвиток
приватного сектора (відсоткове значення серед усіх
країн (від 0 (найнижчий) до 100 (найвищий) рівень) (рис.
3);

— "ефективність уряду" — цей показник демонст�
рує якість державних послуг, якість державної служби
та ступінь її незалежності від політичного тиску, якість
розробки та реалізації політичних рішень, а також
ступінь довіри та прихильність до уряду та його політи�
ки (відсоткове значення серед усіх країн (від 0 (найниж�
чий) до 100 (найвищий) рівень) (рис. 3).

У період з 2006 по 2016 рік Україна знизилася з 37�
го до 32�го місця за "ефективністю уряду", а з 25�го по
20�е за показником "контроль за корупцією" згідно
Світовового управління (WGI) [13].

— "політична стабільність і відсутність насильства /
тероризму" �терористичні заходи впливають на політич�
ну нестабільність та / або політично мотивованого на�
сильства, включаючи тероризм (відсоткове значення
серед усіх країн (від 0 (найнижчий) до 100 (найвищий)
рівень).

— "право голосу та підзвітність громадян" — рей�
тинг який відображає уявлення про те, наскільки гро�
мадяни країни впливають на виборчий процес держав�
них органів, а також свободу вираження поглядів, ство�
рення громадських об'єднань і вільних засобів масової
інформації (відсоткове значення серед усіх країн (від
0 (найнижчий) до 100 (найвищий) рівень).

Варто відмітити що дані показники в межах тери�
торії України є досить низькими у порівнянні з розви�

неними країнами світу. Це свідчить про низький рівень
менеджменту в системі державного управління, висо�
кий рівень корупції, низька ефективність урядових
рішень, недотримання норм чинного законодавства у
різних сферах життєдіяльності населення.

У подальшому за допомогою кореляційного аналі�
зу нами було визначено ступінь впливу окреслених кри�
теріїв WGI на землі лісогосподарського призначення,
за такими детермінуючими показниками, як:

— офіційна площа рубок лісу в Україні;
За нашими розрахунками простежується сильний

кореляційний зв'язок (R = 0,62) між показником "Конт�
роль за корупцією" та офіційною (загальною) площею
рубок лісу згідно даних Державної статистики України
(табл. 2).

— показник лісистості в Україні.
Україна, згідно з нашими розрахунками, за по�

казником лісистості серед країн�членів ЄС посідає лише
24 місце серед країн�членів ЄС (28 — країн членів). Ниж�
чим цей показник виявився у Данії (15,32 %), Великої
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Рис. 3. Динаміка рейтингу України за відповідними показниками згідно WGI
та Transparency International's Global Corruption

Джерело: створено автором за даними WGI та Transparency International's Global Corruption [13, 14].

Рік 

Офіційна 
(загальна) 

площа рубок 
лісу, тис. га 

«Контроль 
за 

корупцією» 

2017 419,1 22,12 
2016 386,4 20,67 
2015 399,3 14,90 
2014 382,6 14,90 
2013 415,4 11,37 
2012 417,0 12,80 
2011 421,8 15,64 
2010 402,2 16,19 
2009 357,9 15,79 
2008 425,3 19,90 
2007 476,2 21,36 
2006 468,2 24,88 
2005 464,7 25,85 
2004 Н/Д 16,59 
2003 Н/Д 16,16 
2002 Н/Д 11,62 
2001 Н/Д 8,00 
Розрахунок коефіцієнтів кореляції (R) 
 Колонка 1 Колонка 2 
Колонка 1 1,00 - 
Колонка 2 0,62 1,00 

Таблиця 2. Результати кореляційного аналізу
між показником "Контроль за корупцією" та офіційною

(загальною) площею рубок лісу в Україні

Джерело: розраховано автором за даними [12, 13, 14, 15].
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Британії (13,05 %), Ірландії (11,40 %), Нідерландах
(9,05%), Мальті (1,11 %) (рис. 4) [20 — 25].

Тоді як найвища лісистість території визначена в
таких країнах�членах ЄС, як Фінляндія (68,02 %), Шве�
ція (67,74 %), Словенія (62,69 %), Іспанія (54,60 %),
Естонія (54,16 %), Латвія (53,69 %), Португалія (53,22%).

Математичні зв'язки також встановлені між показ�
ником лісистості та критеріями WGI, а саме "Контроль
за корупцією" (R = 0,654), "Верховенство права" (R =
0,650), "Ефективність уряду" (R = 0,586), "Право голосу
та підзвітність громадян" (R = 0,820) (табл. 3).

Зважаючи на те що застосовані нами критерії WGI
за своїми значеннями є низькими і характеризують низь�
кий рівень ефективності виконавчої влади в тому числі
в сфері природокористування, високий рівень корупції
та інше, отримані результати кореляційного аналізу
свідчать про вплив цих факторів на лісистість у нашій
державі, яка є нижчою від оптимального рівня, та низь�
ку екологічну продуктивність використання земель
лісогосподарського призначення в Україні

Забезпечення сприятливого середовища, для впро�
вадження реформи із децентралізації, передбачає прий�
няття більш дієвих заходів щодо формування ефектив�
них органів влади та боротьби з корупцією, обидва фак�
тори продовжують бути хронічними проблемами в Ук�
раїні. Особливе занепокоєння викликає той факт, що

72% українців вважають, що громадяни не можуть впли�
нути на запобігання або припинення корупції, а в райо�
нах муніципальна влада не має змоги для боротьби з ко�
рупцією, вважаючи, що антикорупційні зусилля зале�
жать від центральної влади. Проте, добре продуманий і
реалізований процес децентралізації має потенціал для
підвищення прозорості та підзвітності органів виконав�
чої влади та посилення демократичного управління,
особливо на місцевому рівні. Це, у свою чергу, може до�
помогти покращити ефективність уряду та побороти ко�
рупцію, як негативне явище [11].

ВИСНОВКИ
В результаті проведеного аналізу на основі даних

Worldwide Governance Indicators та Transparency
International's Global Corruption нами доведена неефек�
тивність існуючої системи державного управління, яка
негативно впливає на використання земель лісогоспо�
дарського призначення — зумовлює низький рівень
лісистості в Україні. Саме тому децентралізація влади,
передача повноважень щодо використання природних
ресурсів є необхідною передумовою для продуктивно�
го використання земель лісогосподарського призначен�
ня та розвитку лісового господарства в Україні в ціло�
му.
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Рис. 4. Діаграма лісистості країнDчленів ЄС та України, %

Джерело: створено автором за даними [16—18].
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 - 1 2 3 4 5 6 7 

Розрахунок коефіцієнтів кореляції (R) 

Колонка 1 1,00 -  - - - - - 

Колонка 2 0,54 1,00 - - - - - 

Колонка 3 0,84 0,32 1,00 - - - - 

Колонка 4 0,32 0,28 0,24 1,00 - - - 

Колонка 5 -0,57 -0,05 -0,49 -0,76 1,00 - - 

Колонка 6 0,91 0,56 0,59 0,32 -0,53 1,00 - 

Колонка 7 0,654 0,650 0,384 0,586 -0,568 0,820 1,000 

Таблиця 3. Результати кореляційного аналізу між показником лісистості та критеріями WGI
в межах України

Джерело: розраховано автором за даними [12, 13, 14, 18, 19, 26 — 28].
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THEORETICAL ASPECTS OF CLASSIFICATION OF АUDIT SERVICES ARE IN THE CONDITIONS
OF LEGISLATIVE INNOVATIONS

У статті акцентовано увагу на необхідності врахування впливу законодавчих змін у сфері аудиторсьQ

кої діяльності на визначення видів аудиторських послуг, які можуть надаватися суб'єктами аудиторсьQ

кої діяльності. Досліджено зміни у класифікації видів аудиторських послуг на законодавчому рівні, їх

взаємозв'язок з видами аудиторських послуг, що визначено Міжнародними стандартами аудиту. ЗдійснеQ

но узагальнення позицій авторів у частині розробки класифікації аудиторських послуг, встановлено їх

переваги та недоліки. За результатами проведеного теоретичного аналізу здійснено обгрунтування клаQ

сифікаційних ознак і проведено розмежування видів аудиторських послуг. Використання запропоноваQ

ної класифікації є важливим з позицій розробки шляхів подальшого удосконалення організаційноQметоQ

дичного забезпечення надання різних видів аудиторських послуг, оцінки аудиторського ризику та розQ

витку ринку аудиту в цілому.

Improvement and change of the legal adjusting of accounting and compilation of the financial reporting,

forming of new requirements, to opening of nonfinancial state information activity of enterprise, strengthening

of requirements and establishment of limitations of grant of audit services. The changes of legislative base of

process of grant of audit services should provide removal of mess and insufficient authentication of base concepts,

and also establishment of basic notion in content descriptions of audit services.

The purpose of the article is deepening of theoretical principles of determination of essence and clarification

of classification of audit services in the conditions of legislative changes.

Established list of types of audit services of certain at legislative level and in the International standards of

audit witnessed partial correlation between the types of concomitant services and nonQaudit services. In the

process of research the question of determination of essence and classification of public accountant services of

the authors resulted in scientific articles is studied in the sphere of audit. Analysis of the noted scientific articles,

identify gaps provided and contradictions in relation to establishment of economic maintenance and classification

of audit services. The change of the legislative adjusting taking into account the requirements of European

experience stipulated a requirement in development of system signs of classification of audit services with the

detailed study of their kinds. With the purpose of forming of integral picture of difficult, multidimensional

character of audit services as an economic category it is suggested to apply the improved classification of audit

services.

The use of the offered classification of audit services, contributes to the systematization of available knowledge

about economic maintenance of services which are given the subjects of audit activity, provides for elimination

oneQsidedness, insufficient plenitude and inconsistency of existent classifications. The clear differentiating of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Приведення законодавчого регулювання аудиторсь�

кої діяльності у відповідність з європейськими стандар�
тами та міжнародним досвідом, збільшення євроінтег�
раційних зв'язків, призводять до поступового розши�
рення видів аудиторських послуг, які надаються суб'єк�
тами аудиторської діяльності. Удосконалення та зміна
правового регулювання ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності, формування нових
вимог до розкриття нефінансової інформації про стан
діяльності підприємства, посилення вимог та встанов�
лення обмежень надання аудиторських послуг суб'єкта�
ми аудиторської діяльності, які мають право проводи�
ти обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств,
що становлять суспільний інтерес, зумовлюють розши�
рення видів та обсягів наданих аудиторських послуг.
Зміни законодавчого базису процесу надання ауди�
торських послуг, покликані забезпечити усунення плу�
танини та недостатньої ідентифікації базових понять, а
також встановлення основних змістовних характерис�
тик аудиторських послуг. Разом з тим, подальшого дос�
лідження потребують питання класифікації аудиторсь�
ких послуг в умовах законодавчих новацій, теоретич�
но�наукове обгрунтування їх економічного змісту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемним питанням визначення сутності та фор�

мування класифікації аудиторських послуг, розробці
організаційно�методичних положень здійснення ауди�
торської діяльності присвятили наукові праці такі вчені
та дослідники: В.П. Бондар, Л.В. Гуцаленко, М.Д. Корінь�
ко, О.А. Петрик, Н.М. Проскуріна, Н.А. Салова, В.В. Рядсь�
ка, Л.В. Чижевська та інші вітчизняні й зарубіжні нау�
ковці. Не применшуючи значення наукових напрацювань
авторів, більш детального та глибокого дослідження
вимагають теоретичні положення обгрунтування змісту
та класифікації аудиторських послуг в умовах законо�
давчих змін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблення теоретичних положень

та удосконалення практичних рекомендацій з розроб�
ки класифікації аудиторських послуг в умовах законо�
давчих змін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із ключових документів, який визначає пра�
вові засади надання аудиторських послуг є Закон Ук�
раїни "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258�VIII [9].
Відповідно до п. 1 закону під терміном "аудиторські по�
слуги" слід розуміти аудит, огляд фінансової звітності,
консолідованої фінансової звітності, виконання завдань
з іншого надання впевненості та інші професійні послу�
ги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів
аудиту" [9]. Відповідно до зазначеного нормативного
документу суб'єкти аудиторської діяльності можуть
надавати такі види аудиторських послуг (табл. 1).

Організаційно�методичні засади здійснення та пе�
релік аудиторських послуг, що можуть надаватися
суб'єктами аудиторської діяльності, представлені в
Міжнародних стандартах аудиту. Міжнародні стандар�

types of audit services will assist development organizationally methodical principles of their grant, to the increase

of professional jurisdiction of auditors considering a specific and multiQvector of realization of directions of audit

activity.

Ключові слова: класифікація, аудиторські послуги, супутні послуги, неаудиторські послуги, обмеження,
законодавче регулювання.

Key words: classification, audit services, related services, non�audit services, restrictions, legislative regulation.

ти аудиту (далі — МСА) викладені в контексті аудиту
фінансової звітності. Відповідно в МСА врегульовані
особливості надання таких аудиторських послуг:

— аудит та огляд історичної фінансової інформації;
— завдання з надання впевненості, інші ніж аудит

та огляд історичної фінансової інформації;
— супутні послуги.
Уточнення переліку неаудиторських послуг на рівні

Закону України "Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258�
VIII [9] й встановлення обмежень на одночасне надан�
ня підприємствам, що становлять суспільний інтерес,
послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та
неаудиторських послуг,зумовлює необхідність встанов�
лення їх взаємозв'язку з супутніми послугами, перелік
та правила надання, яких врегульовані в Міжнародних
стандартах супутніх послуг (далі — МСПП).

"У відповідності до МСА супутня послуга є завдан�
ням з виконання узгоджених процедур, оскільки в цьо�
му разі аудитор перевіряє не фінансову звітність у ціло�
му, а лише окремі її компоненти, і, відповідно, не надає
впевненості користувачу в тому, що така фінансова
звітність містить достовірну та справедливу інформацію
про стан активів, зобов'язань, капіталу тощо" [3, с. 22].

Порядок надання суб'єктами аудиторської діяль�
ності супутніх послуг врегульовано в МССП 4400 "Зав�
дання з виконання узгоджених процедур стосовно
фінансової інформації", МССП 4410 "Завдання з ком�
піляції інформації". Відповідно до п. 3 МССП 4400 "Зав�
дання з виконання узгоджених процедур стосовно
фінансової інформації" завдання з виконання узгодже�
них процедур може включати виконання аудитором пев�
них процедур стосовно окремих статей фінансових да�
них (наприклад, дебіторської або кредиторської забор�
гованості, придбання у пов'язаних сторін і обсягів про�
дажу та прибутку сегмента суб'єкта господарювання),
фінансової звітності (як окремих форм, наприклад,
балансу, так і повного пакета фінансової звітності)" [6,
с. 472]. Однак у МССП 4400 не деталізовано зміст по�
годжених процедур, що призводить до виникнення пев�
ної плутанини під час класифікації аудиторських послуг
та їх віднесенні до супутніх послуг, неаудиторських по�
слуг, завдань з надання впевненості.

На підставі аналізу змістовного наповнення МССП
4400 "Завдання з виконання узгоджених процедур сто�
совно фінансової інформації" [6] можна зробити вис�
новок, що перелік узгоджених процедур як одного із
видів супутніх послуг також перетинається з переліком
неаудиторських послуг наведених у п. п. 8 п. 4 ст. 6 (по�
слуги, пов'язані із залученням фінансування, розподі�
лом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім
послуг з надання впевненості щодо фінансової інфор�
мації, зокрема проведення процедур, необхідних для
підготовки, обговорення та випуску листів�підтверд�
жень у зв'язку з емісією цінних паперів юридичних осіб).

МССП 4410 "Завдання з компіляції інформації" [6]
врегульовує порядок виконання завдання, в яких ауди�
тор допомагає управлінському персоналу у підготовці
та поданні історичної фінансової інформації відповід�
но до загальноприйнятих концептуальних основ фінан�
сового звітування загального призначення. Компіляція
інформації як вид супутніх послуг також певним чином
корелює з видами неаудиторських послуг (зокрема з пп.
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1, 2, 3, 6 ст. 6 Закону України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017
року № 2258�VIII).

Встановлений перелік видів аудиторських послуг
визначених на законодавчому рівні та в МСА, засвідчує
часткову кореляцію між видами супутніх послуг та не�
аудиторських послуг. Водночас до складу неаудиторсь�
ких послуг належать такі види аудиторських послуг, які,
на нашу думку, не можуть бути віднесені до супутніх
послуг:

— розробка та впровадження процедур внутрішнь�
ого контролю, управління ризиками, а також інформа�
ційних технологій у фінансовій сфері;

— надання правової допомоги у формі: послуг юрис�
консульта із забезпечення ведення господарської діяль�
ності; ведення переговорів від імені юридичних осіб;
представництва інтересів у суді;

— послуги з оцінки.
Також звертаємо увагу, що в частині надання неау�

диторських послуг на законодавчому рівні встановлено
обмеження щодо одночасного надання підприємствам,
що становлять суспільний інтерес, послуг з обов'язко�
вого аудиту фінансової звітності та неаудиторських
послуг. Зазначених обмежень щодо супутніх послуг
нормами МСА не передбачено. Тому, дослідивши зако�
нодавчий базис регулювання правил надання аудиторсь�
ких послуг, слід акцентувати увагу на необхідності по�
дальшого нормативного удосконалення їх класифікації.

Питання визначення сутності та класифікації ауди�
торських послуг досліджені в наукових працях дослід�

ників в сфері аудиту. Аналіз зазначених наукових
праць, дозволив виявити ряд недоліків та суперечнос�
тей щодо встановлення економічного змісту та класи�
фікації аудиторських послуг. На думку Кожушко О.В.,
"аудиторські послуги — це діяльність аудиторських
фірм та приватних аудиторів, яка здійснюється згідно
з вимогами договору на його проведення за доручен�
ням зацікавленої особи і передбачає застосування ек�
спертно�консультаційних дій, контрольно�ревізійну
діагностику та прогнозування майбутнього стану
підприємства в результаті проведення якої формуєть�
ся заключна думка щодо достовірності та право�
мірності інформації у фінансових звітах суб'єкта гос�
подарювання та видача аудиторського висновку" [5, с.
886].

Також автором наведено наступну узагальнюючу
класифікацію аудиторських послуг:

— за змістом (послуги дії; послуги контролю; інфор�
маційні послуги);

— за принципом сумісності (послуги не сумісні з
проведенням у господарюючого суб'єкта обов'язково�
го аудиту; послуги сумісні з проведенням у господарю�
ючого суб'єкта обов'язкового аудиту);

— за обов'язковістю проведення (обов'язковий
аудит; ініціативний аудит) [5, с. 887].

Наведена Кожушко О.В. класифікація містить лише
окремі ознаки класифікації аудиторських послуг, які
слід прийняти до уваги при удосконаленні класифікації
аудиторських послуг з урахуванням нової системи ре�
гулювання аудиторської діяльності.

Таблиця 1. Види та характеристика аудиторських послуг, наведені в Законі України "Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258DVIII

Джерело: [9].

Види 
аудиторських 

послуг 
Характеристика та деталізація аудиторських послуг 

Стаття та 
пункт 
закону 

Аудит 
фінансової 
звітності  

Аудиторська послуга з перевірки даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності та/або консолідованої фінансової звітності 
юридичної особи або представництва іноземного 
суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який 
подає фінансову звітність та консолідовану фінансову 
звітність групи, з метою висловлення незалежної 
думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 
аспектах вимогам національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних 
стандартів фінансової звітності або іншим вимогам 

п. 1 ст. 1 

Неаудиторські 
послуги 

1. Складання податкової звітності, розрахунку 
обов’язкових зборів і платежів, представництва 
юридичних осіб у спорах із зазначених питань. 
2. Консультування з питань управління, розробки і 
супроводження управлінських рішень. 
3. Ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності. 
4. Розробка та впровадження процедур внутрішнього 
контролю, управління ризиками, а також 
інформаційних технологій у фінансовій сфері. 
5. Надання правової допомоги у формі: послуг 
юрисконсульта із забезпечення ведення господарської 
діяльності; ведення переговорів від імені юридичних 
осіб; представництва інтересів у суді. 
6. Кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері 
бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у 
тому числі послуги з надання персоналу, що приймає 
управлінські рішення та відповідає за складання 
фінансової звітності. 
7. Послуги з оцінки. 
8. Послуги, пов’язані із залученням фінансування, 
розподілом прибутку, розробкою інвестиційної 
стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо 
фінансової інформації, зокрема проведення процедур, 
необхідних для підготовки, обговорення та випуску 
листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних 
паперів юридичних осіб 

п. 4 ст. 6 
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Майже тотожну класифікацію супутніх аудиторсь�
ких послуг запропонувала Подолянчук О.А. [8, с. 44],
розмежовуючи аудиторські послуги за критерієм змісту
та сумісності з проведенням обов'язкового аудиту у
суб'єкта господарювання.

На необхідності класифікації аудиторських послуг
за ознакою сумісності наголошує Гаргола Ю.Г. [2, с.
46]. Автором за результатами критичного аналізу за�
конодавчого регулювання видів послуг, що можуть на�
даватися суб'єктами аудиторської діяльності, здійсне�
но розподіл аудиторських послуг на групи сумісні та
несумісні з проведенням різних типів аудиторських
перевірок (обов'язкового аудиту, ініціативного ауди�
ту, інших послуг). Водночас запропонована класифі�
кація Гарголою Ю.Г. потребує доопрацювання в час�
тині обмежень, які встановлені наразі на законодав�
чому рівні.

Касич А.О., Гноєва І.М. [4, с. 96] на основі аналізу
запропонованих різними авторами класифікацій ауди�
торських послуг запропонували свою (табл. 2).

Запропонована авторами класифікація аудиторсь�
ких послуг наведена безсистемно у вигляді загального
переліку видових груп послуг, які можуть надаватися
суб'єктами аудиторської діяльності без належної харак�
теристики їх змісту. Зазначені недоліки викликають
дискусії з приводу доцільності її застосування.

Окремими авторами (Каменська Т.О., Лубенчен�
ко О.Е. [3, с. 22], Назарова К. [7, с. 282—283; Немчен�
ко В.В., Редько О.Ю. [1, c. 201—203]), класифікація ауди�
торських послуг розроблені на базі діючого до 2017 року
законодавства та рішення АПУ від 22.12.2011 р. № 244/
14. Так, науковці поділяють аудиторські послуги на на�
ступні види: практичне виконання аудиторських пере�
вірок (послуги в сфері аудиту); організаційне і методич�
не забезпечення аудиту; інші аудиторські послуги. Заз�
начена класифікація на сьогодні втратила свою актуаль�
ність у зв'язку зі скасуванням рішення АПУ від
22.12.2011 р. № 244/14 та приведенням чинного зако�
нодавства у відповідність до міжнародних вимог регу�
лювання здійснення професійної діяльності в сфері
аудиту.

Аудиторська палата України (далі — АПУ) як орган
професійного самоврядування аудиторської діяльності
надала роз'яснення у формі інформаційного листа щодо
видів послуг, які можуть надаватися суб'єктами ауди�
торської діяльності.

"Виходячи із практики, аудиторські фірми надають
замовникам аудиторських послуг різноманітні послуги,

як такі, що передбачені професійними стандартами
(Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг),
так і послуги, які не охоплюються цими стандартами,
але потрібні замовникам та можуть бути надані, врахо�
вуючи кваліфікацію та досвід працівників суб'єктів ауди�
торської діяльності.

Серед таких послуг, зокрема, послуги із складання
бухгалтерських та фінансових звітів; облік операцій;
нарахування заробітної плати; консультації з питань
організації бухгалтерського обліку; адміністративні
послуги; послуги оцінки; послуги у сфері оподаткуван�
ня — підготовка податкових декларацій, виконання об�
числень і розрахунків податків, податкове планування
та інші послуги податкового консультування, допомо�
га у вирішенні податкових спорів; послуги внутрішньо�
го аудиту; послуги інформаційних технологій та систем;
юридичні послуги; послуги з підбору персоналу; розроб�
ка корпоративних стратегій та інші послуги у сфері кор�
поративних фінансів; проведенні тренінгів, навчальних
курсів та програм тощо" [10].

АПУ також надає "перелік аудиторських послуг
відповідно до Національного класифікатора України
"Класифікація видів економічної діяльності ДК
009:2010" (далі — КВЕД), а саме:

— аудиторські послуги (код за КВЕД 69.20 "Діяль�
ність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консуль�
тування з питань оподаткування");

— послуги з бухгалтерського обліку, консультації
з питань оподаткування (код за КВЕД 69.20 "Діяльність
у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультуван�
ня з питань оподаткування");

— юридичні послуги (код за КВЕД 69.10 "Діяльність
у сфері права");

— консультування з питань комерційної діяльності
й керування (код за КВЕД 70.22 "Консультування з пи�
тань комерційної діяльності й керування");

— послуги з оцінювання нерухомого майна (код за
КВЕД 68.31 "Агентства нерухомості") та діяльність з
оцінювання, крім оцінювання нерухомого майна й
об'єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо)
(код за КВЕД 74.90 "Інша професійна, наукова та тех�
нічна діяльність, н.в.і.у.");

— консультаційні послуги із заповнення вакансій та
пошуку персоналу (код за КВЕД 78.10 "Діяльність
агентств працевлаштування");

— видавнича діяльність (код за КВЕД 58 "Видавнича
діяльність");

Таблиця 2. Класифікація аудиторських послуг, представлена Касич А.О., Гноєва І.М.

Джерело: [4, с. 96].

№ 
з/п 

Ознаки класифікації Види аудиторських послуг 

1 2 3 
1 За законодавством Завдання з надання впевненості. 

Супутні аудиторські послуги. 
Інші послуги, пов’язані з професійною 
діяльністю. 
Організаційне та методичне забезпечення аудиту 

2 У залежності від історичних стадій 
розвитку 

Підтверджуючий аудит. 
Системно-орієнтований аудит. 
Аудит, що базується на ризику 

3 За об’єктами Аудит фінансової звітності. 
Аудит на відповідність. 
Операційний аудит 

4 За суб’єктами Внутрішній аудит. 
Зовнішній аудит 

5 За змістом Послуги дії. 
Послуги контролю. 
Інформаційні послуги 

6 У залежності від тривалості співпраці 
“замовник – аудитор” 

Первинні послуги. 
Повторні послуги 

7 За ініціативою здійснення Обов’язкові послуги. 
Добровільні послуги 
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— комп'ютерне програмування, консультування та
пов'язана з ними діяльність (код за КВЕД 62 "Комп'ю�
терне програмування, консультування та пов'язана з
ними діяльність");

— надання інших інформаційних послуг (код за
КВЕД 63.99. "Надання інших інформаційних послуг,
н.в.і.у.");

— консультаційні послуги з питань інвестування
(код за КВЕД 66.19 "Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного за�
безпечення");

— надання в оренду й експлуатацію власного неру�
хомого майна (код за КВЕД 68.20 "Надання в оренду й
експлуатацію власного нерухомого майна");

— адміністративна та допоміжна офісна діяльність
(код за КВЕД 82.11 "Надання комбінованих офісних
адміністративних послуг", 82.30 "Організування конг�
ресів і торговельних виставок");

— інші види освіти (код за КВЕД 85.59 "Інші види
освіти, н.в.і.у.")" [10].

Перелік аудиторських послуг, які конкретизовані в
інформаційному листі АПУ в цілому відповідає переліку
неаудиторських послуг, які визначені на законодавчо�
му рівні.

Резюмуючи вищевикладені підходи до класифікації
аудиторських послуг, слід звернути увагу на недостат�
ню повноту й неузгодженість представлених авторами
ознак класифікацій та видів аудиторських послуг. Зміна
законодавчого регулювання з урахуванням вимог євро�
пейського досвіду, обумовила потребу в розробці сис�
темних ознак класифікації аудиторських послуг з грун�
товним вивченням їх видів.

З метою формування цілісного уявлення про склад�
ний, багатоаспектний характер аудиторських послуг як
економічної категорії пропонуємо застосовувати на�
ступну класифікацію аудиторських послуг (табл. 3).

Аудиторські послуги за нормативним регулюванням —
це сукупність послуг, які можуть надавати суб'єкти
аудиторської діяльності відповідно до Закону України
"Про аудит фінансової звітності та аудиторську

діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258�VIII та МСА.
Характеристика даних видів послуг представлена на
початку статті.

Багатовекторність предметного спрямування про�
фесійної діяльності аудиторів зумовлює необхідність
класифікації аудиторських послуг за економічним
змістом. Використання зазначеної ознаки класифікації
забезпечує чітке розуміння суб'єктами аудиторської
діяльності переліку кодів КВЕД, у межах яких є право�
мірним здійснення аудиторської діяльності.

Виокремлення класифікаційної ознаки за видами
ризику зумовлено розширенням сфер надання ауди�
торських послуг, а також необхідністю детального та
грунтовного вивчення видів аудиторських ризиків, які
виникають при наданні супутніх та неаудиторських по�
слуг. Зокрема до складу послуг з аудиту фінансової
звітності, що потребують оцінки аудиторських ризиків
належатимуть аудиторські послуги з проведення ауди�
ту та огляду історичної фінансової інформації. В цьому
випадку слід здійснити оцінку таких ризиків, як власти�
вий ризик, ризик контролю, ризик не виявлення. Якщо
розглядати інші аудиторські послуги, що потребують
оцінки ідентифікованих ризиків, то до їх складу слід
включити супутні та неаудиторські послуги. Безпосе�
редньо зазначені види послуг надаються в умовах впли�
ву як аудиторських, так й інших ідентифікованих видів
ризиків, які залежать від предмету завдання та резуль�
татів його виконання.

У разі укладення договору з надання послуг з обо�
в'язкового аудиту, суб'єкти аудиторської діяльності по�
винні враховувати наявні законодавчі обмеження в час�
тині одночасного надання такого виду аудиторських
послуг та неаудиторських послуг. Водночас у разі на�
дання послуг з ініціативного аудиту не аудиторські по�
слуги можуть надаватися без урахування встановлених
обмежень.

Законодавчі новації в частині визначення переліку
та видів аудиторських послуг призвели до формування
певної спорідненості (взаємозв'язку) між різними вида�
ми аудиторських послуг. Зокрема, якщо детально ви�

Таблиця 3. Класифікація аудиторських послуг,
що можуть надаватися суб'єктами аудиторської діяльностіз урахуванням законодавчих новацій

Примітка: виділені курсивом ознаки та види аудиторських послуг запропоновані автором.

№ 
з/п Ознака класифікації Вид аудиторських послуг 

1 2 3 
1.1. Аудит та огляд історичної фінансової інформації 
1.2. Завдання з надання впевненості, інші ніж аудит та 

огляд історичної фінансової інформації 
1.3. Супутні послуги 

1 За нормативним 
регулюванням 

1.4. Неаудиторські послуги 
2 За економічним 

змістом 
2.1. Відповідно до Національного класифікатора 

України «Класифікація видів економічної 
діяльності ДК 009:2010» 

3.1. Послуги з аудиту та огляду фінансової 
інформації, що потребують оцінки аудиторських 
ризиків 

3 За видами ризиків, що 
впливають на 
результати наданих 
послуг 3.2. Інші аудиторські послуги, що потребують оцінки 

ідентифікованих ризиків 
4.1. Послуги, надання яких обмежується 

законодавством 
4 За наявністю 

законодавчих 
обмежень 4.2. Послуги, які надаються без обмежень за 

законодавством 
5.1. Послуги з наявністю міжпредметних зв’язків 5 За спорідненістю 
5.2. Відокремлені за економічним змістом послуги 
6.1. Послуги, надані підприємствам, що становлять 

суспільний інтерес 
6.2. Послуги, надані іншим суб’єктам господарювання 

6 За видами споживачів 
послуг 

6.3. Послуги, надані установам ринку фінансових 
послуг 

7.1. Сумісні аудиторські послуги 7 За сумісністю 
7.2. Взаємовиключні аудиторські послуги 
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вчити перелік супутніх та неаудиторських послуг, мож�
на чітко простежити наявність інтеграційних зв'язків
між ними. Така ситуація пов'язана з тим, що перелік су�
путніх послуг перетинається (частково дублюється) з
переліком неаудиторських послуг. До відокремлених за
економічним змістом послуг слід віднести послуги з
аудиту та огляду історичної фінансової інформації.

Класифікація аудиторських послуг за видами спо�
живачів дозволяє систематизувати обсяги наданих ауди�
торських послуг підприємствам, що становлять суспіль�
ний інтерес; послуги, надані іншим суб'єктам господа�
рювання; установам ринку фінансових послуг.

Питання сумісності надання аудиторських послуг
полягає у правомірності надання тих чи інших послуг у
випадку проведення різних типів аудиторських пере�
вірок. Під сумісними аудиторськими послугами слід ро�
зуміти перелік аудиторських послуг, які можуть бути
надані суб'єкту господарювання при проведенні обо�
в'язкового або ініціативного аудиту. Наприклад, суміс�
ними послугами у разі проведення обов'язкового ауди�
ту можуть бути супутні послуги з питань фінансового
аналізу, оцінки ефективності функціонування систем
бухгалтерського обліку та контролю, надання консуль�
тацій з питань бухгалтерського облік та господарської
діяльності. Під час надання сумісних послуг також слід
враховувати обмеження надання неаудиторських по�
слуг під час  проведення обов'язкового аудиту підприє�
мствам, що становлять суспільний інтерес.

Взаємовиключними послугами можуть бути послу�
ги, "які передбачають втручання до процесу складання
облікової та звітної документації, ведення або віднов�
лення бухгалтерського обліку, складання фінансових
звітів, податкових декларацій" [2, с. 47].

Використання запропонованої класифікації ауди�
торських послуг, дозволяє систематизувати наявні знан�
ня про економічний зміст цього виду послуг, що нада�
ються суб'єктами аудиторської діяльності, дозволяє
усунути однобічність,недостатню повноту й неузгод�
женість існуючих класифікацій. Чітке розмежування
видів аудиторських послуг сприятиме розвитку органі�
заційно�методичних засад їх надання, підвищенню про�
фесійної компетенції аудиторів з урахуванням специ�
фіки та багатовекторності реалізації напрямів здійснен�
ня аудиторської діяльності.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Широкий перелік аудиторських послуг, які надають�
ся аудиторськими фірмами, зміни правового регулюван�
ня системи аудиту в країні, призвели до необхідності
грунтовного вивчення та систематизації їх видів. На�
явність дискусійних питань у частині виокремлення видів
аудиторських послуг та їх співвідношення, розробки кла�
сифікаційних ознак дозволили запропонувати класифі�
кацію аудиторських послуг, яка базується на поглибле�
ному розумінні їх змістовної характеристики та враху�
ванні законодавчих новацій. В межах запропонованої
класифікації аудиторських послуг було уточнено й зап�
ропоновано класифікаційні ознаки, що в подальшому
дозволило уточнити окремі види послуг, що надаються в
сфері аудиту. Перспективами подальших досліджень є
вивчення видів та особливостей оцінки ризиків, які вини�
кають у ході надання супутніх та неаудиторських послуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Розвиток економіки країни, окремих галузей та

суб'єктів господарювання визначено ціллю реформ, що
тривають в України. Загальне спрямування на розвиток
набуває формалізованих вимірів, які і стають безпосе�
редньою метою реформ і слугують одночасно індикато�
рами досягнення результату через систему показників.
Такими результатами широко вважаються загальна зай�
нятість працездатного населення, яка вимірюється
рівнями зайнятості та безробіття. Рівень життя населен�
ня, який опосередковано визначається через розмір ва�
лового внутрішнього продукту, як правило на одного

УДК 378.014.54

В. А. Петренко,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування,
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
ORCID ID: 0000600026879263769

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DOI: 10.32702/2306�6806.2019.7.69

V. Petrenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Management

and Administration of the Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University

STATE REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

Актуалізовано значення державного регулювання економіки України, розвитку сфери вищої освіти,

як передумови забезпечення зайнятості населення. Проаналізовано нормативне поле щодо умов ліценQ

зування освітньої діяльності та процедур проведення ліцензування та акредитації закладів вищої освіти,

спеціальностей, освітніх програм. Узагальнено важелі впливу на складові діяльності та об'єкти контроQ

лю суб'єктів господарювання, що впроваджують діяльність, яка підлягає ліцензуванню. Визначено поQ

слідовність етапів отримання ліцензії закладом освіти. Вказано на зв'язок процесів ліцензування та

акредитації на прикладах сфери вищої освіти. Проаналізовано практичні механізми ліцензування та

акредитації закладів освіти, спеціальностей вищої освіти та освітніх програм у динаміці змін умов ліценQ

зування та реформування галузі освіти в цілому. Запроваджено періодизацію часу із сталими умовами

ліцензування складових сфери вищої освіти.

The significance of the state regulation of the Ukrainian economy, the development of the sphere of higher

education as a prerequisite for ensuring employment of the population has been updated. The normative field

concerning the conditions of licensing of educational activity and procedures of licensing and accreditation of

institutions of higher education, specialties, educational programs is analyzed. The levers of influence on the

components of activity and objects of control of the subjects of economic activity introducing activity which is

subject to licensing are generalized. The sequence of stages of obtaining a license by the educational institution

is determined. It is indicated on the connection of the processes of licensing and accreditation on examples of

the sphere of higher education. The practical mechanisms of licensing and accreditation of educational

institutions, specialties of higher education and educational programs in the dynamics of changes in licensing

conditions and reform of the education sector as a whole are analyzed. The periodization of time with the stable

licensing conditions of the constituent parts of higher education is introduced.

Ключові слова: державне регулювання економіки, умови ліцензування закладів освіти, спеціальностей,
освітніх програм, ліцензія, акредитація.

Key words: state regulation of economy, licensing conditions of educational institutions, specialties, educational
programs, license, accreditation.

мешканця чи одиницю території. До наступних вимірів
економічного розвитку відносять купівельну спро�
можність, яка контролюється через розміри середньої
заробітної плати, вартість споживчого кошика, вартості
енергоносіїв та цілу систему макро� та мікроекономіч�
них цілей та показників, що їх визначають.

Забезпечення зайнятості населення відбувається за
рахунок створення нових робочих місць, пенсійних ме�
ханізмів та через підготовку, відповідно потребам і пер�
спективам розвитку країни, кваліфікованих кадрів, що
вимагає розвитку системи освіти. Саме тому важливим
завданням є дослідження стану розвитку системи осві�
ти, визначення механізмів державного впливу на її роз�
виток.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Розвиток системи освіти — це багатокомпонентний
процес, який обумовлено історичними змінами розвит�
ку країни в цілому, галузі освіти зокрема. В історично�
му минулому питання регулювання розвитку галузі осві�
ти, механізми державного впливу, процедури ліцен�
зування досліджувалися багатьма вченими. Зокрема ак�
туальними факторами впливу на вектор розвитку галузі
освіти за висновками Третяка Г.С. є залежність від пол�
ітичної спрямованості [10, с. 6] керівників профільних
галузі виконавчих органів влади.

Ліцензування в Україні визначено однією з функцій
державного управління, тобто одним із найбільш загаль�
них засобів впливу держави на учасників сфери вищої
освіти [11]. Проте за слушними висновками Зубчик О.А.
зміст такого впливу та його наслідків для об'єктів, у
відношенні яких він здійснюється, належним чином не
розкривається [6]. Бєлова Л.О., Потій О.В. особливу ува�
гу приділяють онтологічним моделям предметної сфе�
ри механізмів ліцензування освітньої діяльності та ак�
редитації освітньої програми [7].

На невідповідність процесів ліцензування принци�
пам державного регулювання вказує Деревянко Б.В. [8].
Ліцензування виступає як засіб впливу держави на
діяльність навчальних закладів аж до скорочення їх
кількості. За основу дослідження обрано нормативну до�
кументацію щодо процесу ліцензування. Висновки бу�
дуються через пропозиції усунення окремих умов ліцен�
зування і "наголошено на необхідності обов'язкового за�
лишення інших ліцензійних умов" [8, с. 176].

Звєрєва Ю.Г. актуалізує необхідність дослідження
саме "проблем адміністративної процедури у сфері
ліцензування" [9, с. 118], проте зміст аналізу зведено до
визначення понять "ліцензування" та "адміністративні
процедури" за джерелами адміністративного права без
дослідження практичних аспектів реалізації норм.

Таким чином, визначено, що питання державного ре�
гулювання розвитку закладів освіти досліджено голов�
ним чином на рівні теорії тлумачення окремих категорій,
законодавчих норм і потребують тісного аналізу прак�
тичних аспектів застосування умов ліцензування зак�
ладів освіти, спеціальностей, освітніх програм у сучас�
ному вимірі з урахуванням динаміки розвитку норматив�
ного поля, формулювання нових цілей і завдань, що по�
стають перед системою освіти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження умов ліцензування сис�

теми освіти як на рівні теорії, так і показати практичні
складові застосування постійно змінних нормативів
щодо ліцензування та акредитації, що діють у галузі ос�
віти, зокрема вищої.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для створення умов, стимулювання розвитку всіх

суб'єктів економічних відносин, дотримання балансу
інтересів держава впроваджує законодавчу, виконавчу,
судову діяльності, що в комплексі дій отримало назву
державного регулювання економіки. Зміст державного
регулювання економіки досягається системою організа�
ційних, економічних, фінансових та управлінських за�
собів та інструментів. Одним з таких інструментів, що
активно використовується для контролю діяльності зак�
ладів освіти є ліцензування та акредитація спеціальнос�
тей, рівнів, освітніх програм. Причому принцип пріори�
тетності захисту прав, законних інтересів, життя і здо�
ров'я людини, навколишнього природного середовища,
захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення
безпеки держави, передбачає, що ліцензування виду гос�
подарської діяльності застосовується лише до такого
виду, провадження якого становить загрозу порушення
прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров'ю

людини, навколишньому природному середовищу та/
або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших
засобів державного регулювання [1].

Аналіз законодавчого поля щодо нормування про�
цесів ліцензування сфери вищої освіти в Україні пока�
зав, що діє два Закони України, які визначають зміст,
загальні правила ліцензування освітньої діяльності. Це
Закони України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" [1] та " Про вищу освіту" [2].

Закон "Про ліцензування видів господарської діяль�
ності" [1] регулює суспільні відносини у сфері ліцензу�
вання видів господарської діяльності, визначає виключ�
ний перелік видів господарської діяльності, що підляга�
ють ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх
ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування,
відповідальність за порушення законодавства у сфері
ліцензування видів господарської діяльності. Аналіз
принципів державної політики у сфері ліцензування по�
казав, що вимоги ліцензійних умов мають бути однознач�
ними, прозорими та виключати можливість їх суб'єк�
тивного застосування органами ліцензування чи ліцен�
зіатами (стаття 3) [1]. Особливості ліцензування освіт�
ньої діяльності визначаються спеціальними законами у
сфері освіти, проте механізм їх дії і важелі впливу та
контролю з боку органу ліцензування є типовими для
всіх видів діяльності, що підлягають ліцензуванню і ут�
ворюють систему впливу на суб'єкта господарювання
(рис. 1).

Відповідно до статті 24 Закону України "Про вищу
освіту" освітня діяльність у сфері вищої освіти прова�
диться закладами вищої освіти, науковими установами
(для підготовки фахівців ступеня доктора філософії) на
підставі ліцензій, які видаються центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки — Міністерством
освіти і науки України у порядку, визначеному Кабіне�
том Міністрів України [2].

Визначено, що передує отриманню ліцензії прове�
дення ліцензійної експертизи Національним агентством
із забезпечення якості вищої освіти. За результатами ек�
спертизи заклад освіти отримує експертний висновок,
що надається до міністерства, яке ухвалює рішення про
видачу ліцензії. Рішенням може бути відмова у наданні
ліцензії з відповідними аргументами (див. рис. 2). Необ�
хідно зазначити, що ліцензії видаються за кожною спеці�
альністю окремо.

Державну політику у сфері вищої освіти реалізує
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки [2] — Міністерство освіти і науки України
(МОНУ). Освітня діяльність закладів вищої освіти, що
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої,
післядипломної освіти і задоволення інших освітніх по�
треб здобувачів вищої освіти та інших осіб реалізується
на основі ліцензії, яку видає МОНУ. Ліцензуванням на�
зивається процедура визнання спроможності юридич�
ної особи провадити освітню діяльність за певною спец�
іальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до
стандартів освітньої діяльності — до встановлених ви�
мог.

Періодичну перевірку відповідності вимог надання
освіти до фактичних можливостей навчального закладу
називають акредитацією. Встановлено, що акредитації
може підлягати як навчальний заклад так і спеціальність
або освітня програма. Акредитація вищих навчальних
закладів — це офіційне визнання їх права здійснювати
свою діяльність на рівні державних вимог і стандартів
освіти. За результатами акредитації вищому навчально�
му закладу надається право присвоювати випускникам
кваліфікацію певного рівня і видавати диплом установ�
леного державою зразка.

Таким чином, визначено, що необхідною умовою
присвоєння кваліфікації та видачі диплома є проход�
ження навчальним закладом, спеціальністю програмою
процедури ліцензування, як передумови набору здобу�
вачів та наступної акредитації, яка фактично є експер�
тизою дотримання закладом освіти ліцензійних умов
протягом підготовки здобувачів. Причому між цими
заходами проходе час, що максимально дорівнює ча�
совому відрізку виконання всіх складових підготовки
здобувача освіти.
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Підготовка здобувачів освіти відбувається безперер�
вно та паралельно з реформою системи освіти. Зміст ре�
форми періодично спонукає до зміни у вимогах до скла�
дових забезпечення освітньої діяльності, окремі з
яких за своїм вмістом істотно впливають на мож�
ливість отримання ліцензії або проходження ак�
редитації.

За сукупним впливом на умови ліцензування та
акредитації виділено три періоди реформування
системи освіти: перший до 2017 року, другий пері�
од з 2017 по 2018 роки, третій — з 2018 року. Отри�
мана вперше ліцензія на впровадження освітньої
діяльності за певною спеціальністю в першому пе�
ріоді вимагатиме від закладу освіти проходження
акредитації в другому періоді або в третьому.
Ліцензія, отримана на провадження освітньої
діяльності протягом другого періоду, вимагатиме
акредитації, очевидно, в третьому періоді. І ліцен�
зія третього періоду потребуватиме акредитації
вже після 2018 року.

Кожному з трьох визначених періодів харак�
терні нові вимоги проходження ліцензування, а
відповідно і акредитації. Причому, якщо аналізу�
вати умови ліцензування, що почали діяти з 2017
та 2018 років [3], то вони, без прогнозу майбутніх
змін, не містять процедурних труднощів. Ліцензі�
ат подає необхідний перелік документів із само�
аналізу у встановленому порядку, проходить пе�
ревірку відповідності вмісту поданих документів і
отримує ліцензію при виконанні вимог. І зовсім
інший характер впливу отримала процедура акре�
дитації, оскільки заклади освіти опинилися в стані,

коли почали миттєво діяти нові умови,
що докорінним чином змінили вимоги,
передусім щодо кадрового складу на�
уково�педагогічних працівників, що
забезпечують спеціальності, освітні
програми.

Аналіз показав, що практично ут�
ворилася ситуація, за якою ліцензію
заклад освіти отримував за одним на�
бором вимог, а проходити акредита�
цію, як передумову надання дипломів
здобувачам освіти, — за іншими. Такий
стан можна цілком класифікувати як
такий, що суперечить логіці розвитку
освіти в Україні, не послідовній пол�
ітиці держави у сфері вищої освіти.
Адже відсутнє сприяння сталому роз�
витку суспільства шляхом підготовки
конкурентоспроможного людського
капіталу та створення умов для освіти
протягом життя; державній підтримці
підготовки фахівців з вищою освітою
для пріоритетних галузей економічної
діяльності, напрямів фундаментальних
і прикладних наукових досліджень, на�
уково�педагогічної, мистецької та пе�
дагогічної діяльності; державній
підтримці освітньої, наукової, науко�
во�технічної, мистецької та інновацій�
ної діяльності університетів, академій,
інститутів, коледжів [2]. Подібного
висновку доходе і Кашперський О.,
який одну з головних проблем у сфері
ліцензування визначає небажанням
суб'єктів ліцензування виконувати в
повному обсязі передбачені законо�
давством положення. Органи виконав�
чої влади, здійснюючи ліцензійне про�
вадження, перекручують ліцензійні
умови, встановлюють власні вимоги
або ж не виконують умов, визначених
законом [5, с. 116].

На неможливість забезпечення
рівності при отриманні ліцензії суб�
'єктами господарювання незалежно
від організаційно�правової форми чи
форми власності наголошував В. Бах�

рушин. Щодо університетів застосовується інструмент
ліцензування для обмеження конкуренції. Дотримання
норм очевидно стає неможливим, якщо орган ліцензу�
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- обмеження відокремлення і незалежності статусу 

Система ліцензійних умов 

Рис. 1. Вимоги ліцензійних умов до суб'єкта господарювання

Джерело: складено автором.
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Рис. 2. Схема послідовності дії процедури видачі ліцензії
на провадження освітньої діяльності

Джерело: складено автором.
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вання, одночасно, виконує функції засновника більшої
частини суб'єктів ліцензування [4].

Аналіз вимог щодо ліцензування освітньої діяльності
та акредитації 2017 р. та 2018 р. [3], показав значне по�
силення вимог як до груп викладачів, що були задіяні
(акредитація) або планують залучатися (ліцензування)
в забезпеченні навчального процесу. Зокрема розшире�
но та набув уточнення перелік видів і результатів про�
фесійної діяльності особи за спеціальністю, який зас�
тосовується до визнання кваліфікації, відповідної спец�
іальності. З'явилися часові обмеження щодо прийняття
окремих критеріїв, зокрема публікацій у виданнях, що
індексуються у міжнародних базах даних тощо.

Набули розвитку кількісні обмеження щодо кадро�
вого складу, який прив'язано новими ліцензійними умо�
вами до кількості здобувачів освіти за спеціальністю, ос�
вітньою програмою. Узагальнивши ці зміни, зроблено вис�
новок про спонукання регулюючого органу сфери освіти
збалансувати кількісне співвідношення науково�педаго�
гічного складу, що працює за спеціальністю та здобувачів
освіти за цією ж спеціальністю. Причому навчальним зак�
ладам потрібно або збільшувати чисельність викладаць�
кого складу із відповідністю зазначеним критеріям або
зменшувати кількість здобувачів освіти. Швидко змінити
жоден компонент кількісно або якісно практично не мож�
ливо. В межах одного населеного пункту залучити до ро�
боти в навчальних закладах на основні місця роботи од�
ночасно співробітників немає звідки. Іти шляхом скоро�
чення студентського контингенту через відмову від
прийому до навчального закладу — поставити під загро�
зу існування закладу освіти в цілому як через скорочен�
ня контрактного набору, що виступає джерелом фінан�
сування закладу освіти, так і через низьку загальну
кількість студентського контингенту в закладі освіти.

Окремо необхідно виділити обмеження стосовно
врахування науково�педагогічного працівника до забез�
печення кадрових вимог за різними спеціальностями.
Такі зміни вмістилися у появі нових інституціональних
одиниць та вимог до них. Ними є "групи забезпечення"
освітніх програм в межах спеціальності, "проектні гру�
пи", "керівник проектної групи" тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Узагальнивши умови ліцензування та акредитації ос�

вітньої діяльності в динаміці їх змін необхідно відзна�
чити загальне посилення вимог до складових забезпе�
чення такої діяльності. Найбільш впливові зміни стосу�
валися комплексу вимог до кадрового складу навчаль�
них закладів. Враховуючи плинність подій державного
регулювання та контролю — ліцензування та акреди�
тації реформи в окремих випадках унеможливлюють
планомірність розвитку закладу освіти і присвоєння ква�
ліфікацій здобувачам. Такий стан суперечить Законам,
що регламентують умови державного регулювання видів
господарської діяльності, зокрема ліцензування зак�
ладів вищої освіти.

Аналіз практичних механізмів розвитку умов ліцен�
зування в контексті реформування галузі освіти пока�
зав, що не тривалий час не впроваджувало діяльність На�
ціональне агентство із забезпечення якості вищої осві�
ти, тому потребує подальшого дослідження розвиток
умов ліцензування при сформованості і дієвості всіх ре�
гулюючих та контролюючих інституцій в Україні.
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FEATURES OF THE MANAGEMENT AND MAINTENANCE MECHANISM
EXTERNAL PUBLIC DEBT OF UKRAINE

На основі вивчення теоретичних досліджень у сфері державного боргу та управління зовнішніми дерQ

жавними запозиченнями, а також на основі аналізу періоду з 2008 по 2018 роки, описано виявлені проQ

блеми управління зовнішнім державним боргом. У статті підкреслюється процес формування та викориQ

стання зовнішніх державних запозичень під тиском певних ризиків та факторів (зовнішніх та внутрішніх).

Запропоновано до використання відповідний механізм управління та обслуговування зовнішнього дерQ

жавного боргу для вирішення цих проблем. Крім того, було описано структуру такого механізму, яка

включає: політику, стратегію, мету, завдання, об'єкти, суб'єкти та сукупність методів управління та обQ

слуговування зовнішнього державного боргу. Окремо, в дослідженні надано детальну інформацію про

складові запропонованого механізму для України, а також запропоновано шляхи їх вдосконалення з

урахуванням національних економічних та соціальних систем у посткризовому розвитку.

Based on the study of theoretical studies in the field of public debt and management of external public

borrowings, as well as on the analysis of the period from 2008 to 2018, the article describes the problems of

managing external public debt, including the sharp increase in external public debt, especially in 2014—2016

years; the critical predominance of external borrowings in the structure of the country's public debt, which has

a negative impact on the country's economic security; not effective use of external government borrowing; low

efficiency and effectiveness of external state borrowing on solving socioQeconomic problems of the state and

stimulating the development of the national economic system.

In the study, based on the retrospective analysis of the state debt and external state borrowing of Ukraine, as

well as the localization of the management of the attraction and servicing of international loans by the country

in the period of two successive economic crises and postQcrisis development, a mechanism for managing and

servicing external public debt has been formed.

Within the framework of the developed mechanism, using foreign practice of management of general and

external state borrowings, the relevant components of it are disclosed and characterized as: strategy, purpose,

tasks, objects, subjects, complex of management methods. Separately, the study provided detailed information

on the components of the proposed mechanism for Ukraine. At the same time, it should be noted that the developed

mechanism is adapted precisely to the conditions of the transformational development of national economic

and social systems.

The paper emphasizes the definition and characterization of prerequisites, risks and factors of influence

(external, internal), which is the basis of the developed mechanism for managing and servicing the national

external public debt of Ukraine.

In further research it is necessary to focus on the detailed characterization of the proposed components of

the mechanism of management and servicing of the national external public debt taking into account the current

conditions of the Ukrainian economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна економічна політика країн світу нерозрив�

но пов'язана з державними запозиченнями, а отже, і
формуванням, обслуговуванням та управлінням дер�

Ключові слова: зовнішній державний борг, зовнішні запозичення, механізм управління та обслуговування,
проблеми управління, ризики, ВВП.

Key words: external state debt, external borrowing, management and service mechanism, management problems,
risks, GDP.

жавним боргом. Водночас, враховуючи важливість уп�
равління всіма складовими державних запозичень, на
особливу увагу заслуговують запозичення на зовнішніх
ринках позикових капіталів. Від ефективності та резуль�
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тативності управління зовнішнім державним боргом за�
лежить економічний та соціальний розвиток країни, її
стійкість у період економічних криз (світових, міжна�
родних, національних), посткризова швидкість віднов�
лення національної економічної системи, рівень втрат
бізнесу та домашніх господарств країни від кризових
проявів у економіці.

Відзначаємо важливість дослідження проблемати�
ки управління зовнішнім державним боргом в Україні в
сучасних умовах зростання боргового навантаження на
країну та проблем з його обслуговуванням. Підтримує�
мо точку зору Г.О. Сизранцева, який відмітив, що управ�
ління державним боргом взагалі та зовнішніми держав�
ними запозиченнями зокрема сьогодні зміщується з пло�
щини середніх за розміром фінансових проблем до клю�
чових соціально�політичних проблем і безпосередньо
торкається національної та економічної безпеки Украї�
ни [1, с. 56].

За таких умов ключового характеру набуває до�
слідження проблематики формування, обслуговування
та управління зовнішнім державним боргом країни з ак�
центом на розробку та впровадження відповідних ме�
ханізмів менеджменту міжнародних запозичень Украї�
ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження наукових напрацювань щодо висвіт�
лення та вирішення проблематики управління зовнішнім
державним боргом дозволяє виділити ряд ключових
напрямків їх проведення:

— характеристика проблем та шляхів їх вирішення
щодо управління державним боргом з виділенням зов�
нішнього державного боргу як окремої складової дер�
жавних запозичень. До робіт у цьому науковому напрямі
відносимо праці: О.І. Барановського [2], Р.Дж. Барро та
Х. Сала�и�Мартина [3], О.Й. Вівчара [4], Г.О. Дорошен�
ко [5], Дж. Стігліца [6] та інших науковців;

— висвітлення проблематики управління зовнішні�
ми державними запозиченнями та розробка напрямів їх
локалізації і усунення на основі закордонного досвіду.
До наукових розвідок у цьому контексті відносимо ро�
боти: Т.Г. Бондарука [7], Н.М. Печенюк [8], Н.Б. Яро�
шевич та А.В. Мазур [9] та інших вчених;

— розкриття проблем управління та обслуговуван�
ня зовнішнього державного боргу України. Відзначає�
мо наукові роботи: Н.В. Вишневської та М.В. Кучерук
[10], О.В. Поліщука та В.В. Цимбал [11], О. Скрипки [12]
та інших дослідників.

Оцінка наукових напрацювань з проблематики
управління та обслуговування зовнішнього державно�
го боргу дозволяє відмітити грунтовність проведених
досліджень, а також необхідність їх поглиблення у кон�
тексті деталізації проблем такого управління та розроб�
ки відповідного механізму її вирішення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка механізму управління та

обслуговування зовнішнього державного боргу Украї�
ни на основі аналізу статистичних даних, локалізації

проблем такого управління і використання закордон�
ного досвіду їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах розвитку світової та міжнарод�
ної економічних систем державний борг та зовнішній
державний борг є звичайний економічним явищем у
країнах світу. Як економічно розвинуті держави, так і
крани, що розвивають власні економічні системи, до
яких відносимо і Україну, активно використовують за�
позичення на зовнішніх та внутрішніх ринках позичко�
вого капіталу з метою фінансування різнонаправлених
державних потреб і виконання відповідних функцій дер�
жавними владними інститутами.

Можемо відмітити високі значення розміру держав�
ного боргу у економічно розвинутих країнах світу. Так,
згідно з даними компанії McKinsey у 2016 році такі краї�
ни: США, Японія, Іспанія, Франція, Данія, Канада, Ки�
тай мали сумарний борг держави, який перевищував
250% ВВП цих країн [13]. Водночас у 2017 році держав�
ний борг США досягнув майже 20 трлн дол. США та
склав 107,1 % ВВП країни і 31,8 % світового державно�
го боргу [14]. Відзначаємо високі значення державного
боргу станом на 2018 рік у таких країнах Євросоюзу, як
Франція — 98,4 % ВВП, Італія — 132,2 % ВВП, Іспанія
— 97,1 % ВВП, Португалія — 121,5 % ВВП [15].

Україна також активно збільшувала державні запо�
зичення, особливо у період з 2014 року (табл. 1).

Відзначаємо, що на фоні зростання валового внутр�
ішнього продукту країни за 2008 — 2018 роки на 2610650
млн грн або на 375,36 %, загальний державний борг
збільшився на 2037937 млн грн або на 1659,36 %. Водно�
час, якщо за 2008—2013 роки загальний державний борг
України збільшився на 453424 млн грн або на 446,95 %,
то за 2013—2016 роки (всього за три роки) він зріс на
1345645 млн грн або 330,37 %. Наведена ситуація
свідчить про проблеми з управління державними запо�
зиченнями в період економічної кризи 2013—2015 років
та подальшого посткризового розвитку економіки краї�
ни.

Аналіз динаміки зовнішнього державного боргу
України показав, що за 2008—2018 роки він збільшився
на 1311195 млн грн або на 1624,23 %, забезпечивши
64,34% загального зростання державного боргу країни
за період дослідження. Водночас, як внутрішній держав�
ний борг України за 2008—2018 роки зріс на 726742 млн
грн або 1727,02 %, забезпечивши 35,66 % загального зро�
стання державного боргу країни за період досліджен�
ня. На особливу увагу заслуговує зростання внут�
рішнього та зовнішнього державного боргу у період з
2008 до 2013 років, та з 2013 до 2018 років, якщо у пер�
ший проміжок часу внутрішній державний борг зрос�
тав швидше ніж зовнішній (636,02 % проти 348,77 %), то
у другий часовий проміжок проведення аналізу ситуа�
ція змінилась і тепер зовнішній державний борг зрос�
тав швидшими темпами ніж внутрішній (465,70 % проти
271,54 %). Наведена ситуація свідчить, що в умовах еко�
номічної кризи 2013—2015 року Україна звернулась до
зовнішніх запозичень, активно нарощуючи державний

Показник 2008 
рік 

2009 
рік 

2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

ВВП, млрд грн 948 913 1082 1316 1408 1454 1566 1979 2383 2982 3558 
Загальний державний борг 
(прямий та гарантований),  
млрд грн 

130 316 432 473 515 584 1100 1572 1929 2141 2168 

Зовнішній державний 
борг, млрд грн 

86 211 276 299 309 300 611 1042 1240 1374 1397 

Внутрішній державний 
борг, млрд грн 

44 105 155 173 206 284 488 529 689 766 771 

Таблиця 1. Динаміка ВВП та загального, зовнішнього, внутрішнього державного боргу України за 2008—2018 роки

Джерело: [16; 17].
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борг також за рахунок девальвації національної валю�
ти. Відзначаємо, що політика державних запозичень
призвела до зростання частки загального, зовнішнього
та внутрішнього державного боргу у ВВП України у
період 2013—2016 років, з поступовим зменшенням та�
кого співвідношення починаючи з 2017 року (табл. 2).

Аналіз динаміки частки загального державного бор�
гу у ВВП України за період дослідження показав її зро�
стання на 47,4 %. Водночас, якщо у 2008—2013 роках
наведена динаміка мала різнонаправлені тенденції не пе�
ревищуючи граничного обсягу державного боргу, який
вказаний у Бюджетному кодексі країни, тобто не більше
60% фактичного річного валового внутрішнього продук�
ту держави [18], то у 2014 — 2016 роках спостерігалось
різке збільшення частки загального державного боргу
у ВВП України до 76 % у 2016 році, що значно переви�
щувало прийняті нормативи у Бюджетному кодексі
країни. Відзначаємо, що весь період дослідження част�
ка зовнішнього державного боргу у ВВП України була
значно більше частки внутрішнього державного боргу,
що свідчить про акцент у державних запозиченнях на
зовнішні ринки позикового капіталу та необхідність
підвищення ефективності управління таким видом бор�
гових зобов'язань країни.

Враховуючи євроінтеграційні зусилля України важ�
ливим є порівняти частку державного боргу у ВВП Ук�
раїни та Європейського Союзу і окремих країн�членів
ЄС (табл. 3).

Оцінюючи динаміку частки державного боргу у ВВП
України, ЄС та окремих країн�членів ЄС за період дос�
лідження можемо відмітити, що у 2008—2013 роках Ук�
раїна за часткою державного боргу у валовому внутрі�
шньому продукті країни була на рівні країн�членів Євро�
союзу, що мають одне з найменших боргових наванта�
жень (Швеція, Чехія та ін.) та мала значно менше бор�
гове навантаження ніж у середньому по ЄС�28 та ЄС�19.
Натомість зростання державного боргу, у першу чергу
за рахунок зовнішніх запозичень у 2014—2016 роках
призвело до її наближення до країн — членів Євро�
пейського Союзу, які мають значно більше боргове на�
вантаження (Хорватія, Німеччина та ін.) та досягнення
середніх значень державних боргів по ЄС�28 та ЄС�19.

Відзначаємо, що Україна, починаючи з 2014 року не
відповідає нормам Маастрихтського договору, що рег�
ламентує розмір державного боргу країн�членів ЄС,
тобто не більше 60% річного валового внутрішнього про�
дукту держави [19].

Наведений аналіз свідчить про значні проблеми Ук�
раїни щодо управління власним державним боргом, зок�
рема зовнішнім державним боргом, особливо в умовах
економічної кризи та посткризового розвитку націо�
нальної економіки 2013 — 2016 років. Країна потребує
розробки та впровадження ефективного і результатив�
ного механізму управління та обслуговування зовніш�
нього державного боргу, який буде направлений на усу�
нення проблем та спиратися на закордонний досвід та�
кого управління.

Враховуючи проведений аналіз та напрацювання
Г.О. Дорошенко [5, c. 40—43], Г.О. Сизранцева [1, c. 58—
60] можливо виділити ключові проблеми управління та
обслуговування зовнішнього державного боргу в Ук�
раїні. До таких проблем відносимо: різке зростання зов�
нішнього державного боргу, особливо у 2014—2016 ро�
ках, як за абсолютними розмірами, так і по відношенню
до ВВП країни; критичне переважання зовнішніх запо�
зичень у структурі державного боргу країни, що несе у
собі додаткові ризики та має негативний вплив на еко�
номічну безпеку країни; неефективне використання
зовнішніх державних запозичень (підтримка стабіль�
ності грошово�кредитної системи, наповнення держав�
ного бюджету, купівля енергоносіїв (газ, нафта)); низь�
ка ефективність та результативність зовнішніх запози�
чень щодо вирішення соціально�економічних проблем
держави і стимулювання розвитку національної еконо�
мічної системи.

Наведене вимагає формування та використання в
Україні механізму управління і обслуговування зов�
нішнього державного боргу країни (рис. 1).

Формування механізму управління та обслуговуван�
ня зовнішніми державними запозиченнями спирається
на відповідні передумови, до яких слід віднести: пе�
реважання моделі формування державних фінансів на
основі "дефіциту" фінансових ресурсів у країнах світу;
значні потребу у грошових коштах для фінансування

Показник 2008 
рік 

2009  
рік 

2010  
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
 рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

Загальний 
державний борг 
(прямий та 
гарантований), % 

13,8 24,9 30,0 27,5 33,7 37,0 63,7 70,3 76,0 71,8 60,9 

Зовнішній 
державний борг, 
% 

9,1 23,2 25,6 22,7 21,9 20,6 39,0 52,7 52,0 46,1 39,2 

Внутрішній 
державний борг, 
% 

4,7 11,5 14,4 13,2 14,7 19,5 31,2 26,7 28,9 25,7 21,7 

Таблиця 2. Динаміка частки загального, зовнішнього, внутрішнього державного боргу
у ВВП України за 2008—2018 роки

Джерело: розраховано на основі [16; 17].

Показник 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Україна, % 13,8 24,9 30,0 27,5 33,7 37,0 63,7 70,3 76,0 71,8 60,9 
ЄС – 28, % 60,7 72,8 78,4 81,1 83,8 85,7 86,7 84,9 83,5 81,7 80,0 
ЄС – 19, % 68,6 78,4 83,9 86,1 89,5 91,4 92,0 90,3 89,2 87,1 85,1 
Швеція, % 37,5 41 38,3 37,5 37,8 40,4 45,2 43,9 41,6 40,8 38,8 
Німеччина, % 65,1 72,6 81 78,7 79,9 77,5 74,9 71,2 68,3 64,5 60,9 
Чехія, % 28,3 33,6 37,4 39,8 44,5 44,9 42,2 40,0 36,8 34,7 32,7 
Хорватія, % 39,0 48,3 57,3 63,9 69,5 80,4 84,0 83,7 80,5 77,8 74,6 
Італія, % 102,4 112,5 115,4 116,5 123,4 129 131,8 132,1 132,6 131,4 132,2 
Португалія, % 71,7 83,6 96,2 111,4 126,2 129 130,6 129 130,4 124,8 121,5 
Греція, % 109,4 126,7 146,2 172,1 159,6 177,4 179,7 177,4 179,0 176,2 181,1 

Таблиця 3. Динаміка частки державного боргу у ВВП України, ЄС та окремих країнDчленів ЄС
за 2008 — 2018 роки

Джерело: [15—17].
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виконання державними інститутами
власних функцій в умовах посткри�
зового розвитку соціально�економ�
ічної системи України; необхідність
збільшення державних інвестицій у
розвиток економіки та соціальної
сфери в країні; особливості здійснен�
ня грошово�кредитної політики дер�
жави та формування міжнародних
валютних резервів НБУ.

Механізм управління та обслуго�
вування зовнішнього державного
боргу України повинен спиратись на
відповідну національну політику. До�
опрацювавши наукове дослідження
[9] можемо виділити три напрями її
формування в країні: акцент на
зовнішні запозичення; акцент на
внутрішні запозичення; комплексна
політика з формуванням відповідно�
го паритету зовнішніх та внутрішніх
запозичень в залежності від кон'юн�
ктури ринків позикових капіталів
(національний, міжнародні) і страте�
гічних цілей розвитку країни. Дослі�
дження динаміки частки загального,
зовнішнього, внутрішнього держав�
ного боргу у ВВП України за 2008—
2018 роки (табл. 2) показало на�
явність у країні весь період дослід�
ження політики з акцентом на
зовнішні запозичення, у той час як
ключовою повинна бути комплексна
політика управління та обслугову�
вання зовнішнього державного бор�
гу.

Стосовно стратегій управління та обслуговування
зовнішнього державного боргу, можемо виділити три
їх види:

1. Фіскально орієнтована стратегія, де ключовим
елементом є зменшення вартості обслуговування
зовнішніх запозичень. У межах такої стратегії державні
інститути досить мало уваги звертають на управління
структурою зовнішніх запозичень за кредиторами та
строками запозичень, а також мають проблеми з оцін�
кою ризиків таких запозичень, у першу чергу для на�
ціональної економіки, соціальної сфери та безпеки.
Можемо назвати таку стратегію стратегією економії
державних витрат у разі залучення та обслуговування
зовнішніх запозичень.

2. Нейтральна стратегія, де ключовим елементом є
обслуговування за строками зовнішніх запозичень з
акцентом на реструктуризацію заборгованості. В межах
цієї стратегії державні інститути майже не звертають
уваги на вартість запозичень, структуру та строки отри�
мання кредитів. Можемо назвати таку стратегію стра�
тегією виживання.

3. Антициклічна стратегія, де ключовим елементом
є забезпечення зменшення негативного впливу кризо�
вих проявів у світовій та національних економіках на
функціонування держави, муніципальних органів вла�
ди, бізнес�одиниць та домашніх господарств країни, а
також максимально швидке посткризове відновлення
національної економічної та соціальної сфери. В межах
цієї стратегії головним є досягнення стратегічних цілей
розвитку держави при значній увазі управлінню зов�
нішніми запозиченнями за кредиторами, строками та
вартістю. Можемо назвати таку стратегію стратегією
антициклічного розвитку [1, c. 57—59].

Ретроспективний аналіз управління та обслугову�
вання зовнішнього державного боргу в Україні і оцінка
розробок О.Л. Шелест [20] та В.Л. Терещенко [21] доз�
воляє стверджувати, що в країні використовують нейт�
ральну стратегію менеджменту зовнішніх державних

запозичень. Натомість, враховуючи посткризове віднов�
лення економіки України та необхідність підвищення
ефективності і результативності державних запозичень
на зовнішніх ринках, вважаємо доречним для країни
використання антициклічної стратегії.

Стосовно мети управління та обслуговування зов�
нішнього державного боргу в Україні, то враховуючи
проведений вище аналіз, можемо зазначити, що її мож�
на сформулювати так: "Вирішення тактичних завдань
грошово�кредитної політики держави та наповнення
державного бюджету і міжнародних валютних резервів
НБУ". Відзначаємо недоречність наведеної мети у су�
часних умовах трансформації національної економічної
системи, що потребує її формулювання заново на ос�
нові дослідження досвіду економічно розвинутих країн
(табл. 4).

Враховуючи наведене у таблиці 4, вважаємо, що ме�
тою управління та обслуговування зовнішнього держав�
ного боргу в Україні у сучасних умовах її посткризово�
го розвитку повинно бути: "Підвищення швидкості
відновлення національних економічної та соціальних си�
стем на основі зовнішніх державних запозичень при до�
сягненні мінімізації їх вартості та оптимізації управлін�
ня ризиками".

Для виконання наведеної мети необхідно змінити
перелік завдань управління та обслуговування зовніш�
нього державного боргу, до яких слід віднести: форму�
вання необхідного розміру фінансових ресурсів для ви�
конання функцій держави та реалізації довгострокових
стратегічних проектів розвитку національної економі�
ки і соціальної сфери; забезпечення оптимальної струк�
тури зовнішніх державних запозичень за строками, вар�
тістю, ризиками, кредиторами; підвищення рівня націо�
нальної економічної безпеки; забезпечення підвищен�
ня ефективності використання позикових коштів дер�
жавними інститутами.

До об'єктів управління та обслуговування зовніш�
нього державного боргу необхідно віднести кредитні
ресурси, що залучені владними структурами на міжна�
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Рис. 1. Механізм управління та обслуговування зовнішнього
державного боргу України

Джерело: розроблено автором.
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родних ринках позикових капіталів або у міжнародних
кредитних організацій. Щодо суб'єктів менеджменту
зовнішніми державними запозиченнями, то тут може�
мо виділити три практичні підходи до їх виділення: уря�
дові інститути; підрозділи Національного банку; відпо�
відне агентство, що сформовано на державному рівні
[23, c. 18—22]. Відмічаємо, що в Україні головними су�
б'єктами управління зовнішнього державного боргу є
Міністерство фінансів України та Кабінет Міністрів
України.

Характеризуючи комплекс методів управління та
обслуговування зовнішнього державного боргу в Ук�
раїні відзначаємо, що на сьогодні він включає: рефі�
нансування (обслуговування старих боргів за рахунок
нових запозичень); консолідацію (зміна умов обслу�
говування кредиту з метою пролонгації строків його
погашення); конверсію (зміна умов обслуговування
державних позик та їх доходності для кредиторів); ре�
структуризацію (зміна умов отриманого кредиту
щодо строків, вартості, умов погашення, списання
частини боргу та ін.). Відзначаємо, що за роки неза�
лежності країни також використовувались такі мето�
ди управління державними зовнішніми запозичення�
ми: новація (заміна одних державних зовнішніх бор�
гових зобов'язань на інші) та дострокове погашення.
Вважаємо доречним, з метою підвищення ефектив�
ності та результативності управління державними
зовнішніми запозиченнями в Україні, акцентувати
увагу на рефінансуванні і доповнити комплекс наве�
дених методів такими: викуп державного боргу на вто�
ринному ринку з дисконтом та обмін боргу на націо�
нальні активи, переважно акції державних під�
приємств.

У межах управління зовнішнім державним бор�
гом необхідно враховувати відповідні ризики, що
досить чітко видно з закордонної практики управлі�
ння такими кредитами, де більшість країн визначали
власну мету менеджменту зовнішніми запозичення�
ми з врахуванням управління відповідними ризика�
ми (табл. 4). Підтримуємо точку зору О. Скрипки,
який виділив такі ризики управління зовнішнім за�
позиченнями країни:  відсотковий, валютний,
ліквідності, кредитний, операційний, рефінансуван�
ня [12, c. 111—115].

Ключовий вплив на управління та обслуговування
зовнішнього державного боргу країни мають відповідні
зовнішні та внутрішні фактори. Для України можемо
виділити такі зовнішні фактори: кон'юнктуру міжнарод�

них ринків позикового капіталу; кредитний
рейтинг країни; імідж країни; бажання закор�
донних кредиторів вкладати у ризикові бор�
гові зобов'язання найменш економічно роз�
винутих країн. До внутрішніх факторів впли�
ву відносимо: стан національної економіки;
рівень міжнародних валютних резервів НБУ;
дефіцит (профіцит) зовнішньоторговельного
балансу; рівень сукупного та зовнішнього
державного боргу.

Таким чином, можемо відмітити, що зап�
ропонований механізм управління та обслу�
говування зовнішнього державного боргу
України дозволить підвищити якість, ефек�
тивність і результативність менеджменту
зовнішніх запозичень державою та стане од�
ним з ключових елементів посткризового
відновлення національних економічної і соц�
іальної систем.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

У проведеному дослідженні, на основі
ретроспективного аналізу державного боргу
та зовнішніх державних запозичень України,
а також локалізації проблематики управлін�

ня залучення та обслуговування міжнародних кредитів
країною у період двох послідовних економічних криз і
посткризового розвитку, сформовано механізм управ�
ління та обслуговування зовнішнього державного бор�
гу. В межах розробленого механізму, використовуючи
закордонну практику менеджменту загальних та
зовнішніх державних запозичень, розкриті та охарак�
теризовані відповідні його складові як�от: стратегія,
мета, завдання, об'єкти, суб'єкти, комплекс методів уп�
равління.

У роботі наголошено особливу увагу на визна�
ченні та характеристиці передумов, ризиків і фак�
торів впливу (зовнішні, внутрішні), що є базисом
розробленого механізму управління та обслугову�
вання зовнішнього державного боргу України. Вод�
ночас необхідно відзначити, що сформований ме�
ханізм адаптовано саме до умов трансформаційно�
го розвитку національних економічної та соціаль�
них систем.

У подальших дослідження необхідно зробити акцент
на деталізації характеристик запропонованих складо�
вих механізму управління та обслуговування зовніш�
нього державного боргу з врахуванням сучасних умов
розвитку економіки України.
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Таблиця 4. Мета управління та обслуговування зовнішнього
державного боргу у економічно розвинутих країнах
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Назва країни Мета управління та обслуговування 
зовнішнього державного боргу 

Франція Мінімізація вартості державного боргу, у тому числі 
зовнішнього, для бізнес-одиниць та домашніх господарств в 
межах забезпечення відповідних параметрів національної 
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Німеччина Зменшення витрат на обслуговування державного боргу 
(зовнішніх запозичень) при оптимізації умов залучення 
кредитних ресурсів 

Великобританія Оптимізація державних запозичень (зовнішнього 
державного боргу) з мінімізацією довгострокових платежів 
на основі управління ризиками таких запозичень 
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довгостроковому періоді 
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зменшення фіскального тягаря на платників податків та 
залучення кредитних коштів для формування грошово-
кредитної політики держави 

Нова Зеландія Максимізація економічного доходу держави на основі 
зовнішніх державних запозичень 
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FUNCTIONALQCOST ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SUPREME STATE FINANCIAL
CONTROL AT THE REGIONAL LEVEL

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти аналізу діяльності

вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні. Об'єктом дослідження є процеси раціоQ

налізації функцій вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні. У процесі підготовQ

ки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: метод ієрархій, функціональноQ

вартісний підхід, аналіз і синтез, формалізація. Основним науковим результатом статті є обгрунтування

методичного підходу до функціональноQвартісного аналізу ефективності вищого державного фінансовоQ

го контролю на регіональному рівні. Методику функціональноQвартісного підходу адаптовано до раціоQ

налізації функцій децентралізованих органів вищого фінансового контролю, за таким алгоритмом: їхня

основна функція  представляється  функціями нижчого рівня як допоміжними елементами; зв'язок між

елементною та функціональною структурами об'єкта визначається на основі рангів функцій за ієрархічQ

ними рівнями функціональної моделі за допомогою методу розстановки пріоритетів на основі матриці

суміжності, яка дозволяє розрахувати абсолютну і відносну значущість функцій різних рівнів і рангів.

Витрати на їх реалізацію визначено шляхом розподілення загальної суми витрат на реалізацію основної

функції пропорційно їхньої відносної значущості, порівнюючи з трудовитратами. В основу раціоналіQ

зації функцій територіальних управлінь Рахункової палати України покладено вирівнювання економічQ

но обгрунтованого розподілу витрат на їх реалізацію на 1 людиноQдень роботи контролюючого суб'єкта,

що є принципово новим.

The focus of state financial control on ensuring the effective use of public financial resources and the need

for a clear delineation of functions between individual entity of supreme audit institutions puts on the order of

the day the search for adequate tools to rationalize their activities, among which the functional approach should

be highlighted. The subject of research is the theoretical, methodological foundations and practical aspects of

the analysis of the activities of the supreme state financial control at the regional level. The object of the research

is the processes of rationalization of the functions of supreme state financial control at the regional level. In the

process of preparing the article, modern research methods were used: the method of hierarchy, functionalQcost

approach, analysis and synthesis, and formalization. The main scientific result of the article is the rationale for

the methodological approach to the functionalQcost analysis of the efficiency of supreme state financial control

at the regional level. The functionalQcost approach is adapted to the rationalization of the functions of

decentralized of the supreme state audit institution according to the following algorithm: their main function is

represented by the functions of the lower level as auxiliary elements; the relationship between the elemental and

functional structures of the object is determined on the basis of the ranks of functions by the hierarchical levels

of the functional model using the prioritization method based on the adjacency matrix, which allows to calculate

the absolute and relative significance of functions of different levels and ranks. The costs of their implementation

are determined by allocating the total amount of the costs of implementing the main function in proportion to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Фінансовий контроль як сукупність засобів держав�

ного регулювання забезпечує проведення ефективної
державної фінансової політики і, як наслідок, націо�
нальну безпеку держави й дотримання інтересів грома�
ди [1, c. 154]. Під фінансовим контролем розуміється
спостереження, чи визначення або виявлення фактич�
ного стану фінансових показників діяльності в по�
рівнянні з заданими. Необхідною умовою ефективності
фінансового контролю є система бухгалтерського об�
ліку, що забезпечує вірогідність і повноту відображен�
ня вартісних показників діяльності суб'єктів господа�
рювання [2]. Специфіка будь�якого контролю як еле�
мента управління — його вторинність [3, с. 686]: конт�
ролювати можна тільки те, що вже є незалежно від кон�
тролю. Фінансовий контроль за своєю суттю не є інстру�
ментом безпосередньої організації фінансової діяль�
ності. У загальному розумінні він зводиться до спосте�
реження фактичного стану показників фінансової
діяльності суб'єктів фінансових правовідносин порівню�
ючи з заданими нормативними актами показниками [4].

their relative significance in comparison with the labor input. The rationalization of the functions of the regional

offices of the Accounting Chamber of Ukraine is based on the equalization of the economically justified allocation

of expenses for their implementation per 1 workQday of the entity, and is fundamentally new.

Ключові слова: функціонально�вартісний аналіз, ефективність, вищий державний фінансовий контроль,
регіональний рівень.

Keywords: functional�cost analysis, efficiency, supreme state financial control, regional level.

Орієнтація державного фінансового контролю на
забезпечення ефективного використання державних
фінансових ресурсів і потреби чіткого розмежування
функцій між окремими контрольними суб'єктами ста�
вить на порядок денний пошук адекватного інструмен�
тарію раціоналізації їхньої діяльності, серед якого не�
обхідно виділити функціональний підхід.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Функціональний підхід полягає в тому, що об'єкт
розглядається з позиції тієї корисності (функціональ�
ності), яку він має або повинен мати (з позиції призна�
чення об'єкту і його споживчих властивостей, можли�
вості задовольняти потреби покупця). Відповідно до
теорії Т. Сааті все дослідження об'єкту ведеться віднос�
но його функцій і функцій його елементів, що розгля�
даються в плані їхньої значущості (важливості), форм

Таблиця 1. Структуризація функції територіального управління Рахункової палати України "проведення контролю
за виконанням Державного бюджету України" за ієрархічними рівнями

Джерело: складено автором.

1.1 – Планування та методичне 
забезпечення контрольно-
аналітичних заходів 

1.2 – Проведення  самостійних 
контрольно-аналітичних 
заходів 

1.3 – Проведення  контрольно-
аналітичних заходів за 
завданнями департаментів 

1.4 –  Контроль 
Рішень РП 

1.1.1 – Вибір та обгрунтування 
теми заходу, дата розгляду її на 
засіданні РП, дані щодо мети і 
предмету аудиту, трудовитрати 

1.2.1 – Оприлюднення 
інформації в ЗМІ про 
результати контрольно-
аналітичних заходів 

1.3.1 – Підготовка узагальненої 
інформації з висновками та 
пропозиціями 

1.4.1 – Підготовка 
висновку про зняття з 
контролю, у разі 
вжиття всіх 
необхідних заходів 
реагування  

1.1.1.1 – Проведення  
моніторингу стану 
фінансування регіонів 

1.2.2 – Розгляд та затвердження 
Звіту на засіданні 

1.3.2 – Складання актів, довідок 1.4.2 – Моніторинг 
виконання Рішень РП 

1.3.2.1. – Верифікація 1.2.3 – Підготовка узагальненої 
інформації та проекту звіту із  
висновками та пропозиціями 
1.2.3.1 – Складання актів, 
довідок 
1.2.3.1.1 – Верифікація 

1.3.2.1. – Збір та опрацювання 
доказів; 
1.3.2.1.2. – Огляд документів; 
1.3.2.1.3. – Аналіз методів 
організації та результатів роботи 
об’єкта перевірки; 
1.3.2.1.4. – Аналіз конкретних 
фактів та ситуацій 

1.2.3.1.1.1 – Збір та 
опрацювання доказів. 
1.2.3.1.1.2 – Огляд документів. 
1.2.3.1.1.3 – Аналіз методів 
організації та результатів 
роботи об’єкта перевірки. 
1.2.3.1.1.4 – Аналіз конкретних 
фактів та ситуацій. 
1.2.3.1.1.5 – Аналіз усіх 
наявних даних  

1.1.1.1.1 – Ретельна оцінка 
зібраних матеріалів, виявлення 
ризиків. 
1.1.1.1.2 – Аналіз нормативно-
правових актів із питань 
бюджетної політики. 
1.1.1.1.3 – Аналіз і дослідження 
порушень і відхилень у 
бюджетному процесі. 
1.1.1.1.4 – Аналіз наявних 
актуальних проблем соціально-
економічного розвитку 
територій, значущих, як для 
регіону, так і для країни 
загалом, у тому числі 
додержання прав громадян, 
визначених Конституцією 
України. 
1.1.1.1.5 – Підготовка та 
направлення відповідних 
запитів 

1.2.4. – Підготовка, розгляд та 
затвердження проекту 
програми та доручень на право 
проведення перевірки 

1.3.3 – Підготовка та 
затвердження робочого плану та 
доручень на виконання заходу 
державного фінансового 
контролю (аудиту) 

1.4.3 – Підготовка 
інформації про 
результати 
контрольно-
аналітичних заходів 
та направлення її для 
інформування та 
вжиття необхідних 
заходів Верховній 
Раді України, 
Кабінету Міністрів 
України, обласним 
(районним) 
державним 
адміністраціям, 
органам місцевого 
самоврядування та 
перевіреним об’єктам 
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прояву, формування і величини витрат на їх прояв
(здійснення) для якнайповнішого задоволення заданих
вимог, забезпечення ефективних шляхів їхньої реалі�
зації [5]. Функціонально�вартісний аналіз у сучасних
умовах В. Щербаков, О. Приходько використовують для
управління фінансовими ресурсами підприємницьких
структур [6, c. 99]. Проте його застосування для роз�
в'язання проблем державного фінансового контролю є
обмеженим. Серед наявних праць також слід виділити
роботу В. Покинтелиці, у якій адаптовано методику
функціонально�вартісного аналізу до процесів адміні�
стрування податків, охарактеризовано їхній опис в
інтегрованій автоматизованій інформаційній системі
податкових органів, класифіковано функції управлін�
ня податкового контролю юридичних осіб [7].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є адаптація методичних засад функ�

ціонально�вартісного підходу до оцінки ефективності
вищого державного фінансового контролю на регіо�
нальному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основну функцію  територіального управління Ра�

хункової палати України — проведення контролю за ви�
конанням Державного бюджету України на регіональ�
ному рівні можна представити функціями нижчого рівня
(табл. 1). Предметна структура об'єкта за своєю суттю
є ієрархічною основою, що визначає взаємозв'язки, роль
та місце кожної складової в забезпеченні виконання
завдань об'єкту загалом. Водночас елементна структу�
ра відображає рівні елементів, де елементи нижчого
ряду входять до сусіднього — більш високого.

Після вивчення предметної структури об'єкта і з'я�
сування призначення кожного елементу встановимо
зв'язок між предметною (елементною) і функціональ�
ною структурами об'єкта. Визначимо рівень і ранг
функцій, тобто її положення на ієрархічному рівні
функціональної моделі. Кожному рангу функції при�
своїмо назву.

Головна функція (А) — 1, І рівень основні функції
(В) — 1.1; 1.2; 1.3, 1.4, ІІ рівень допоміжні функції 1�го
рангу (С1) — 1.1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3,
1.4.1; 1.4.2; 1.4.3, ІІІ рівень допоміжні функції 2�го ран�
гу (С2)— 1.1.1.1; 1.2.3.1, 1.3.2.1, ІV рівень допоміжні
функції 3�го рангу (С3) — 1.1.1.1.1; 1.1.1.1.2; 1.1.1.1.3;
1.1.1.1.4; 1.1.1.1.5; 1.2.3.1.1; 1.3.2.1.1; 1.3.2.1.2; 1.3.2.1.3;
1.3.2.1.4 та V рівень допоміжні функції 4�го рангу (С4) —
1.2.3.1.1.1; 1.2.3.1.1.2; 1.2.3.1.1.3; 1.2.3.1.1.4; 1.2.3.1.1.5.

Присвоїмо відповідні числові значення рангам
функцій за десятибальною шкалою. Зважаючи на те, що
значущість функції залежить від її ієрархічного місцез�
находження, тому вагу в балах рангу функції вибирає�
мо з з таких співвідношень (табл. 2).

Кількісна оцінка зв'язків у функціональній моделі
проводиться за допомогою визначення важливості (зна�
чущості) функцій. Важливість функції являє собою
вплив цієї функції на значення та характеристики об'єк�
та. З допомогою методу розстановки пріоритетів виз�

начимо значущість функцій. Даний метод оцінювання
ведеться послідовно за рівнями функціональної моделі,
починаючи з першого. Для кожної групи функцій одно�
го рівня, що реалізують одну функцію вищого рівня,
побудуємо матрицю суміжності, у результаті чого виз�
начимо ранги переваги варіантів за критеріями. Запов�
нення матриці почнемо з розстановки пріоритетів, вод�
ночас врахуємо, що дана матриця симетрична щодо го�
ловної діагоналі. Для критеріїв за рядками підсумуємо
бали, а потім знайдемо суму значень стовпця. Для
отримання балів відносної важливості критеріїв суму
кожного рядка поділимо на загальну суму. Чим більший
бал, тим більша важливість критерію.

Щоби здійснити розстановку пріоритетів введемо
такі умовні позначення:

< (гірше) — і�та функція менш важлива, за j�ту фун�
кцію;

> (краще) — і�та функція більш важлива, за j�ту
функцію;

= (дорівнює) �— і�та та j�та функції мають однако�
ву важливість.

Визначимо абсолютну значущість (AVi) кожної і�тої
функції за такою формулою:

( )∑
=

⋅=
n

j
FiAijAVi

1

(1),

де Fi  — сума балів за кожним рядком (для кожної
функції).

Сума кількісних співвідношень за рядком матриці
суміжності дасть значення параметра цього рядка.

Відносну значущість (RIi) кожної і�тої функції за
відношенням до найближчої вищестоящої визначимо за
такою формулою:

∑
=

= n

i
AVi

AViRIi

1

(2).

Складемо матрицю суміжності A
ij
 для І рівня основ�

них функцій. Знакам відносин основних функцій при�
своїмо числові значення в балах, а саме:">" — 20 балів;
"=" — 10 балів; "<" — 5 балів (табл. 3).

Складемо матриці суміжності A
ij
 для ІІ рівня допо�

міжних функції 1�го рангу. Знакам відносин основних
функцій присвоїмо числові значення в балах, а саме:
">" — 10 балів; "=" — 5 балів; "<" — 2,5 балів (табл. 4).

Складемо матриці суміжності A
ij
 для ІІІ рівня допо�

міжних функцій 2�го рангу (табл. 5). Знакам відносин
основних функцій присвоїмо числові значення в балах,
а саме: ">" — 5 балів; "=" — 2,5 балів; "<" — 1,25 балів.

Рівень функції Вага рангу в балах 
В 10 
С1 5 
С2 2,5 
С3 1,25 
С4 0,625 

Таблиця 2. Відповідність рівнів функції вагам рангів
у балах

Джерело: складено автором на основі розрахунків.

j i B1.1 B1.2 B1.3 В1.4 Fi AVi RIi 

1 B1.1 10 <5 >20 <5 40 1975 0,22 
2 B1.2 >20 10 >20 >20 70 3100 0,35 
3 B1.3 >20 <5 >20 10 55 2500 0,28 
4 В1.4 <5 <5 10 <5 25 1225 0,14 
Разом      8800 1 

Таблиця 3. Матриця суміжності Aij для першого рівня основних функцій

Джерело: складено автором на основі розрахунків.
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Складемо матриці суміжності A
ij
 для ІV рівня допо�

міжних функцій 3�го рангу (табл. 6). Знакам відносин
основних функцій присвоїмо числові значення в балах,
а саме: ">" — 2,5 балів; "=" — 1,25 балів; "<" — 0,625
балів.

Складемо матрицю суміжності A
ij

для V рівня допоміжних функцій 4�го
рангу. Знакам відносин основних
функцій присвоїмо числові значення в
балах, а саме:">" — 1,25 балів; "=" —
0,625 балів; "<" — 0,3125 балів (табл. 7).

Після складання елементної струк�
тури об'єкта, вивчивши зміст і призна�
чення кожного елементу, сформуємо
функції кожного елемента, за всією
елементною структурою. Об'єктну зна�
чущість цієї функції розглянемо щодо
об'єкта загалом.

На підставі отриманих результатів
побудуємо функціональну структуру

об'єкта (рис. 1). Побудувавши елементну та функціональ�
ну моделі, визначимо витрати на ці функції. Припусти�
мо, що загальна сума витрат на проведення контролю за
виконанням державного бюджету становить 2359,0 тис.
грн, розрахуємо витрати за кожним носієм функцій.

j i С11.2.1 С11.2.2 С11.2.3 С11.2.4 Fi AVi RIi 

1 С11.2.1 5 <2,5 <2,5 >10 20 381,25 0,19 
2 С11.2.2 >10 5 <2,5 >10 27,5 550,00 0,28 
3 С11.2.3 >10 >10 5 >10 35 775,00 0,39 
4 С11.2.4 <2,5 <2,5 <2,5 5 12,5 268,75 0,14 
Разом 1975 1 
 С11.3.1 С11.3.2 С11.3.3  
1 С11.3.1. 5 <2,5 >10 17,5 250 0,31 
2 С11.3.2 >10 5 >10 25 400 0,50 
3 С11.3.3 <2,5 <2,5 5 

 

10 156,25 0,19 
Разом 806,25 1 
 С11.4.1 С11.4.2 С11.4.3  
1 С11.4.1. 5 <2,5 >10 17,5 250 0,31 
2 С11.4.2 >10 5 >10 25 400 0,50 
3 С11.4.3 <2,5 <2,5 5 

 

10 156,25 0,19 
Разом 806,25 1 

Таблиця 4. Матриця суміжності Aij для другого рівня допоміжних функції 1Dго рангу

Джерело: складено автором на основі розрахунків.

j i С21.1.1.1 Fi AVi RIi 

1 С21.1.1.1 2,5 2,5 6,25 1,00 
Разом   6,25 1 
 С21.2.3.1    
1 С21.2.3.1 2,5 2,5 6,25 1,00 
Разом   6,25 1 
 С21.3.2.1    
1 С21.3.2.1 2,5 2,5 6,25 1,00 
Разом   6,25 1 

Таблиця 5. Матриця суміжності Aij для третього рівня допоміжних функції
2Dго рангу

Джерело: складено автором на основі розрахунків.

j i С31.1.1.1.1 С31.1.1.1.2 С31.1.1.1.3 С31.1.1.1.4 С31.1.1.1.5 Fi AVi RIi 

1 С31.1.1.1.1 1,25 >2,5 >2,5 <0,625 >2,5 9,38 60,94 0,25 
2 С31.1.1.1.2 <0,625 1,25 >2,5 <0,625 >2,5 7,5 45,70 0,19 
3 С31.1.1.1.3 <0,625 <0,625 1,25 <0,625 >2,5 5,63 33,98 0,14 
4 С31.1.1.1.4 >2,5 >2,5 >2,5 1,25 >2,5 11,25 79,69 0,32 
5 С31.1.1.1.5 <0,625 <0,625 <0,625 <0,625 1,25 3,75 25,78 0,10 
Разом 246,1 1 
 С31.2.3.1.1  
1 С31.2.3.1.1 1,25  1,25 1,56 1,00 
Разом 1,56 1 
 С31.3.2.1.1 С31.3.2.1.2 С31.3.2.1.3 С31.3.2.1.3  
1 С31.3.2.1.1 0,625 >1,25 >1,25 >1,25 4,38 12,11 0,39 
2 С31.3.2.1.2 <0,3125 0,625 >1,25 >1,25 3,44 8,59 0,28 
3 С31.3.2.1.3 <0,3125 <0,3125 0,625 >1,25 2,5 5,96 0,19 
4 С31.3.2.1.4 <0,3125 <0,3125 <0,3125 0,625  1,56 4,20 0,14 
Разом 30,86 1 

Таблиця 6. Матриця суміжності Aij для четвертого рівня допоміжних функції 3Dго рангу

Джерело: складено автором на основі розрахунків.

j 
i С4 

1.2.3.1.1.1 
С4 

1.2.3.1.1.2 
С4 

1.2.3.1.1.3 
С4 

1.2.3.1.1.4 
С4 

1.2.3.1.1.5 
Fi AVi RIi 

1 С41.2.3.1.1.1 0,625 >1,25 >1,25 >1,25 >1,25 5,63 19,92 0,32 
2 С41.2.3.1.1.2 <0,3125 0,625 >1,25 >1,25 >1,25 4,69 15,23 0,25 
3 С41.2.3.1.1.3 <0,3125 <0,3125 0,625 >1,25 >1,25 3,75 11,43 0,19 
4 С41.2.3.1.1.4 <0,3125 <0,3125 <0,3125 0,625 >1,25 2,81 8,50 0,14 
5 С41.2.3.1.1.5 <0,3125 <0,3125 <0,3125 <0,3125 0,625 1,88 6,45 0,10 
Разом  61,52 1 

Таблиця 7. Матриця суміжності Aij для п'ятого рівня допоміжних функції 4Dго рангу

Джерело: складено автором на основі розрахунків.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

83www.economy.in.ua

У зв'язку з тим, що один і той же носій бере участь у
реалізації декількох функцій, то витрати на нього між
цими функціями розподілимо пропорційно значущості
кожної функції в реалізації єдиної для розглянутих
функцій, функції більш високого рівня, за допомогою
такої формули:
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=
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⎜
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i
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RBIiSjiSIi
1

1

(3),

де S
ji
 — витрати на j�тий носій, що

реалізує і�ту функцію. Відносна важ�
ливість j�тої функції і�того рівня віднос�
но до об'єкта загалом (RBIi) визначаєть�
ся помноженням відносних значень
відповідних функцій за відношенням до
найближчих вищестоящих.

Розподіл витрат пропорційно зна�
чущості кожної функції І рівня основ�

них функцій наведений у таблиці 8.
Розподіл витрат пропорційно значущості кожної

функції ІІ рівня допоміжних функції 1�го рангу наве�
дений у таблиці 9.

Розподіл витрат пропорційно значущості кожної
функції ІІI рівня допоміжних функції 2�го рангу наве�
дений у таблиці 10.

Розподіл витрат пропорційно значущості кожної
функції ІV рівня допоміжних функцій 3�го рангу наве�
дений у таблиці 11.

Розподіл витрат пропорційно значущості кожної
функції V рівня допоміжних функцій 4�го рангу наве�
дений у таблиці 12.

Показник B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 
Відносна важливість функції (RBIi) 0,22 0,35 0,28 0,14 
Всього витрат (Sji), тис. грн, у т.ч. 2359,00 
за окремими функціями (SIi), тис. грн 524,22 833,99 667,19 333,60 

Таблиця 8. Розподіл витрат на реалізацію І рівня основних функцій

Джерело: складено автором на основі розрахунків.
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С
1 1.
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2 

С
1 1.

3.
3 

С
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1 

С
1 1.

4.
2 

С
1 1.

4.
3 

RBIi 0,22 0,07 0,10 0,14 0,05 0,09 0,14 0,05 0,04 0,07 0,03 
SIi, тис. грн 524,2 162,2 231,7 324,3 115,8 214,5 333,6 119,1 95,3 166,8 71,5 
Sji, тис. грн 524,2 834,0 667,2 333,6 

Таблиця 9. Розподіл витрат на допоміжні функції ІІ рівня 1Dго рангу

Джерело: складено автором на основі розрахунків.

Показник С21.1.1.1 С21.2.3.1 С21.3.2.1 
RBIi 0,22 0,12 0,14 
SIi, тис. грн 524,22 324,33 333,60 
Sji, тис. грн 524,22 324,33 333,60 

Таблиця 10. Розподіл витрат на допоміжні функції ІІI рівня 2Dго рангу

Джерело: складено автором на основі розрахунків.

Рис. 1. Функціональна структура об'єкта — органу вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні

Джерело: складено автором на основі розрахунків.
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Для визначення економічної ефективності реалізації
окремих функцій територіального управління Рахунко�
вої палати України порівняємо економічно обгрунто�
ваний розподіл витрат на їх реалізацію, що грунтується
на пропорційності значущості кожної функції в реалі�
зації єдиної функції більш високого рівня. Загальна сума
витрат часу на проведення контролю за виконанням дер�
жавного бюджету становила 2498 людино�днів, витра�
ти за кожним носієм функцій наведено у таблиці 13. За
допомогою функціонально�вартісної діаграми виявимо
функції, що підлягають оптимізації на основі порівняль�
ної оцінки виражених у відносних одиницях значущих
функцій та їхньої вартості.

Відповідно, оптимізації, насамперед, повинні підда�
ватися функції, важливість яких значно менша, ніж пи�
тома вага витрат на їхній прояв у загальних витратах на
об'єкт. Це стосується під функції 1.2 "Проведення са�
мостійних контрольно�аналітичних заходів". Раціонал�
ізацію функцій виконаємо, з огляду на вирівнювання
витрат на 1 люд.�день. Раціональним є перерозподілен�
ня витрат часу з реалізації функції 1.2 на користь інших
функцій. Економічний зміст раціоналізації полягає в
зміщенні акцентів у бік збільшення часу на планування
та методичне забезпечення контрольно�аналітичних
заходів, що дозволить ретельніше готуватися до прове�
дення самостійних контрольно�аналітичних заходів.
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RBIi 0,06 0,04 0,03 0,07 0,02 0,14 0,05 0,04 0,03 0,02 

SIi, тис. грн 142,97 95,31 71,48 166,80 47,66 324,33 119,14 95,31 71,49 47,66 
Sji, тис. грн 524,22 324,33 333,60 

Таблиця 11. Розподіл витрат на допоміжні функції ІV рівня 3Dго рангу

Джерело: складено автором на основі розрахунків.

Показник С41.2.3.1.1.1 С41.2.3.1.1.2 С41.2.3.1.1.3 С41.2.3.1.1.4 С41.2.3.1.1.5 

RBIi 0,04 0,034 0,026 0,02 0,01 

SIi, тис. грн 99,79 84,82 64,87 49,90 24,95 

Sji, тис. грн 324,33 

Таблиця 12. Розподіл витрат на допоміжні функції V рівня 4Dго рангу

Джерело: складено автором на основі розрахунків.

Елементи об'єкта за рівнями моделі Витрати Фонд робочого часу 

1 2 3 4 5 тис. грн % люд./дні % 

Витрати на 
1 люд./день, 

грн 
1.1     524,22 22,2 488 19,5 1074,22 
 1.1.1 1.1.1.1   524,22 22,2 488 19,5 1074,22 
   1.1.1.1.1  142,97 6,1 133 5,3 1074,96 
   1.1.1.1.2  95,31 4,0 89 3,6 1070,90 
   1.1.1.1.3  71,48 3,0 67 2,7 1066,87 
   1.1.1.1.4  166,80 7,1 155 6,2 1076,13 
   1.1.1.1.5  47,66 2,0 44 1,8 1083,18 
1.2.     833,99 35,4 1073 43,0 777,25 
 1.2.1    162,17 6,9 209 8,4 775,93 
 1.2.2    231,66 9,8 298 11,9 777,38 
 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1  324,33 13,7 417 16,7 777,77 
    1.2.3.1.1.1 99,79 4,2 129 5,2 773,57 
    1.2.3.1.1.2 84,82 3,6 109 4,4 778,17 
    1.2.3.1.1.3 64,87 2,7 83 3,3 781,57 
    1.2.3.1.1.4 49,90 2,1 64 2,6 779,69 
    1.2.3.1.1.5 24,95 1,1 32 1,3 779,69 
 1.2.4    115,83 4,9 149 6,0 777,38 
1.3     667,19 28,3 626 25,1 1065,80 
 1.3.1    214,45 9,1 201 8,0 1066,92 
 1.3.2 1.3.2.1   333,60 14,1 313 12,5 1065,81 
   1.3.2.1.1  119,14 5,1 112 4,5 1063,75 
   1.3.2.1.2  95,31 4,0 89 3,6 1070,90 
   1.3.2.1.3  71,49 3,0 67 2,7 1067,01 
   1.3.2.1.4  47,66 2,0 45 1,8 1059,11 
 1.3.3    119,14 5,1 112 4,5 1063,75 
1.4     333,60 14,1 311 12,4 1072,67 
 1.4.1    95,31 4,0 89 3,6 1070,90 
 1.4.2    166,80 7,1 155 6,2 1076,13 
 1.4.3    71,49 3,0 67 2,7 1067,01 
Разом 2359,00 100,0 2498 100,0 944,36 

Таблиця 13. Загальний вигляд матриці елементної структури проведення контролю за виконанням
Державного бюджету України територіальним управлінням Рахункової палати України

Джерело: складено автором на основі розрахунків
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Важливим є збільшення часу на проведення конт�
рольно�аналітичних заходів за завданнями департа�
ментів, а також на контроль виконання рішень РП. Це
дозволить підсилити дієвість наступного контролю за
реалізацією на практиці висновків і рекомендацій ауди�
ту. Економічний зміст раціоналізації полягає в зміщенні
акцентів у бік збільшення часу на планування та мето�
дичне забезпечення контрольно�аналітичних заходів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Основним науковим результатом статті є обгрунту�

вання методичного підходу до функціонально�вартіс�
ного аналізу ефективності вищого державного фінан�
сового контролю на регіональному рівні. Методику фун�
кціонально�вартісного підходу адаптовано до раціона�
лізації функцій децентралізованих органів вищого
фінансового контролю, за таким алгоритмом: їхня осно�
вна функція представляється функціями нижчого рівня
як допоміжними елементами; зв'язок між елементною
та функціональною структурами об'єкта визначається
на основі рангів функцій за ієрархічними рівнями фун�
кціональної моделі за допомогою методу розстановки
пріоритетів на основі матриці суміжності, яка дозволяє
розрахувати абсолютну і відносну значущість функцій
різних рівнів і рангів. Витрати на їх реалізацію, визна�
чені шляхом розподілення загальної суми витрат на ре�
алізацію основної функції  пропорційно їхньої віднос�
ної значущості, порівнюючи з трудовитратами. В осно�
ву раціоналізації функцій територіальних управлінь
Рахункової палати покладено вирівнювання  економіч�
но обгрунтованого розподілу витрат на їх реалізацію
на 1 людино�день роботи контролюючого суб'єкта, що
є принципово новим.

Перспективами подальших досліджень є адаптація
методики функціонально�вартісного аналізу для оцін�
ки комунікативних зв'язків Рахункової палати України.
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У статті визначено, що зниження обсягів національного виробництва обумовлено звуженням інвесQ

тиційної діяльності, яка не забезпечує навіть простого відтворення капіталу, а отже, економіка в останні

роки функціонує за рахунок непродуктивного використання амортизаційного фонду. Інвестиції необхідні

для забезпечення ефективного функціонування молокопереробних підприємств, їхнього стабільного стаQ

ну й у зв'язку з цим вони використовуються для досягнення таких цілей: подальшого розширення і розQ

витку виробництва; відновлення основних виробничих фондів; підвищення технічного рівня праці і виQ

робництва; здійснення природоохоронних заходів і придбання цінних паперів, вкладення коштів в актиQ

ви інших підприємств. Важливим для ефективного використання інвестицій є їх структура, тобто склад

за видами, напрямами використання і за їхньою питомою вагою в загальному розмірі інвестицій.  ДовеQ

дено, що ефективне здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві обумовлює необхідність оптимQ

ізації системи управління інвестиціями і формування відповідної структури управління.

The article states that the decrease in the volume of national production is due to the narrowing of investment

activity, which does not provide even a simple reproduction of capital, and therefore, the economy in recent

year's functions due to the unproductive use of the depreciation fund. Many scientists determine category

investments differently. Some of them consider this category of financial and economic point of view as longQ

term investment resources for profit in the future. Others, in economic terms, investment defined as the production

process in order to create production capacity and labor, understanding investment investing in real assets to

produce goods and services for profit at a reasonable amount of risk.

Investments are necessary to ensure the efficient functioning of dairy processing enterprises, their stable

condition and in this regard they are used for the following purposes: further expansion and development of

production; restoration of basic productive assets; increase of the technical level of labor and production; the

implementation of environmental measures and the acquisition of securities, investing in assets of other

enterprises. Important for the effective use of investments is their structure, that is, the composition of the types,

directions of use and their specific weight in the total investment.

It has been established that investments, as an economic category, fulfill a number of important functions,

among which: ensuring competitiveness of products and improving their quality; structural restructuring of

production; creation of the necessary raw material base for efficient functioning of enterprises; solution of social
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problems. Investigation of the investment activity of the dairy enterprise includes assessment of the investment

situation, investment climate and investment attractiveness. The investment situation is defined investment

activity of the enterprise and efficiency of investment processes. Investment climate assessment carried out by

analyzing the results of prediction socioQeconomic situation and environmental situation in the country and the

region. Investment attractiveness driven by favorable investment situation and investment climate, the benefits

that will provide investors additional income on investment and reduce risk. Proved that the effective

implementation of the investment in the enterprise necessitates optimization system of investment and

development of an appropriate management structure.

ВСТУП
В економічній літературі науковцями багато уваги

приділяється питанню інвестицій загалом і методично�
му забезпеченню оцінки ефективності інвестиційних
проектів. Дослідженням проблеми інвестиційної при�
вабливості в сучасних  умовах аграрного сектору еко�
номіки України присвятили наукові праці багато вітчиз�
няних науковців: І. Вініченко, П. Гайдуцький, С. Гутке�
вич, Б. Данилишин, О. Дацій, М.Денисенко, М. Кісіль,
М. Корецький, Г. Лайко, П. Макаренко, М. Малік, О. Ски�
дан, П. Саблук, В.Г. Федоренко, Д.М. Черваньов. Однак
ми вважаємо, недостатньо дослідженими є методики
оцінювання пріоритетності та вибору інвестиційних
проектів, що найбільш адаптовані до сучасних
економічних вимог. Однією з проблем інвестиційної
політики є визначення пріоритетних напрямів активі�
зації інвестиційної діяльності молокопереробних
підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Категорія інвестиції визначається багатьма учени�

ми (як закордонними, так і вітчизняними) неоднаково
[1—3; 6; 8]. Одні з них розглядають цю категорію з
фінансової й економічної точок зору як довгострокове
вкладення ресурсів з метою одержання прибутку в май�
бутньому. Інші, в економічному значенні, інвестування
визначають як організацію виробничого  процесу з ме�
тою створення виробничих потужностей і найму робо�
чої сили, розуміючи під інвестиціями вкладення коштів
у реальні активи для виробництва товарів і послуг з ме�
тою отримання прибутку за обгрунтованого розміру ри�
зику.

У широкому змісті, під інвестиціями розуміються
кошти, майнові й інтелектуальні цінності держави, юри�
дичних і фізичних осіб, що направляються на створен�
ня нових підприємств, реконструкцію і технічне пере�
озброєння діючих, придбання нерухомості, акцій, об�
лігацій, інших цінних паперів з метою одержання при�
бутку [1]. У загальновідомій класифікації інвестиції под�
іляються на:

— портфельні (фінансові), тобто вкладення в
акції, облігації, інші цінні папери, активи інших
підприємств;

— реальні, тобто вкладення в створення нових, ре�
конструкцію і переозброєння діючих підприємств. Ці
інвестиції називають ще капіталоутворюючими, що
включають: інвестування в основний капітал, витрати на
капітальний ремонт, придбання земельних ділянок, інве�
стиції в нематеріальні активи (патенти, ліцензії, про�

Ключові слова: активізація розвитку, інвестиції, інвестиційний процес, капітальні вкладення, класифі�
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грамні продукти, інновації й ін.), і інвестиції в попов�
нення запасів матеріальних оборотних коштів.

Відмінною рисою фінансових інвестицій у по�
рівнянні з  реальним інвестуванням є те, що вони не  при�
значені для обов'язкового створення нових виробничих
потужностей, а припускають передачу прав на гроші і
придбання прав на майбутній доход. Вони можуть на�
зиватись портфельними, тому що ризик їхнього вкла�
дення, як правило, знижується за допомогою диверси�
фікованості інвестиційного портфеля.

Як економічна категорія інвестиції виконують ряд
найважливіших функцій, серед яких: забезпечення
конкурентоспроможності продукції і підвищення її
якості; структурна перебудова виробництва; створен�
ня необхідної сировинної бази для ефективного фун�
кціонування підприємств; рішення соціальних проблем.
Інвестиції необхідні для забезпечення ефективного
функціонування підприємств, їхнього стабільного ста�
ну й у зв'язку з цим вони використовуються для досяг�
нення наступних цілей: подальшого розширення і роз�
витку виробництва; відновлення основних виробничих
фондів; підвищення технічного рівня праці і виробниц�
тва; здійснення природоохоронних заходів і придбан�
ня цінних паперів, вкладення коштів в активи інших
підприємств.

Для підвищення ефективності використання інвес�
тицій в економічній літературі розроблена їх науково
обгрунтована класифікація. Інвестиції класифікують з
позиції форми, економічного змісту кожної з груп. На
нашу думку, найбільш повною і комплексною є класи�
фікація інвестицій, наведено в роботах І.А.Бланка [1].
Він використовує наступні ознаки класифікації інвес�
тицій: об'єкт вкладення (реальні і фінансові); харак�
тер участі в інвестуванні (прямі і непрямі); період інве�
стування (довгострокові і короткострокові); форма
власності (спільні, іноземні, державні і приватні); ре�
гіональна ознака (інвестиції за кордоном і усередині
країни).

Ця класифікація дає реальне уявлення, на які цілі
підприємство може направляти інвестиції, і характери�
зує його інвестиційний портфель. Це важливо, тому що
саме оптимізація цього портфеля і є однієї із серйозних
проблем на підприємстві. Важливим для ефективного
використання інвестицій є їх структура, тобто склад по
видах, напрямках використання і по їхній питомій вазі в
загальному розмірі інвестицій. Класифікація інвестицій
на підприємстві подана на рисунку 1.

У процесі інвестування, що являє собою динамічний
процес, відбувається зміна форм капіталу, а саме: пере�
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творення початкових ресурсів в інвестиційні витрати і
перетворення вкладених коштів у приріст капітальної
вартості в формі доходу або соціального ефекту. Су�
часна теорія інвестицій  заснована на роботах Гаррі
Марковица, який на основі запропонованої математич�
ної моделі формування оптимального портфеля цінних
паперів і методів побудови таких портфелів, формалі�
зував поняття прибутковості й ризику, запропонував
моделі для інвестиційних задач і методи їх аналізу та
рішення.

Практична можливість застосування портфель�
ної оптимізації розроблена В. Шарпом, який запро�
понував однофакторну модель ривка капіталів [8].
Вона побудована на основі принципу, який заклю�
чається в тому, що співвідношення між очікуваною
прибутковістю й ризиком повинно бути таким, щоб
жоден індивідуальний інвестор не міг одержувати
необмеженого доходу від угоди. Теорія інвестицій
припускає розробку та впровадження відповідної
технології управління інвестиційними процесами,
яка повинна забезпечувати єдність інтересів систе�
ми інвестування, включаючи: дослідження інвести�
ційного клімату на підприємстві; оцінку інвестицій�
ної привабливості галузі,  до якої  відноситься
підприємство; обгрунтування  стратегії інвестуван�
ня й інвестиційної діяльності підприємства; оцінку
ступеня впливу інвестицій на фінансові результати
діяльності підприємства.

Дослідження методологічних принципів інвестицій�
ної діяльності підприємства з урахуванням змін еконо�
мічних відносин показує, що сутність категорій капі�
тальні вкладення й інвестиції не однакова. Це пов'яза�
но зі  змінами в сутності інвестиційних процесів, і тому
деякі економісти [3; 5] стверджують, що поняття інвес�
тиції є більш широким, ніж капітальні вкладення, тому
що вони не збігаються кількісно і розрізняються якіс�
но. Капітальні вкладення розглядаються як одна з мож�
ливих форм інвестицій.

Як свідчать роботи економістів [4; 7], капітальні
вкладення виступають тільки в якості одного з елементів
капіталоутворюючих інвестицій, а інвестиції — у вигляді
двох складових: реальної і фінансової. Інвестиційна
діяльність може розвиватися ефективно за умови зба�
лансованої взаємодії цих складових. Це обумовлює не�
обхідність регулювання інвестиційної сфери з боку дер�
жави, що повинно сприяти реальному інвестуванню і

впливати на співвідношення інвестиційного попиту та
пропозиції.

Дослідження процесу інвестиційної діяльності під�
приємства містить оцінку інвестиційної ситуації, інвес�
тиційного клімату й інвестиційної привабливості. Інве�
стиційна ситуація визначається інвестиційною актив�
ністю підприємства й ефективністю інвестиційних  про�
цесів. Оцінка інвестиційного клімату здійснюється за до�
помогою аналізу  результатів прогнозування соціаль�
но�економічної ситуації й екологічної ситуації в країні,
регіоні. Інвестиційна привабливість обумовлюється
сприятливою інвестиційною ситуацією й інвестиційним
кліматом, наявністю переваг, які забезпечать інвестору
додатковий доход на вкладені кошти і зменшать ступінь
ризику.

Інвестиційна ситуація підприємства визначається
загальнодержавними та регіональними факторами, се�
ред яких: інфляція; податкова, амортизаційна, валютна
і митна політика; банківські процентні ставки, галузева
структура регіону, зовнішньоекономічні зв'язки, геогра�
фічне положення підприємства, рівень доходів, інвес�
тиційна привабливість підприємства. У трансфор�
маційній економіці якісно змінився соціально�еконо�
мічний механізм інвестування. Економічний зміст кате�
горії інвестиції наповнюється новими сучасними фор�
мами залучення й руху ресурсів, а також відносинами
між учасниками інвестиційного процесу.

Оцінка ефективності інвестиційної діяльності
підприємства повинна враховувати стратегічні цілі роз�
витку, шляхи їхнього досягнення, забезпечувати мож�
ливість вибору найбільш ефективного варіанту з числа
альтернативних інвестиційних проектів. Це відповідає
положенням теорії ефективності, що забезпечує по�
рівняльну оцінку відносно результату діяльності до ви�
трат, що обумовлюють його досягнення.

Економічні обгрунтування інвестиційної діяльності
підприємства дозволяють забезпечувати його посту�
пальний розвиток, додаючи їй гнучкий, адаптивний ха�
рактер, що необхідний в умовах невизначеності, і пере�
борюючи негативні тенденції перехідного періоду в еко�
номіці. Важливим є проведення рейтингової оцінки інве�
стиційної привабливості підприємства на основі ознак,
які відображають найбільш важливі для інвестора сто�
рони діяльності оцінюваного підприємства. Одним з
методів оцінки інвестиційної привабливості є експерт�
ний метод, заснований на використанні думок фахівців
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Рис. 1. Класифікація інвестицій на підприємстві
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підприємств. Основними ознаками, використовуваними
для оцінки інвестиційної привабливості підприємства є:
експортний потенціал підприємства; науково�технічний
потенціал підприємства; стабільність ринку продукції,
яка випускається; фінансова стійкість підприємства;
тривалість виробничого циклу; необхідний обсяг інвес�
тицій.

Ефективне здійснення інвестиційної діяльності на
підприємстві обумовлює необхідність оптимізації си�
стеми управління інвестиціями і формування відпові�
дної структури управління. Водночас необхідно роз�
робляти конкретні задачі для кожного підрозділу з
чітко сформульованими параметрами. Ефективність
інвестицій визначається дієвістю системи управління
інвестиційною діяльністю, яка повинна бути побудо�
вана на економічній основі та включати такі підсис�
теми: фінансово�кредитну, оподаткування, платежів
за виробничі та природні ресурси, цінову, економіч�
них стимулів та санкцій. У зв'язку з тим, що фінансу�
вання та кредитування впливає практично на всі ета�
пи інвестиційного процесу, провідна роль належить
фінансово�кредитній підсистемі. На процес інвесту�
вання впливає держава шляхом зміни відсоткової
ставки за кредит. Це може підвищувати або знижува�
ти попит на інвестиції залежно від конкретних умов
розвитку економіки.

Важливе місце серед систем управління інвестицій�
ною діяльністю належить підсистемі оподаткування.
Податкова система для учасників інвестиційної діяль�
ності будується на основі відповідно Закону України.
Важливим елементом системи управління інвестиційною
діяльністю є система платежів за виробничі, природні
та інші ресурси, яка повинна мати стимулюючий харак�
тер. Цінова підсистема передбачає розробку цін, їх
видів, структури, величини, динаміки змін, а також про�
цесі ціноутворення як спосіб, правила встановлення,
формування нових цін та змінювання існуючих. Орга�
нізація інвестиційного процесу на підприємстві грун�
тується на інвестиційній політиці, яка передбачає цільові
настанови в галузі інвестицій і механізм його реалізації.

Інвестиційна діяльність підприємства здійснюється
з урахуванням його мети і цілей інвестора та має забез�
печувати відповідність між рівнем прибутковості і ри�
зиком вкладення капіталу. Крім того, необхідно забез�
печити ліквідність і здійснити мінімізацію фактора ри�
зику на основі формування диверсифікованого портфе�
ля інвестицій. З огляду на нестабільність економіки і той
факт, що підвищується ризикованість інвестицій, існу�
ють серйозні труднощі в розробці довгострокових інве�
стиційних програм, необхідно проводити ретельний
аналіз і розробляти перспективні плани вкладення
коштів. Врахувати в процесі планування всі тенденції і
зміни економічної ситуації неможливо,  тому доцільно
враховувати альтернативні варіанти розвитку інвести�
ційної діяльності й можливість їх адаптивної зміни на
основі розробки організаційно�економічного механіз�
му прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику і
невизначеності. Розвиток інвестиційної діяльності стри�
мує відсутність достатньо обгрунтованої нормативної
та законодавчої бази.

Вагоме значення для підприємства має оцінка збуту
продукції, яка користується довгостроковим попитом
на ринку. Це вимагає серйозних маркетингових дослід�
жень, проведення яких дозволяє підприємству уклада�
ти конкретні договори на постачання з визначенням
термінів, обсягів і цін. Водночас необхідний детальний
аналіз виробничого процесу по випуску такої продукції,
яка включає аналіз виробничої програми, розрахунок
її трудомісткості, розробку графіка потреби в ресур�
сах. Випуск продукції, що має довгостроковий попит на
ринку, обумовлює посилення ролі новітніх технологій,
в тому числі й інформаційних, технічного відновлення
основних виробничих фондів і якісне поліпшення його
використання. Це, у свою чергу, вимагає оздоровлення

амортизаційної політики, без якої в сучасних умовах
неможливо відновити рівень виробництва і вийти з еко�
номічної кризи, бо загальновідомо, що амортизаційні
відрахування є внутрішнім інвестиційним джерелом
підприємства.

ВИСНОВОК
Економічну базу для виходу економіки країни з кри�

зи може забезпечити реалізація інвестиційних проектів
з розвитку реального виробництва. Однак, як свідчать
результати досліджень, більшість молокопереробних
підприємств не розробляють стратегію власного розвит�
ку з урахуванням вимог сучасної економіки. Це нега�
тивно позначається на прийнятті рішень потенційними
інвесторами в зв'язку з великим ризиком втрати коштів
через незахищеність прав власності, незадовільні сис�
теми управління, непрозорість фінансового стану
підприємств.
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INTELLECTUAL AND HUMAN RESOURCES COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY
MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORT

У статті обгрунтовано доцільність досягнення високого рівня інтелектуальноQкадрової безпеки залізQ

ничного транспорту як однієї з основних складових системи управління його економічною безпекою.

Досліджено теоретичні основи забезпечення інтелектуальноQкадрової безпеки в залізничній галузі, зокQ

рема розглянуто сутність наукової категорії "інтелектуальноQкадрова безпека" і її основних складових.

Запропоновано у разі формування системи управління інтелектуальноQкадровою безпекою залізничноQ

го транспорту розглядати це поняття як з позиції соціального захисту працівників підприємств від різноQ

го роду загроз, які перешкоджають формуванню сприятливого матеріального та соціальноQпсихологічQ

ного клімату для їх роботи, так і з точки зору захисту підприємства від нанесення випадкової або наQ

вмисної шкоди працівниками. Вивчено наукові підходи до забезпечення інтелектуальноQкадрової безпеQ

ки залізничного транспорту. Виявлено і систематизовано заходи щодо підвищення рівня інтелектуальQ

ноQкадрової безпеки у сфері залізничного транспорту, які згруповано за такими напрямами як економічні,

технологічні, організаційні, соціальноQпсихологічні, культурноQціннісні, адміністративні та дисципліQ

нарні. Особливу увагу приділено визначенню пріоритетних організаційних заходів забезпечення інтеQ

лектуальноQкадрової безпеки вітчизняного залізничного транспорту.

The author substantiates the expediency of achieving a high level of intellectual and personnel safety of

railway transport as one of the main components of the system of ensuring its economic security. The theoretical

foundations of intellectual and personnel security in the railway industry are studied, in particular, the essence

of the scientific category "intellectual and personnel security" and its main components are considered. Proposed

in the formation of intellectual and human resources and security on rail transport to consider this concept from

the perspective of social protection of employees of enterprises against different kinds of threats that hinder the

formation of favorable physical and socioQpsychological climate for their work, and from the point of view of

protection of the enterprise from the risk of accidental or intentional harm by employees. In particular, it was

determined that the latter may be due to the lack of competence and professionalism of employees, their

unreliability and low level of devotion to the enterprise, as well as their participation in financial fraud and

corruption schemes. Scientific approaches to ensuring intellectual and personnel safety of railway transport are

studied. On the basis of research publications identified and systematized measures to improve the level of

intellectual and human security in the field of railway transport, which are grouped in such areas as economic,

technological, organizational, socioQpsychological, cultural, value, administrative and disciplinary measures.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в умовах трансформаційних процесів

бізнес�середовища відбувається підвищення ризикова�
ності функціонування суб'єктів господарювання і, відпо�
відно, збільшення внутрішніх та зовнішніх загроз, які
перешкоджають забезпеченню їх сталого розвитку. У
зв'язку з цим особливої ваги набуває управління еко�
номічною безпекою підприємств з метою виявлення,
локалізації і мінімізації негативних наслідків настання
різного роду загроз і в подальшому попередження їх
виникнення.

Незавершеність реформаційних процесів у заліз�
ничній галузі і поглиблення її кризового стану обумов�
лює потребу формування і реалізації більш виваженої
політики управління економічною безпекою залізнич�
ного транспорту, зокрема його інтелектуально�кадро�
вою безпекою. Оскільки наявність професійного висо�
коінтелектуального колективу є ключовою умовою
успішного завершення процесів реформування за�
лізничної галузі, досягнення її фінансово�економічної
стабільності і високого рівня конкурентоспроможності
на ринку транспортно�логістичних послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання забезпечення економічної безпеки заліз�
ничного транспорту, зокрема її інтелектуально�кадро�
вої складової, активно висвітлюється в публікаціях ба�
гатьох вчених, серед яких: В.Г. Алькема, І.В. Волове�
льська, А.А. Гречішкіна, В.Л. Дикань, Л.Л. Калініченко,
О.С. Кириченко, М.В. Корінь, Ж.С. Костюк, С.П. Міщен�
ко, В.О. Овчиннікова, І.Л. Назаренко, Н.Г. Панченко,
Т.Г. Сухорукова, І.В. Токмакова та ін. [1—19]. Віддаю�
чи належне науковій і практичній значущості публікацій
перелічених вчених, слід відзначити, що в умовах реал�
ізації структурних перетворень залізничної галузі і при�
скорення змін конкурентного середовища функціону�
вання залізничного транспорту виникає потреба пере�

Among the priority tasks to ensure the intellectual and personnel safety of railway transport identified:

improvement of personnel policy in terms of search and attraction of personnel and the formation of its social

and professional adaptation; monitoring threats to intellectual and personnel development of railway transport

and changes in personnel planning policy in this area, taking into account their possible impact; introduction of

a transparent selection mechanism as employees formation of a social package for employees of the railway

industry, which includes bonuses, allowances, free medical care, vouchers to institutions for recreation and

recreation; improvement of the system of motivation of employees and determining surcharges for supporting

the intellectual and personnel safety of railway transport; creation of a favorable socioQpsychological climate in

the team and ensuring the development of corporate culture; development and implementation of effective antiQ

corruption policy.

Ключові слова: залізничний транспорт, кризовий стан, економічна безпека, інтелектуально�кадрова без�
пека, теоретичні основи, підходи, систематизація заходів забезпечення інтелектуально�кадрової безпеки.

Key words: railway transport, crisis state, economic security, intellectual and personnel security, theoretical
foundations, approaches, systematization of measures to ensure intellectual and personnel security.

гляду теоретичних основ підвищення його інтелектуаль�
но�кадрової безпеки з урахуванням впливу означених
тенденцій.

Тому метою наукової статті визначено удосконален�
ня теоретичного базису забезпечення інтелектуально�
кадрової безпеки залізничного транспорту в умовах
реформаційних змін у галузі і трансформації бізнес�се�
редовища розвитку суб'єктів транспортно�логістично�
го ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Унаслідок погіршення загальноекономічної ситуації
в країні, зростання кількості збиткових і збанкрутілих
підприємств відбувається підвищення рівня безробіття
і зниження добробуту українського населення, що при�
зводить до загострення проблеми відтоку високоінте�
лектуальних кадрів закордон і зниження рівня мотивації
персоналу до забезпечення високого рівня продуктив�
ності праці. У таких умовах особливого загострення
набуває проблема формування інтелектуально�кадро�
вого потенціалу підприємств як основи забезпечення їх
стійкого розвитку.

Наразі вітчизняна залізнична галузь також функ�
ціонує в умовах дестабілізуючого впливу інтелектуаль�
но�кадрових загроз її розвитку, які викликані недоско�
налістю процесів перебудови організаційної структури
галузі, низьким рівнем компетентності та професіона�
лізму керівної ланки управління, високим рівнем зако�
румпованості системи управління і почастішанням ви�
падків зловживання службовим положенням праців�
ників, дефіцитом фахівців робітничих спеціальностей і
загальним зниженням престижу залізничних професій.
Зважаючи на це, вагомого значення набуває удоскона�
лення теоретичних основ і формування системи заходів
забезпечення інтелектуально�кадрової безпеки заліз�
ничного транспорту в умовах хаотичного протікання
реформаційних процесів у галузі і загострення конку�
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рентної боротьби на ринку транспортно�логістичних
послуг.

Науковою спільнотою приділяється активна увага
вивченню теоретико�методологічних основ забезпечен�
ня економічної безпеки підприємств різних сфер, у т.ч.
залізничної галузі. Відтак у роботі [17] автором роз�
глянуто типовий перелік функціональних складових
економічної безпеки підприємств, до якого відносять�
ся такі складові: фінансова, інтелектуальна та кадрова,
техніко�технологічна, політико�правова, інформаційна,
екологічна і силова. Зокрема інтелектуальна та кадрова
складові економічної безпеки розглядаються з позиції
збереження та розвитку інтелектуального потенціалу
підприємства і ефективного управління персоналом.

Гречішкіна А.А. надає визначення безпосередньо
кадрової безпеки підприємств залізничного транспор�
ту як процесу попередження, запобігання і усунення
ризиків та загроз, які виникають з боку персоналу з
метою створення умов для стабільного функціонуван�
ня і розвитку підприємства [2].

Досить цікавим є підхід Калініченко Л.Л., яка про�
понує під кадровою безпекою розуміти такий стан інди�
відуумів, колективу підприємства, його людського по�
тенціалу та системи управління персоналом, при якому
забезпечується ефективне використання економічного
потенціалу та розвиток підприємства. Відповідно до
цього, на думку автора, кадрова небезпека проявляєть�
ся у вигляді кадрових ризиків та пов'язаних з ними за�
гроз, що призводять до виникнення кризових явищ на
підприємстві [6].

Іншими вченими кадрова безпека трактується з по�
зиції процесу запобігання негативним впливам на еко�
номічну безпеку підприємства через ризики і погрози,
пов'язані з персоналом, його інтелектуальним потен�
ціалом і трудовими відносинами загалом. Зокрема до
найбільш поширених загроз відносять як несумлінність,
некомпетентність або випадковість, так і свідомі дії
окремих осіб: крадіжки, саботаж, хабарництво, розго�
лошування комерційної таємниці та інші недобросовісні
дії працівників [1].

Розглядаючи поняття інтелектуально�кадрової без�
пеки підприємства вчені загалом дотримуються двох по�
зицій стосовно визначення його змісту: як процесу мо�
ніторингу, мінімізації та запобігання негативного впливу
на економічну безпеку підприємства, завдяки ефектив�
ному управлінню загрозами та небезпеками, пов'язани�
ми з персоналом; як оптимального стану персоналу та
підприємства, який захищений від зовнішніх та відпо�
відно внутрішніх загроз з боку персоналу [19].

Зокрема Міщенко С.П. пропонує під інтелектуаль�
но�кадровою безпекою підприємств залізничного
транспорту розуміти характеристику стану підприєм�
ства, при якому всі напрямки інтелектуально�кадрової
роботи, сукупність принципів, методів, механізм управ�
ління персоналу направлені на виявлення, знешкоджен�
ня, запобігання, відвернення та попередження загроз,
небезпек і ризиків, що спрямовані на персонал та його
інтелектуальний потенціал. Зокрема автором вказано,
що вона націлена на встановлення таких трудових та
соціокультурних відносин, які забезпечать ефективну,
беззбиткову діяльність підприємств залізничного транс�
порту [11].

Мойсеєнко І.П. та Марченко О.М. зазначають, що
інтелектуально�кадрова безпека відображає забезпе�
ченість підприємства управлінським та промислово�ви�
робничим персоналом, рівень плинності кадрів на
підприємстві, достатність їх освітньо�кваліфікаційного
рівня, захищеність від переманювання працівників кон�
курентами [12].

Руда Т.В. доволі влучно зазначає, що інтелектуаль�
но�кадрова складова економічної безпеки підприємства
містить у собі два тісно пов'язані між собою напрями
забезпечення його ефективної діяльності. Зокрема кад�
рова складова включає всі аспекти, що стосуються ро�

боти з персоналом, підвищення ефективної, стійкої ро�
боти, планування й управління персоналом. Інтелек�
туальна безпека стосується всіх аспектів, що визнача�
ють якість персоналу підприємства в сучасних умовах
різкого зростання саме творчих та інноваційних якос�
тей працівника [16].

Тобто поняття інтелектуально�кадрової безпеки
доцільно розглядати як позиції соціального захисту
працівників підприємств від різного роду загроз, які
перешкоджають формуванню сприятливого матеріаль�
ного та соціально�психологічного клімату для їх робо�
ти, так і з точки зору захисту підприємства від нанесен�
ня випадкової або навмисної шкоди працівниками.
Останнє може бути пов'язано з недостатнім рівнем ком�
петентності та професіоналізму співробітників, їх не�
надійністю і низьким рівнем відданості підприємству, а
також їх участю в фінансових махінаціях та корупцій�
них схемах.

Зважаючи на багатоаспектність поняття "інтелек�
туально�кадрова безпека" і вагомість досягнення її ви�
сокого рівня в аналізованій сфері доцільно розглянути
основні підходи до забезпечення інтелектуально�кадро�
вої безпеки залізничного транспорту. Так, у роботі [18]
автором запропоновано використання компетентнісно�
го підходу до управління персоналом залізничного
транспорту, що передбачає формування моделі компе�
тенцій як єдиної системи координат оцінювання, яка дає
можливість узгодити критерії підбору та оцінки персо�
налу зі стратегією підприємств, наймати і просувати тих
працівників, чиї потенційні компетентності максималь�
но відповідають його потребам, задавати пріоритетні
напрями професійного розвитку та розробляти ефек�
тивні заходи для утримання цінного персоналу. Прове�
дення оцінки працівників за моделлю компетенцій до�
помагає узгодити всі елементи системи управління пер�
соналом, надає інформацію для розроблення комплек�
сної системи навчання та розвитку персоналу органі�
зації, системи мотивації і стимулювання праці, дозво�
ляє об'єктивно формувати систему винагороди і
мінімізувати вплив кадрових ризиків на діяльність залі�
зничного транспорту.

Панченко Н.Г. розриває антикризовий підхід до со�
ціально відповідального управління персоналом заліз�
ничного транспорту, який включає не тільки формаль�
ну організацію роботи з персоналом, але й сукупність
факторів соціально�психологічного, морального харак�
теру, демократичний стиль управління, турботливе став�
лення до потреб людини, врахування його індивідуаль�
них особливостей та ін. Відтак автором серед антикри�
зових інструментів управління персоналом виділено
такі: модернізація технологій планування і найму пер�
соналу; удосконалення підходів кадрової селекції, ро�
тації та формування кадрового ядра; впровадження
компетентнісного підходу до розвитку персоналу; удос�
коналення системи навчання; забезпечення залученості
персоналу; формування корпоративної культури; роз�
виток інформаційно�комунікаційного забезпечення;
впровадження виробничої демократії; формування
стресостійкості; адаптація, подолання опору змінам
[15].

Колектив авторів [8] визначає доцільність застосу�
вання стратегічного підходу до управління кадровим
потенціалом, що передбачає, перш за все, якісні зміни у
сфері роботи з персоналом. Вони полягають у тому, що
в рамках традиційних напрямів кадрової роботи все
більшого значення набувають стратегічні аспекти.
Об'єднуючись із стратегічними технологіями такі тра�
диційні функції, як планування потреби в персоналі,
відбір, оцінка та навчання, набувають нової якості і
єдиної цільової спрямованості на досягнення страте�
гічних цілей розвитку підприємства. До таких стратегіч�
них напрямів управління кадровим потенціалом заліз�
ничного транспорту відносять: маркетинг персоналу;
формування форм і методів підбору, оцінки й атестації
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персоналу; впровадження нових форм і методів навчан�
ня персоналу, планування ділової кар'єри, формування
кадрового резерву; вдосконалення форм і методів ре�
гулювання трудових відносин; формування напрямів
соціального розвитку підприємства; удосконалення си�
стеми мотивації з урахуванням необхідності забезпечен�
ня лояльності і залученості працівників; управління кре�
ативністю персоналу і розвитком талантів; формуван�
ня системи управління кадровою безпекою тощо.

Овчиннікова В.О. влучно зазначає, що сучасний за�
лізничний транспорт постійно знаходиться в процесі
перетворення, в ході якого зростає швидкість та ефек�
тивність перевезень, а також розширюється спектр по�
слуг для клієнтів. Все це вимагає постійного оновлення

знань (тобто впровадження інноваційних технологій і
методів у всі сфери діяльності залізничного транспор�
ту) з урахуванням дотримання умов безпеки його діяль�
ності та розвитку. З огляду на це автором запропонова�
но інноваційно�безпековий підхід до формування стра�
тегії управління знаннями як базису забезпечення роз�
витку інтелектуально�кадрового потенціалу залізнич�
ного транспорту. Останній грунтується на досягненні
розвитку компетенцій персоналу, орієнтованих на реа�
лізацію стратегічних завдань залізничної галузі, ство�
ренні інтегрованого інформаційного середовища для
підвищення якості бізнес�процесів, реалізацію ефектив�
ної взаємодії залізничного транспорту з зацікавленими
особами для підвищення іміджу, формуванні знаннєвої

Група Заходи 
Економічні - підвищення мотивації працівників галузі за рахунок збільшення заробітної плати, 

премії, інших виплат; 
- впровадження механізму, що забезпечує отримання працівниками винагороди 
залежно від результатів їх праці, у т.ч. інтелектуального характеру; 
- забезпечення відповідності заробітної плати кваліфікації працівників, їх внеску в 
підвищення прибутковості підприємства 

Технологічні - розробка чітких правил роботи із секретною інформацією та документами і доведення 
їх до відома всіх співробітників; 
- розробка і впровадження сучасних форм охорони власності (майна, інформації) 
підприємства, зокрема інтелектуальної власності; 
- впровадження системи управління якістю у сфері управління персоналом 

Організаційні - розподіл функцій керівних кадрів; 
- періодичне оновлення повноважень; 
- розподіл доручень між декількома співробітниками на конкурентній основі; 
- оптимізація підрозділів і філій галузі, стабілізація їх кадрового складу та формування 
базових норм організаційної поведінки; 
- впровадження ефективних механізмів інформування персоналу щодо стратегічних та 
тактичних задач розвитку залізничної галузі; 
- створення ефективної системи безперервного індивідуального навчання та 
професійного розвитку персоналу за рахунок організації власної бази інтелектуальної 
власності та знань і налагодження тісних партнерських відносин з профільними освітніми 
закладами; 
- удосконалення підходів до кадрової селекції, ротації та формування кадрового ядра; 
- підтримка раціоналізаторських здібностей працівників та стимулювання їх активної 
участі в розробці та впровадженні нових технологій; 
- розвиток адресних механізмів залучення працівників в інноваційну діяльність і 
реалізація спільних галузевих програм професійного удосконалення; 
- впровадження компетентнісного підходу до розвитку персоналу галузі; 
- удосконалення системи підвищення кваліфікації кадрів, розробка і реалізація 
програми, спрямованої на профорієнтацію, підготовку і залучення у галузь молодих 
фахівців, підвищення якості підготовки фахівців галузі; 
- вдосконалення системи атестації керівників і фахівців галузі, підвищення 
об’єктивності і точності результатів атестації; 
- покращення системи відбору кадрів та формування кадрового резерву; 
- розробка стратегії розвитку персоналу підприємств залізничного транспорту; 
- формування фонду інтелектуального розвитку працівників підприємств залізничного 
транспорту 

Соціально-
психологічні 

- впровадження ефективних механізмів вирішення виробничих конфліктів; 
- персональна робота з кадрами й управління поведінкою персоналу; 
- вирішення індивідуальних проблем кожного співробітника з метою гуртування 
персоналу та відчуття колективізму; 
- формування нових принципів соціального інвестування, спрямованих на підвищення 
ефективності роботи і соціальної відповідальності за рахунок посилення значення 
корпоративної культури та етики; 
- розвиток систем соціальних гарантій працівникам і пенсіонерам галузі залізничного 
транспорту; 
- розробка системи адаптації прийнятого персоналу 

Культурно-
ціннісні 

- розробка і практичне використання методики оцінки лояльності персоналу до 
залізничної галузі; 
- формування програми сприяння досягненню культурно-ціннісних орієнтирів розвитку 
галузі 

Адміністративні - перевірка персоналу на етапі прийому на роботу; 
- здійснення періодичного внутрішнього і зовнішнього аудиту діяльності персоналу та 
дотримання відповідних вимог у випадку звільнення персоналу 

Дисциплінарні - передбачення юридичних та дисциплінарних зобов’язань і відповідальності щодо 
роботи з окремою категорією інформації. У разі недотримання зазначених вимог 
застосовується стягнення, зауваження, висловлення догани, переміщення посадових осіб, 
звільнення тощо 

Таблиця 1. Систематизація заходів щодо забезпечення інтелектуальноDкадрової безпеки залізничного транспорту

Джерело: сформовано і удосконалено на основі [7—10; 15; 18].
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підсистеми управління економічною безпекою на залі�
зничному транспорті [14].

Особливого зацікавлення викликає культурно�
ціннісний підхід до забезпечення інтелектуально�кад�
рової безпеки підприємств залізничного транспорту,
який передбачає створення вищих мотивуючих переко�
нань, які згуртують колектив підприємства шляхом гар�
монізації інтересів підприємства з інтересами праців�
ників, колективів, що дозволить забезпечити якісний
розвиток інтелектуального та кадрового потенціалу
підприємства. Зокрема в аспекті забезпечення інтелек�
туально�кадрової безпеки підприємства взаємозв'язок
між підприємством і працівниками повинен формувати�
ся на принципах "домобудівництва", тобто керівництво
підприємства повинно піклуватися про своїх праців�
ників, задоволення їх інтересів, потреб, всі працюють у
рівних умовах, праця є чеснотою. Колективи підприєм�
ства працюють на основі робочого самоуправління,
взаємодопомоги. Господарські відносини орієнтують�
ся на певний морально�трудовий порядок [11].

Загалом вчені дотримуються організаційно�функ�
ціонального підходу до забезпечення інтелектуально�
кадрової безпеки підприємств, що грунтується на фор�
муванні спеціалізованої служби або підрозділу, відпо�
відального за процеси становлення і розвитку інтелек�
туально�кадрового потенціалу підприємства. Зокрема
це може бути служба сприяння зайнятості на залізнич�
ному транспорті, центр управління корпоративними
знаннями, підрозділ інтелектуально�кадрового розвит�
ку залізничного транспорту тощо.

З метою нейтралізації негативного впливу загроз
розвитку інтелектуально�кадрового потенціалу заліз�
ничного транспорту і досягнення високого рівня його
інтелектуально�кадрової безпеки вченими запропоно�
вано доволі широкий спектр заходів. Відтак, грунтую�
чись на наукових поглядах вчених [7—10; 15; 18], визна�
чено і систематизовано пріоритетні заходи забезпечен�
ня інтелектуально�кадрової безпеки залізничного
транспорту, які детально розкрито в таблиці 1.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, доцільно
зазначити, що першочерговими завданнями щодо забез�
печення інтелектуально�кадрової безпеки залізнично�
го транспорту є: удосконалення кадрової політики в
частині пошуку та залучення персоналу і формування
системи його соціальної та професійної адаптації, що
дозволить знизити рівень плинності в галузі і мінімізу�
вати втрати на пошук, відбір і навчання нових праців�
ників; моніторинг загроз інтелектуально�кадровому
розвитку залізничного транспорту і внесення змін до
політики кадрового планування у цій сфері з урахуван�
ням їх можливого впливу; впровадження механізму про�
зорого відбору співробітників; формування соціально�
го пакету для працівників залізничної галузі, який вклю�
чає премії, надбавки, безкоштовне медичне обслугову�
вання, путівки до закладів для оздоровлення та відпо�
чинку; удосконалення системи мотивації працівників і
визначення доплат за сприяння підтримці інтелектуаль�
но�кадрової безпеки залізничного транспорту; створен�
ня сприятливого соціально�психологічного клімату в
колективі і забезпечення розвитку корпоративної куль�
тури; розробка і впровадження ефективної антикоруп�
ційної політики.

ВИСНОВКИ
Визначено, що інтелектуально�кадрова безпека є

однією з ключових складових економічної безпеки за�
лізничного транспорту і відіграє вагому роль у забезпе�
ченні його сталого розвитку. Розглянуто позиції нау�
ковців стосовно визначення сутності категорії "інтелек�
туально�кадрова безпека". Розкрито основні наукові
підходи до забезпечення інтелектуально�кадрової
безпеки залізничного транспорту в умовах протікання
реформаційних процесів. Виявлено і систематизовано
заходи щодо досягнення високого рівня інтелектуаль�

но�кадрової безпеки залізничної галузі. Подальшим на�
прямом наукового дослідження варто визначити фор�
мування стратегії забезпечення інтелектуально�кадро�
вої безпеки залізничного транспорту.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT

У статті досліджується актуальна проблема формування та розвитку інвестиційного потенціалу

підприємств залізничної галузі як пріоритетного напряму вирішення стратегічних завдань підвищення

ефективності їх господарської діяльності. На основі узагальнення різних точок зору щодо тлумачення

сутності поняття "інвестиційний потенціал підприємства" та шляхом врахуванням його специфічних

ознак зроблено висновки щодо його складових і властивостей. Встановлено, що інвестиційний потенціал

включає не тільки наявні та можливі інвестиційні ресурси у конкретні проекти, але і здібності суб'єкта

господарської діяльності з освоєння інвестиційних ресурсів. Розкрито сучасний стан, специфіку та недоQ

ліки інвестиційної діяльності АТ "Укрзалізниця". З'ясовано перспективні заходи щодо розвитку інвестиQ

ційного потенціалу підприємств залізничного транспорту в межах таких напрямів, як покращення опеQ

раційної діяльності, підвищення ефективності управління у фінансовій сфері та створення умов для заQ

лучення приватного капіталу. Визначено потенційні джерела залучення інвестиційних ресурсів у

діяльність підприємств залізничного транспорту.

In the article the author analyzes the topical problem of formation and development of the investment potential

of the rail industry as priority directions for the solution of strategic tasks of increasing the efficiency of their

economic activities. The analysis of approaches to the interpretation of the concept of "investment potential of

the enterprise". The study of the definitions of the concept of "investment potential" indicated that the main

differences in its interpretations within the resource potential lie in the choice of components. The following

components are identified as the most important for the assessment of investment potential: resource and raw

materials; production; consumer; infrastructure; intellectual; institutional; innovative; labor; financial. It is found

that the successful development of the investment potential of enterprises depends not only on the availability

of resources, but also on factors such as investment behavior, investment activity, innovation activity. It is argued

that the investment potential of railway transport enterprises is formed on the basis of the integration of its

interdependent and interrelated components, which are represented by investment resources and abilities in the

field of investment management. Revealed the contemporary state, specifics and disadvantages of investment

activities of JSC "Ukrzaliznytsya". The perspective directions of development of investment potential of the

enterprises of railway transport which include improvement of operational activity, increase of efficiency of

management in the financial sphere, creation of conditions for attraction of the private capital are found out.

Potential sources of attraction of investment resources in activity of the enterprises of railway transport among

which means of the state and local budgets; the credits of banks and other financial institutions are established;

syndicated or consortium loans, project and mezzanine financing; bond loans: issue of securities in the form of

corporate bonds, Eurobonds, infrastructure bonds for specific projects, promissory notes; equity; leasing; publicQ

private partnership.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал, формування, розвиток, підприємства
залізничного транспорту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нині для розвитку залізничних перевезень в Україні

необхідно суттєво оновити локомотиви і вагони, а та�

DOI: 10.32702/2306�6806.2019.7.96

кож розширити вузькі місця інфраструктури. Адже
відбувається наростання дефіциту кількості вагонів для
перевезення продукції промисловості і сільського гос�
подарства, ще гірша ситуація з тяговим рухомим скла�
дом — прогнозований дефіцит тягових потужностей
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АТ "Укрзалізниця" до 2022 року досягне 35%. Без тер�
мінових заходів із заміни старих вагонів і локомотивів на
нові — виробництво і експорт опиняться під загрозою
спаду, а залізнична галузь країни може опинитися в
стані колапсу вже в 2019—2020 роках, через що країна
втрачатиме близько 4,8% ВВП у середньому на рік [1].
Вирішення означених проблем потребує чималих інвес�
тицій. АТ "Укрзалізниця" оцінює необхідний обсяг інве�
стицій у рухомий склад та інфраструктуру у 6 млрд до�
ларів на п'ять років, у тому числі потреба в інвестиціях
на оновлення локомотивної тяги складає 73 млрд грн,
зокрема 13 млрд грн на оновлення парку тепловозів і 60
млрд грн на закупівлю і модернізацію електровозів [2].
Поряд з цим потребують термінової реалізації велико�
масштабні проекти розвитку залізничного транспорту,
що включають електрифікацію, будівництво нових колій
для впровадження швидкісного руху і розбудову логі�
стичної інфраструктури, широке застосуванні комплек�
су цифрових технологій та інші. За таких умов активі�
зація інвестиційної діяльності на підприємствах заліз�
ничної транспорту стає однією із ключових проблем су�
часного етапу розвитку як залізничної галузі, так і еко�
номіки України. Зазначена обставина обумовлює
необхідність вивчення сутності й структури інвестицій�
ного потенціалу підприємств залізничного транспорту
і пошуку нових шляхів забезпечення його розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розгляду теоретико�методичних основ управління

інвестиційними діяльністю на підприємствах залізнич�
ного транспорту присвячено наукові дослідження та�
ких вітчизняних вчених: В.Л. Дикань, І.В. Соломніков,
І.В. Токмакова, О.О. Дараган, М.В. Корінь, М.В. Конд�
ратюк, Г.В. Обруч [3—5] та інших. Однак, враховуючи
вагомі здобутки вчених у сфері інвестиційного забез�
печення розвитку залізничної галузі, слід визначити, що
на сьогодні відсутні узгодженість поглядів у розумінні
поняття "інвестиційний потенціал" і визначенні шляхів
його розвитку на підприємствах залізничного транспор�
ту, що і обумовлює подальше вивчення цього питання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності інвестиційного

потенціалу підприємств залізничного транспорту, а та�
кож обгрунтування перспективних шляхів забезпечен�
ня його розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для забезпечення ефективного розширеного відтво�
рення на підприємствах залізничного транспорту необ�
хідно постійно здійснювати інвестиції у зміцнення та
оновлення їх матеріально�технічної бази і в людський
капітал. У зв'язку з цим слід нарощувати і раціонально
використовувати інвестиційний потенціал.

Інвестиційний потенціал підприємств є своєрідним
стрижнем інвестиційної політики. Він як економічна ка�
тегорія виражає систему економічних відносин між гос�
подарюючими суб'єктами в процесі і з приводу залучен�
ня інвестицій та ефективного їх використання в умовах
конкурентної ринкової економіки. Існує три аспекти, в
рамках яких доцільно розглядати інвестиційний потенц�
іал підприємства: здатність реалізовувати реальні інвес�
тиційні проекти (капіталовкладення); спроможність за�
лучати зовнішні інвестиційні ресурси, тобто бути приваб�
ливим для інвесторів; можливість здійснювати фінансо�
ве інвестування в якості додаткового джерела прибутку.

Стосовно розуміння інвестиційного потенціалу вчені
звертають увагу на те, що він є частиною економічного
потенціалу, а тому має спільні з ним риси, серед яких си�
нергізм ресурсів і можливостей їх використання. Тому
широкого розповсюдження отримав ресурсний підхід до
визначення інвестиційного потенціалу підприємств. Зок�
рема Р.А. Кармов [6] вказує, що інвестиційний потенціал

— це, насамперед, сукупність власних ресурсів, призна�
чених для накопичення, які дозволяють досягти очіку�
ваного результату при їх використанні. Кучерук Г.Ю.,
Вовк О.М. [7] розглядають інвестиційний потенціал як
організовану сукупність внутрішніх та зовнішніх еконо�
мічних можливостей та ресурсів, які створюють умови
для розвитку та забезпечують реалізацію стратегічних і
тактичних цілей у сфері інвестиційної діяльності. На дум�
ку Туріянської М.М. [8], під інвестиційним потенціалом
підприємства слід розуміти сукупність накопичених у
результаті господарської діяльності власних ресурсів, які
можуть бути використані для інвестицій без порушення
поточної роботи. Згідно з позицією В.Ю. Катасонова [9],
інвестиційний потенціал господарюючого суб'єкта — це
максимально можлива сукупність всіх власних ресурсів
(фінансових, матеріальних, науково�технічних, кадро�
вих), накопичених в результаті попередньої господарсь�
кої діяльності суб'єкта, які можна використовувати для
забезпечення інвестиційної діяльності (у формі капіталь�
них вкладень) без порушення поточної господарської
діяльності даного суб'єкта.

Аналіз дефініцій поняття "інвестиційний потенціал"
вказує, що головні розбіжності його трактувань у рам�
ках ресурсного потенціалу лежать у виборі складових.
Найбільш значимими для оцінки інвестиційного потен�
ціалу вчені визначають такі компоненти: ресурсно�си�
ровинну; виробничу; споживчу; інфраструктурну; інте�
лектуальну; інституціональну; інноваційну; трудову;
фінансову. Водночас необхідно враховувати, що успіш�
ний розвиток інвестиційного потенціалу підприємств за�
лежить не тільки від наявності ресурсів, але і від таких
факторів: інвестиційна поведінка (що впливає на вибір
інвестиційних проектів, характер і ризик прийняття інве�
стиційних рішень); інвестиційна активність (яка дозво�
ляє кількісно оцінити споживання інвестиційного потен�
ціалу в основний і оборотний капітал у розрахунку на
одного працівника і загальних витрат на виробництво);
інноваційна активність (визначається через обсяг вкла�
день НДДКР, реалізацію інноваційної продукції, розмір
капіталізованого НДДКР�активу, який збільшує балан�
сову оцінку власного капіталу) та інші.

Грунтуючись на вищезазначеному, слід констатувати,
що сутність інвестиційного потенціалу полягає в тому, що
він відображає не тільки наявні та можливі інвестиційні ре�
сурсу у конкретні проекти, але і здібності суб'єкта госпо�
дарської діяльності з освоєння інвестиційних ресурсів.
Відсутність таких здібностей залишає накопичений інвес�
тиційний капітал незатребуваним, а підприємство, що во�
лодіє їм не розвивається. І навпаки, підприємство, що во�
лодіє здібностями для вкладення інвестиційного капіталу
реалізує власні можливості, тобто реалізує свій інвестицій�
ний потенціал і залучає зовнішні по відношенню до нього
інвестиційні ресурси, що сприяє його активному розвитку.

Отримані висновки важливі для АТ "Укрзалізниця",
оскільки нині його інвестиційні потреби не задовольня�
ються. Темпи зносу і знецінення активів АТ "Укрзаліз�
ниця" суттєво перевищують темпи капітальних інвес�
тицій. Так, за 2015—2018 роки обсяг капітальних інвес�
тицій склав 38,2 млрд грн, тоді як рівень зносу активів
складає 52 млрд грн. Проте сьогодні інвестиційна діяль�
ність компанії проводиться в основному за рахунок влас�
ного ресурсу, так у 2018 році АТ "Укрзалізниця" освоїла
капітальних інвестицій та капітального ремонту основ�
них засобів на суму 16,913 млрд гривень, що на 6 млрд
гривень більше, ніж у 2017 році, з них за рахунок власних
коштів фінансування склало 14,861 млрд грн, а залучені
кошти — 2,01 млрд грн [10]. Фінансування за власні кош�
ти виконується за рахунок амортизаційних відрахувань
та чистого прибутку. Загалом власні інвестиційні ресур�
си спрямовані на забезпечення стабільності поточної
діяльності АТ "Укрзалізниця", а їх гострий дефіцит стри�
мує розвиток вітчизняного залізничного транспорту.

Щодо перспективних проектів розвитку транспор�
тно�логістичної інфраструктури залізничного транс�
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порту в Україні, то окремі з них компанія намагається
реалізувати за рахунок банківських кредитних коштів.
Це створює додаткові ризики в діяльності АТ "Укрза�
лізниця", що пов'язані як з невчасним отриманням інве�
стиційного ресурсу, так і з збільшенням боргових зобо�
в'язань. Показовою в цьому контексті є ситуація, що
відбулася в 2015 р., коли підприємства "Укрзалізниці"
не змогли вчасно розрахуватися з боргами та оголоси�
ли технічний дефолт. Такі обставини негативно відоб�
разились на інвестиційній привабливості підприємств
залізничного транспорту. Зокрема кредитний рейтинг
Укрзалізниці, який їй присвоїли найбільші міжнародні
рейтингові агентства, як�от: Standard&Poor's та Fitch,
знизився до групи істотного ризику "С", що суттєво об�
межує можливість доступу до економічно привабливих
джерел зовнішніх інвестицій. Як наслідок, зростає за�
боргованість товариства, у 2018 р. його кредитний пор�
тфель складав 37 млрд грн, причому найбільша частина
кредитів АТ "Укрзалізниця" отримана в доларах США
за відсотковою ставкою 10�12% [10]. Слід враховувати,
що доходи компанії майже на 90% гривневі. Основними
об'єктами для отримання наявних кредитів були прид�
бання 10 швидкісних електропоїздів "Хюндай" (260 млн
дол.), будівництво Бескидського тунелю (175 млн дол.),
закупівля вантажних вагонів (125 млн дол.), рефінансу�
вання заборгованості (350 млн дол.) та капітальні інвес�
тиції (196 млн дол.).

Загалом неефективність процесів управління інвес�
тиційною діяльність негативно відобразилася на інвес�
тиційному потенціалі АТ "Укрзалізниця", бо не відбу�
вається нарощення власного капіталу, що наряду з не�
раціональним залученням інвестиційних ресурсів із
зовнішніх джерел не сприяло формуванню базису для
інноваційного розвитку залізничної галузі.

Можна зробити висновок, що інвестиційний потен�
ціал підприємств залізничного транспорту формується
на основі інтеграції його взаємозалежних і взаємозв'я�
заних складових, які представлені інвестиційними ре�
сурсами і здібностями в сфері управління інвестиційною
діяльністю. Інвестиційний потенціал в цьому випадку
трансформується з простої сукупності інвестиційних
ресурсів в можливості вкладення цих ресурсів і залучен�
ня додаткових інвестиційних ресурсів у розширене
відтворення господарської діяльності.

Для забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу
підприємств залізничного транспорту нині реалізуються
певні кроки, серед яких слід відзначити створення у 2018
р. профільного Департаменту інвестицій, діяльність яко�
го націлена на побудову єдиного підходу до формування
якісної інвестиційної політики та подальшого моніторин�
гу її реалізації, що сприятиме збільшенню ефективності
інвестування в оновлення основних фондів та розширен�
ню переліку механізмів залучення інвестицій.

Першочерговим завданням в інвестиційний сфері АТ
"Укрзалізниця" є нарощення власного інвестиційного
ресурсу. З цією метою компанією здійснено індексацію
тарифів на залізничні перевезення, запроваджується
індексація вартості плати за надання вагонів. Проте
підвищення тарифів має певні ризики втрати клієнтів, а
тому до цього питання слід підходити вкрай обережно і
з врахуванням світового досвіду. Реформа тарифоутво�
рення в АТ "Укрзалізниця" має бути спрямована на роз�
ділення тарифів на інфраструктурну складову (отримані
кошти інвестуються в модернізацію інфраструктури) і
перевезення. Необхідне впровадження сучасних методів
тарифікації із застосуванням  актуальних маркетинго�
вих інструментів, які можуть надати АТ "Укрзалізни�
ця" бажаного позитивного ефекту у підвищенні  влас�
них доходних надходжень.

Для підвищення прибутковості в перевезеннях за�
лізницям України потрібно реконструювати власні джере�
ла доходних надходжень. Потребує покращення параметрів
операційної діяльності. У 2018 році компанія отримала на
10% більше доходів, ніж роком раніше. Водночас рента�

бельність погіршується — EBITDA знизилася на 21%, чис�
тий дохід перебуває на межі нуля. За таких обставин
АТ "Укрзалізниця" повинна зосередитися на основній діяль�
ності, зокрема на покращенні якості транспортно�логістич�
ного обслуговування, у тому числі за рахунок зниження
часу простоїв вантажів, підвищення технічної надійності
стану вагонів та локомитивів і т.ін. Поряд з цим, стратегія
управління непрофільними активами компанії має включа�
ти заходи з їх продажу чи часткової приватизації.

У фінансовій сфері АТ "Укрзалізниця" вкрай необхі�
дним заходом, який сприятиме формуванню власних інве�
стиційних ресурсів слід визначити забезпечення опти�
мальної валютної структури кредитного портфеля ком�
панії. Для вирішення цього завдання необхідне нарощен�
ня валютних надходжень за рахунок розвитку транзит�
них перевезень. Збільшити обсяги транзитних перевезень
можна за рахунок переорієнтації вантажопотоку між
Туреччиною, балтійськими і скандинавськими країнами
і Польщею. Другий пріоритетний напрям транзиту — це
вантажоперевезення між країнами ЄС і Китаєм.

Потребує удосконалення механізм залучення інве�
стиційних ресурсів. Варто відзначити, що нині існує до�
сить широкий перелік потенційних джерел залучення
інвестиційних ресурсів у розвиток залізничного транс�
порту, що включає: кошти державних і місцевих бюд�
жетів; кредити банків та інших фінансових установ; син�
диковані або консорціональні кредити, проектне й ме�
зонінне фінансування;  облігаційні позики: емісія цінних
паперів у вигляді корпоративних облігацій, єврооблі�
гацій, інфраструктурних облігацій під конкретні проек�
ти, вексельних позик; акціонування капіталу; лізинг;
публічно�приватне партнерство.

У сучасних умовах функціонування залізничного
транспорту традиційний спосіб фінансування інвести�
ційних проектів — кредити банків необхідно трансфор�
муватися в проектне фінансування, специфікою якого є
генерації доходів різних компаній, банків�кредиторів,
фірм�консультантів, покупців продукції, постачальників
будматеріалів, основного і допоміжного обладнання. Пе�
ревага проектного фінансування полягає в тому, що мож�
на чітко визначити ступінь участі партнерів у проекті, роз�
ділити ризики, пов'язані з ним, а також можливість отри�
мання позикових коштів без відображення заборгованості
у своєму балансі. У результаті дії такого механізму велика
частина повернення позикових коштів здійснюється за
рахунок грошового потоку, який виробляється самим про�
ектом, що є перспективним для довгострокових проектів.

Залучення інвестиційних ресурсів можливе і за до�
помогою  використання  інструментів фондового ринку.
Зокрема АТ "Укрзалізниця" практикується випуск об�
лігацій. Розміщення облігаційних позик на фондовому
ринку дозволяє залізниці залучати  додаткові фінансові
ресурси при більш низьких ставках відсотку, ніж ставка
відсотку за банківський кредит або норма дивіденду за
акціями. Недоліком є  те, що ліквідність ринку облігацій
Україні залишається досить низькою, поступаючись
ліквідності ринку акцій, що знижує прийнятність об�
лігацій як інструменту інвестування. Але завдяки високій
надійності облігацій їх випуск для залізничної  галузі
може стати  потужним  джерелом  залучення  інвестицій.

Перспективним напрямом розвитку інвестиційного
потенціалу АТ "Укрзалізниця" є залучення приватних
інвестицій, провідних технологій та управлінського дос�
віду приватного сектору, що дозволить отримати дос�
туп до інвестиційних ресурсів без зростання обсягів на�
явного боргового навантаження АТ "Укрзалізниця" та
вирішувати завдання із досягнення стратегічних цілей
розвитку товариства. Як пілотний проект державно�
приваного партнерства на залізничному транспорті ке�
рівництво АТ "Укрзалізниця" розглядає можливість пе�
редачі вокзальних будівель приватним кампаніям.
Пропонуються три сценарії: концесія на певну кількість
років, оренда чи спільна діяльність без утворення окре�
мої юридичної особи.
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Негативно впливає на можливість залучення приват�
них інвестицій і загалом на результативність інвести�
ційної діяльності затягування процесів реформування.
Нині рух інвестиційних потоків усередині залізничної
системи  носить централізовано�перерозподільний ха�
рактер і диктує специфічний механізм формування й
розподілу інвестиційних ресурсів. Основними недоліка�
ми такої схеми є: недостатня фінансова прозорість
фінансово�інвестиційної діяльності; обмежені можли�
вості залучення приватних інвестицій; дискримінаційне
відношення при розподілі інвестиційних ресурсів.

Вагомим кроком у напрямі розвитку інвестиційно�
го потенціалу підприємств залізничного транспорту є
вдосконалення нормативно�правової і організаційно�
методичної бази інвестиційної діяльності в компанії,
передусім чергу потребують термінової розробки, сис�
тематизації та актуалізації локальні нормативно�пра�
вові акти АТ "Укрзалізниця" в інвестиційній сфері.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, в умовах критичного стану основних

виробничих засобів залізничної галузі ключовим стра�
тегічним завданням розвитку АТ "Укрзалізниця" є по�
долання гострого дефіциту інвестиційного ресурсу шля�
хом нарощення інвестиційного потенціалу. Як вказує
проведений аналіз, під інвестиційним потенціалом
підприємств залізничної галузі слід розглядати як наявні
й перспективні інвестиційні ресурси, так і здібності в
організації інвестиційної діяльності, що в сукупності
дозволяють покращити поточну діяльність і досягти
успіхів у перспективі. Перспективні напрями розвитку
інвестиційного потенціалу підприємств залізничного
транспорту реалізуються шляхом покращення опера�
ційної діяльності, підвищення ефективності управлін�
ня у фінансовій сфері, створення умов для залучення
приватного капіталу.
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Мета дослідження. Метою статті є демонстрація необхідності ефективного комплексного плануванQ

ня та автоматизованого моніторингу митної політики помірного протекціонізму для досягнення позиQ

тивних внутрішніх і зовнішніх ефектів у розвитку окремої галузі промисловості з власною сировинною

базою, на противагу простого експорту такої сировини.

Методологія. Застосувавши метод аналізу та синтезу, визначено універсальні цільові внутрішні та

зовнішні ефекти митної політики помірного протекціонізму для окремої галузі економіки України. На

основі методів порівняння та моделювання запропоновано порядок розрахунку загального митного ефекQ

ту як індикатор стану реалізації митної політики в окремій галузі.

Отримані результати. У статті встановлено дисбаланс у рівнях захисту українського та іноземних

ринків призводить до послаблення позицій вітчизняних виробників. Аргументовано необхідність застоQ

сування захисної митної політики у формі помірного протекціонізму, що має на меті переорієнтацію проQ

стого експорту сировини на експорт готової продукції. Визначено основні показники стану реалізації

митної політики. Запропоновано сукупність цільових митних ефектів митної політики окремої галузі та

наведено їх планові співвідношення та порядок розрахунку.

Цінність дослідження. Визначено основні сфери національної економіки, що підлягають врахуванню

під час розробки та розрахунку цільових митних ефектів митної політики окремої галузі економіки. ЗапQ

ропоновано здійснювати оцінювання та моніторинг стану реалізації митної політики комплексно за доQ

помогою показників як фінансового, так і реального секторів економіки. Вперше запропоновано поряQ

док розрахунку загального митного ефекту для забезпечення безперервного моніторингу стану реаліQ

зації митної політики України.

Research objective. The aim of the research is to demonstrate necessity of effective complex planning and

automatic monitoring of a moderate protectionism customs policy to gain positive internal and external customs

effects in developing of a particular branch of economy with its own raw base. Such type of customs policy has a

purpose to change a simple export of raw material by an export of products that are result of raw material further

processing in Ukraine. Author observes the possibility of using effects of customs policy in the process of planning

and monitoring of such policy in Ukraine.

Methodology. Using method of synthesis and analysis multipurpose internal and external effects of a moderate

protectionism customs policy for a particular branch of economy are offered. Method of calculating general

customs effect in a moderate protectionism customs policy realization is proposed based on methods of comparing

and modeling.

Findings. In the article, imbalance of levels of foreign and Ukrainian internal markets protection are found

out. Author researches scientific background for defensive customs policy and possible restrictions for its

implementation in Ukraine. The necessity of implementing of protective customs policy in form of moderate

protectionism for improving raw materials further processing in Ukraine is pointed out. Main indicators of customs

policy realization are mentioned. Complex of target effects of customs policy in particular economy sphere,

methods of their identification and calculation are proposed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція української економіки в світову, а також

проєвропейський курс її розвитку передбачає лібера�
лізацію митної політики України та спрощення пере�
міщення товарів через її митний кордон. У таких умо�
вах виникає необхідність застосування такого типу мит�
ної політики, що забезпечить як виконання міжнарод�
них зобов'язань у частині лібералізації, так і захист на�
ціонального товаровиробника від зростаючої конку�
ренції іноземних товарів. Система оцінювання наслідків
реалізації митної політики, що використовується в дер�
жавному управлінні, не забезпечує комплексного відоб�
раження її взаємозв'язку з розвитком внутрішнього ви�
робництва товарів. Тому важливого значення набуває
пошук оптимальної системи оцінювання та моніторин�
гу стану реалізації митної політики України для забез�
печення позитивних та нівелювання негативних митних
ефектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблем митної політики України

присвячені наукові праці С. Барамзіна, Н. Блинова,
Г. Бякіна, В. Ващенко, А. Войцещука, К. Владимирова,
Б. Габричидзе, О. Гребельника, В. Демченко, П. Дзюбен�
ко, Л. Деркача, Є. Додіна, Ю. Дьоміна, О. Єгорова,
О. Єршова, Ф. Жоріна, В. Заяц, М. Каленського, С. Ківа�
лова, А. Козиріна, Б. Кормича, Ю. Кунєва, В. Кухарен�
ко, Н. Липовської, А. Мазур, А. Мячина, В. Науменко,
П. Пашко, Л. Пісьмаченко, Д. Приймаченко, А. Сан�
талова, К. Сандровського, В. Сергієнко, І. Тимошенко,
С. Терещенко, В. Ченцова, А. Шейко, Р. Шишка, І. Бе�
режнюка, А. Крисоватого, А. Мазаракі та інших нау�
ковців і практиків митної справи. Невирішеним зали�
шається питання пошуку оптимальної системи моніто�
рингу та оцінювання митної політики України.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних засад

ідентифікації та застосування митних ефектів у ролі
індикаторів під час реалізації митної політики помірно�
го протекціонізму в Україні для забезпечення позитив�
них внутрішніх та зовнішніх митних ефектів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Класичними формами митної політики є ліберальна

(повна відкритість внутрішнього ринку для іноземних
товарів) та протекціоністська (обмеженість доступу іно�
земних товарів до внутрішнього ринку). Досвід засто�
сування протекціонізму в сфері митної політики експор�
ту насіння соняшнику продемонстрував його ефек�
тивність у цілях становлення самостійного промисло�
вого комплексу, націленого на переорієнтацію експор�
ту з сировини на готову продукцію. Одночасно, врахо�
вуючи сучасні тенденції інтеграції національних еко�

Value Added. Main branches of national economy that are to be mentioned in developing of customs policy

of a particular sphere and calculating of key customs effects are noticed. Financial indicators together with

manufacturing indicators are proposed to use as a basis of evaluating and monitoring of customs policy realization.

Author notices meaning of customs effects in form of indexes and limitations for their correlations. For the first

time calculation procedure of general customs effect for providing constant monitoring of customs policy

realization is proposed.

Ключові слова: митна політика, ефект митної політики, абсолютні та відносні митні ефекти, внутрішні
та зовнішні митні ефекти, регулюючі та фіскальні митні ефекти, оцінювання, моніторинг.

Key words: customs policy, effect of customs policy, absolute and relative customs effects, internal and external
customs effects, regulatory and fiscal customs effects, evaluation, monitoring system.

номік у світову, існує міжнародна система обмежень
можливості застосування протекціонізму, а саме — зо�
бов'язання держав щодо забезпечення відкритості кор�
донів та вільної торгівлі товарами.

Внаслідок повної відсутності митної стратегії роз�
витку окремих галузей сільського господарства, про�
мисловості України або не визначення в розроблених
стратегіях критеріїв оцінки та конкретних ефектів у
цільовій та суміжних з нею галузях господарства, ефек�
тивність розвитку національної економіки України за�
лишається низькою. Заходи в рамках митної політики,
що вживаються для стабілізації кризових явищ у галу�
зях, носять здебільшого точковий або хаотичний харак�
тер. Тому виникає необхідність розробки універсальної
системи критеріїв оцінки реалізації митної політики
України в окремій галузі економіки, що затверджува�
тимуться на етапі її формування та будуть виконувати
функцію цільового показника та індикатора розвитку.

Вищевказане кореспондується з твердженнями
Пашка П.В. та Бережнюка І.Г. щодо необхідності чітко�
го уявлення про напрями та майбутні показники еконо�
мічного розвитку для досягнення динамічної рівноваги
в умовах інтеграції національних економік [1, с. 106—
107].

Погоджуємось з авторами щодо існування зворот�
ного зв'язку між державою, світовим та національним
ринками при реалізації митної політики, о в свою чергу
сприяє коригуванню урядом такої політики [1, с. 109].

Наприклад, політика фритредерства у галузі тор�
гівлі насінням соняшнику наприкінці 90�тих років XX ст.
призвела до зміщення акценту з переробки на експорт
сировини, що засвідчило державі факт того, що проста
реалізація насіння соняшника є вигіднішою для суб'єктів
господарювання (сигнал від ринку до держави). Шля�
хом застосування високих ставок вивізного мита, тоб�
то митної політики протекціонізму, держава здійснила
заходи щодо підвищення накладних витрат підприємств�
експортерів сировини та зменшення конкурентоспро�
можності українського соняшнику на світовому ринку
(сигнал від держави світовому та вітчизняному ринкам).
Скорочення експорту соняшнику та його надлишок у
країні сприяли розвитку обробної промисловості (сиг�
нал національного ринку державі), а впродовж 10 років
потому — Україна стала топ�експортером готової про�
дукції, а саме продуктів переробки соняшника (сигнал
світового ринку державі та національному ринку) та в
подальшому знизила рівень захисних механізмів (сиг�
нал держави світовому ринку).

Тобто держава встановлює правила гри (тарифні та
нетарифні обмеження або пільги) для учасників націо�
нального ринку шляхом застосування митно�тарифної
системи, тобто інструменту митної політики України,
для захисту економіки. Враховуючи той факт, що об�
меження свободи зовнішньоекономічної діяльності
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може призвести і до негативних наслідків у формі контр�
заходів від іноземних партнерів або повного занепаду
галузі економіки, держава реагує на зворотну реакцію
таких ринків з метою адекватного коригування міри за�
хисту ринку.

Погоджуємось з Пашком П.В. та Бережнюком І.Г.
щодо активного впливу інструментарію митної політи�
ки саме на такі взаємопов'язані процеси [1, с. 111]:

— прискорення або стримування іноземної конку�
ренції;

— стимулювання або перешкоджання іноземному
інвестуванню;

— підвищення або зниження рівня захисту вітчиз�
няного виробника.

Відтак ліберальна митна політика, як правило, пе�
редбачає прискорення іноземної конкуренції, стимулю�
вання іноземного інвестування та зниження рівня захи�
сту національного товаровиробника. Протекціонізм за
своїми характеристиками є прямо протилежним. Варто
зазначити, що дані типи митної політики в умовах гло�
балізації в класичному вигляді майже не зустрічають�
ся. Вимоги наднаціональних об'єднань щодо спрощен�
ня міжнародної торгівлі одночасно з необхідністю за�
хисту власного економічного суверенітету призвели до
створення сучасної форми митної політики, а саме по�
мірного протекціонізму.

Тобто кожна країна у разі здійснення кроків щодо
захисту пріоритетних та стратегічних галузей економі�
ки повинна мати резерв торговельно�політичних посту�
пок для інших країн [1, с. 118]. Етапу реалізації захис�
ної митної політики певної галузі має передувати про�
ведення консультацій з іноземними партнерами щодо
пошуку балансу між рівнем такого захисту та аналогіч�
ним з боку іншої країни. Головною ідеєю сучасного за�
стосування митної політики в межах наддержавних
об'єднань є забезпечення глобалізації виробничих про�
цесів з одночасним збереженням збалансованого роз�
витку національних економік.

Вищезазначене корелює з результатами досліджен�
ня Бережнюка І.Г. щодо особливостей системи захисту
національних інтересів зарубіжними країнами, а саме:

1. Чітке акцентування пріоритетів економіки.
2. Затвердження принципу взаємності у пільгах і

поступках з іноземними партнерами.
3. Можливість адміністративного регулювання

експорту.
4. Чітке формування процедур митного регулюван�

ня [2, с. 455].
Українська економіка на шляху інтеграції до євро�

пейської в загальних рисах отримала і взаємність у
пільгах, і адміністративні можливості у виключних си�
туаціях, і чітке формулювання процедур, що зафіксо�
вано в положеннях Угоди про Асоціацію [3].

За результатами аналізу структури експорту та
імпорту України встановлено, що пріоритетним напря�
мом розвитку економіки залишається відмова від про�
стого експорту сировини на користь її подальшій об�
робці, та експорту готової продукції, що матиме більшу
додану вартість. Нижче аналізуватимемо сукупність
митних ефектів, що слід застосовувати у разі реалізації
саме митної політики в частині забезпечення поглиблен�
ня рівня переробки в конкретній галузі національного
господарства.

Водночас погоджуємось з Мещеряковим А.А. та Со�
потян С.В. щодо відсутності прямого зв'язку між інтег�
рацією країни до світового господарства та покращен�
ня її економічної ситуації. [4] Дійсно, економічне зрос�
тання можливо виключно за умови наявності ефектив�
ної стратегії розвитку національного господарства та
оперативного реагування на зміни як внутрішнього, так
і зовнішнього середовища. Як зазначають автори, го�
ловними проблемами, що підлягають вирішенню є підви�
щення техніко�технологічного рівня економіки, а також
забезпечення економіко�правового протекціонізму на�

ціональних виробників, що повністю відповідають зав�
данням протекціоністської митної політики держави,
що вважаємо найбільш актуальною для сучасного ста�
ну розвитку української економіки.

Захисна митна політика у формі помірного протек�
ціонізму, що має на меті переорієнтацію простого екс�
порту сировини на експорт готової продукції, передба�
чатиме:

1. Обмеження експорту сировини, що може бути
перероблена в країні.

2. У разі відсутності виробничих потужностей для
переробки, сприяння нарощуванню інвестицій для роз�
витку такої обробної промисловості.

3. Обмеження імпорту продуктів переробки для
прискорення розвитку обробного комплексу галузі.

4. Сприяння експорту готової продукції.
Зазначені завдання відповідають виділеним Паш�

ком П.В. національним економічним інтересам, що ма�
ють першочергове значення для України, а саме:

— Нарощування експортного потенціалу.
— Підтримка вітчизняних експортерів.
— Захист національного ринку [5, с. 8].
Необхідність переорієнтації митної політики саме

на помірний захист вітчизняних виробників підтверд�
жується і дослідженням Сабадаш В.В. та Казбан А.Ю.
щодо рівня відкритості українського ринку. Досліджен�
ня науковців свідчить, що українська економіка є більш
відкритою для іноземних підприємств (за тарифною
складовою — 37 місце в світі, за нетарифною — 29 місце),
ніж іноземні економіки для доступу українських екс�
портерів (за тарифною складовою — 49 місце, за нета�
рифною — 44 місце) [6, с. 127].

Тобто дисбаланс у рівнях захисту українського та
іноземних ринків призводить до послаблення позицій
вітчизняних виробників як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках, а також до зростання імпортної
складової в товарообігу держави. Цей факт додатково
підтверджує необхідність перегляду ліберальної митної
політики на користь митної політики помірного протек�
ціонізму.

Як зазначає Пашко П.В., держава захищає свого
виробника за рахунок використання тарифних та нета�
рифних обмежень у рамках митної політики [5, с. 9].
Водночас погоджуємось з Софіщенко І.Я. та Руба М.О.,
що надмірне зниження таких обмежень може призвес�
ти до перенасичення українського ринку імпортними
товарами та зменшення відповідного внутрішнього ви�
робництва, а надмірне підвищення — до міжнародної
ізоляції за рахунок використання контрзаходів інозем�
ними партнерами [7, с. 168].

Водночас, зазначаємо на необхідності управління
українським імпортом, як можливості регулювання кон�
куренції для вітчизняних виробників [8, с. 121]. Від�
сутність конкуренції є настільки ж негативною для роз�
витку українського виробника, як її надмірний рівень.
Виробництво продукції без конкурентної боротьби при�
зведе до простої орієнтації на зниження вартості про�
дукції за рахунок зниження якості, що призведе до не�
можливості виходу такої продукції на світові ринки, а
також поступове витіснення її на внутрішньому ринку
іноземною продукцією вищої якості, більша вартість
якої вже не сприйматиметься критично з огляду на не�
задовільну якість вітчизняної. Програш позицій товару
як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках при�
зведе до повернення стану реалізації митної політики
на висхідні позиції.

Митна політика повинна передбачати узгоджен�
ня своїх завдань як з представниками національно�
го господарства, так і з іноземними партнерами.
Проведення взаємних консультацій на етапі плану�
вання митної політики конкретної галузі дозволить
розробити гнучку політику, що дозволить уникнути
як внутрішнього, так і міжнародного спротиву її
реалізації.
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Водночас вважаємо, що найменшого впливу на її
формування повинні мати експортери сировини, що на
державному рівні переорієнтовується з експорту на пе�
реробку. Позиція держави стосовно правок проекту
митної політики галузі зі сторони іноземних партнерів
також повинна передбачати непорушний мінімум націо�
нальних вимог, тобто забезпечувати національний та
державний економічний суверенітет [9, с. 219].

Повертаємось до проблеми відсутності єдиного ба�
чення, конкретних методів та засобів досягнення, кри�
теріїв втілення та результативності національної ідеї
комплексного розвитку економіки.

Безумовно, як зазначають Пашко П.В. та Береж�
нюк І.Г., митна політика реалізує, довгострокові та по�
точні економічні цілі держави. З економічної точки зору
митну політику можна розглядати як комплекс дій у
зовнішній та внутрішній економічній політиці країни [1,
с. 121, 125]. У вужчому розумінні, митні органи у разі
реалізації митної політики забезпечують її регулюючі
та фіскальні результати [2, с. 432]. Отже, сучасною по�
требою української економіки є стратегія і тактика роз�
витку митної політики як загалом, так і з деталізацією
за всіма галузями, із зазначенням регулювальних та
фіскальних цілей держави як у рамках національного
господарства, так і в рамках світової економіки.

Тобто митна політика держави повинна реалізову�
ватися за всіма напрямками, що її формують, а саме за
принципом комплексності [10, с. 28]. Тобто на етапі її
формування необхідно визначати не лише зони безпо�
середнього впливу тарифного та нетарифного інстру�
ментарію митної служби, але й їх відображення на діяль�
ності суміжних галузей.

Реалізація митної політики координується безпосе�
редньо органами виконавчої влади, що має вираження
у підготовці, прийнятті та реалізації ефективних та опе�
ративних управлінських рішень [11, с. 38]. Одночасно
зазначаємо, що управлінські рішення на рівні держави
повинні постійно аргументуватись статистичними та
аналітичними даними щодо діяльності національної еко�
номіки. Враховуючи той факт, що митна політика дер�
жави впливає на всі галузі національної економіки та є
найбільш чутливою до змін у світовому господарстві, ви�
никає об'єктивна необхідність у забезпеченні автома�
тизації відслідковування стану її реалізації.

Тобто ключовим для забезпечення ефективності
митної політики є розробка її експертно�аналітичного
забезпечення, методології її аналізу, механізму моні�
торингу та впровадження критеріїв ефективності її
реалізації [12, с. 25]. Аналітичне та методологічне за�
безпечення є вторинним стосовно механізму моніторин�
гу та критеріїв ефективності, тобто необхідно запро�
понувати універсальну систему критеріїв, що додатко�
во забезпечуватимуть моніторинг реалізації митної пол�
ітики.

Погоджуємось з Пашком П.В. щодо необхідності
базування діяльності митної служби на постійному
аналізі причин і результатів загроз, що виникають у про�
цесі реалізації митної політики [5, с. 10].

Вважаємо, що оптимальними критеріями оцінюван�
ня стану реалізації митної політики можуть стати
внутрішні та зовнішні митні ефекти, що в своїй сукуп�
ності забезпечать безперервний моніторинг такого ста�
ну.

Наступним етапом цього дослідження є виокрем�
лення сукупності індикаторів — митних ефектів, що доз�
волять оперативно та об'єктивно оцінювати стан реалі�
зації митної політики держави. Наголошуємо, що в
цілях моніторингу стану реалізації митної політики слід
використовувати саме митні ефекти — індикатори, тоб�
то відносні показники. Такий вид митних ефектів є більш
ефективним з точки зору легкості сприйняття та наоч�
ності відображення динаміки. Розрахунок цільових мит�
них ефектів під час розробки митної політики є першо�
черговим етапом, що має бути проведеним для визна�

чення мети такої політики, тобто зазначатиметься в мо�
тивувальній її частині.

Першочергово необхідно виокремити сфери впли�
ву митної політики, що відображатимуть її комплек�
сний вплив на виробничі та зовнішньоекономічні про�
цеси національного господарства. Проведений аналіз
фахової літератури свідчить про акцентування уваги
науковців до питань розвитку виробництва, динаміки
інвестиційної діяльності та питань надходжень по�
датків до державного бюджету в рамках реалізації
митної політики (рис. 1). Вважаємо доцільним вико�
ристовувати таку систему показників національної
економіки для проведення подальшого дослідження
на прикладі застосування митної політики помірного
протекціонізму, необхідність якої напрацьовано
вище.

Сучасний стан розвитку української економіки доз�
воляє віднести її до трансформаційного типу. Цей тип
економік характеризується високою залежністю від
митних надходжень бюджету, адже нерозвинутими
комплексно залишаються всі галузі економіки. Дослід�
ження Білецього А.А. свідчить про переорієнтацію мит�
ної політики з фіскального ухилу на регулювальний ви�
ключно після реалізації довгострокової стратегії роз�
витку національної економіки, спрямованого на розви�
ток власного виробничого комплексу [13, с. 9].

Низький рівень економічного розвитку України пе�
редбачає необхідність значної ролі фіскальних та про�
текціоністських мотивів у митній політиці, про що
свідчить дослідження Новікової К.І. [14, с. 10]. І навпа�
ки, після забезпечення високого рівня її розвитку, роль
митного тарифу та інших обмежень спадатиме. За�
лежність державного бюджету від митних надходжень
на етапі перебудови економіки передбачає обов'язкове
врахування показників доходів бюджету від здійснен�
ня зовнішньоекономічної діяльності.

Більецький А.А. також зазначає, що національна
економіка повинна спрямовуватися на забезпечення
експортного потенціалу, що залежить від інвестиційно�
го імпорту [13, с. 9]. Це твердження дозволяє перейти
від фіскальних показників до виробничих та інвести�
ційних.

Під інвестиційними показниками митної політики
розуміємо індикатори рівня імпорту високотехнологі�
чного обладнання для розбудови обробної промисло�
вості та залучення інвестицій для їх розвитку.

Можливість аналізу інвестиційної діяльності у
співвідношенні з впливом митної політики підтверд�
жується результатами дослідження Озерчук О.В. щодо
опосередкованого впливу ставок податків (митного та�
рифу), податкових пільг (митних пільг і спрощень) на
інвестиційну діяльність [15, с. 23]. Водночас, Булюк О.В.
зазначає, що митний тариф повинен прямо корелювати
з можливістю залучення іноземних інвестицій та сти�
мулювання внутрішніх [16, с. 11]. Таке твердження за�
свідчує прямий зв'язок між митними ефектами — інди�
каторами доходів бюджету та індикаторами інвестиц�
ійної діяльності.

Тобто завданням митних ефектів — індикаторів
інвестиційного напряму митної політики є відображен�
ня стану розвитку переробної галузі, рівня оновлення
виробничих фондів виробництв, результатів діяльності
сфер економіки, відповідальних за розробку та вироб�
ництво основних засобів для цільової галузі митної пол�
ітики.

Аналіз комплексного розвитку обробної галузі для
сировини, рівень експорту якої планується скоротити
на користь експорту продуктів її переробки, повинен
враховувати як імпорт високотехнологічного обладнан�
ня, так і його виробництво в країні, взаємозв'язок чого
продемонструємо нижче.

Як зазначає Булюк О.В., виробничо�інвестиційне
співробітництво дозволяє модифікувати виробництво та
зробити його більш ефективним [16, с. 15]. Губенко В.І.
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під час дослідження питань регулювання зовнішньое�
кономічної діяльності агропромислового комплексу до�
ходить висновку, що конкурентоспроможність цієї га�
лузі слід розглядати як прибутковість експорту, най�
менші сукупні витрати та здатність до зростання [17, с.
15]. Враховуючи результати дослідження ринку експор�
ту насіння соняшнику та продуктів його переробки,
стверджуємо, що прибутковість з позиції держави є
вищою від експорту готової продукції, а схильність
суб'єктів господарювання до експорту сировини пояс�
нюється не стільки з точки зору отримання більшого
прибутку, скільки з позиції зміщення моменту його
отримання. Тобто ціннішим для суб'єктів господарюван�
ня є меншим прибуток сьогодні, аніж більший після роз�
витку обробного комплексу.

Таким чином, роль митної політики додатково по�
лягає у забезпеченні таких умов зовнішньоекономіч�
ної діяльності, що змістять схильність суб'єктів на
інвестування в переробну галузь економіки та отри�
мання більшого прибутку в майбутньому, що безпо�
середньо впливатиме і на прискорення темпів зрос�
тання ВВП.

Враховуючи вищевикладене, митні ефекти щодо за�
безпечення доходів бюджету, інвестицій в промис�
ловість та розширення виробництва мають аналізувати�
ся в своєму поєднанні. Пропонуємо таку сукупність уні�
версальних митних ефектів, що підлягають аналізу під
час реалізації митної політики переорієнтації експорту
сировини на експорт готової продукції як індикатори
такої реалізації (табл. 1).

Систему митних ефектів подано у взаємозв'язку
зовнішнього ефекту та відповідного внутрішнього.
Митні ефекти пропонуємо розглядати саме як показ�
ники динаміки, що забезпечать можливість їх зіставлен�
ня та уніфікацію значення для подальшого розрахунку

загального митного ефекту стану реалізації митної
політики в окремій галузі.

Розглянемо детальніше попарно митні ефекти в ча�
стині їх сутності та цільового значення в рамках митної
політики помірного протекціонізму галузі економіки,
що потребує переорієнтації з простого експорту сиро�
вини на переробку та подальший експорт готової про�
дукції.

Митний ефект зовнішньоекономічної діяльності в
частині обсягів експорту та імпорту сировини відобра�
жатиме рівень сприйняття суб'єктами господарської
діяльності політики держави щодо збільшення частки
переробки такої сировини та частку її переробки.

Враховуючи той факт, що ці показники є цільовими
при розробці та реалізації митної політики, їх співвідно�
шення відіграватиме роль відправної точки для розра�
хунку всіх інших вказаних митних ефектів. Тобто, після
встановлення такого співвідношення, будуть розрахо�
вані потреби у виробничих потужностях для забезпе�
чення переробки запланованого обсягу сировини, по�
треби в інвестиціях для забезпечення відповідного рівня
розвитку виробничих потужностей, а також рівня до�
ходів державного бюджету від експорту та імпорту
власне сировини та готової продукції.

Таким чином, можна представити ці митні ефекти у
вигляді такої системи (рис. 2).

Обсяги та динаміка експорту сировини повинні бути
низхідними, адже за рахунок підвищення рівня перероб�
ки дотягатиметься розвиток обробної промисловості.

Обсяги імпорту сировини спочатку варто знизити з
метою залучення всього обсягу сировини, що раніше
експортувалася, для виробництва готової продукції, а
потім — нарощувати враховуючи виробничі потужності
обробної галузі. Таку мінімізацію додатково пояснює�
мо необхідністю недопущення занепаду галузі вироб�

Зовнішні Внутрішні 
Імпорт сировини Експорт сировини 
Імпорт обладнання для обробної 
промисловості 

Виробництво обладнання для обробної 
промисловості 

Зовнішні інвестицій в сировинну 
та обробну промисловість 

Внутрішні інвестицій в сировинну та 
обробну промисловість 

Надходження податків від 
імпорту сировини та готової 
продукції 

Надходження податків від експорту 
сировини та готової продукції 

Імпорт готової продукції Експорт готової продукції 

Таблиця 1. Сукупність цільових митних ефектів митної політики окремої галузі

Джерело: складено автором.

Рис. 1. Показники стану реалізації митної політики

Джерело: складено автором.
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ництва власне сировини, адже у разі створення обме�
жень експорту виробленої в країні сировини та деше�
визни іноземної сировини, суб'єкти господарювання
переорієнтуються саме на купівлю сировини з�за кор�
дону, що призведе до залежності обробної промисло�
вості в подальшому.

Якщо розглядати співвідношення динаміки імпорту
та експорту сировини з метою розрахунку їх загально�
го митного ефекту, варто відмітити, що цільовим показ�
ником буде переважання зовнішнього митного ефекту
над внутрішнім, тобто (форм. 1):

Е 
ім с

 > Е 
ек с

 та Е 
ім с

 — Е 
ек с

 → max (1),
де Е 

ім с
 — індикатор динаміки імпорту сировини;

Е 
ек с

 — індикатор динаміки експорту сировини.
Ефект митної політики щодо імпорту та внутріш�

нього виробництва обладнання для переробної галузі
відображає стан задоволення потреби промисловості у
такому обладнанні та відповідність рівня розвитку такої
галузі запланованому.

Внаслідок появи надлишку сировини, виробленої в
країні, на першому етапі реалізації митної політики ви�
никатиме потреба в обладнанні, що національна еко�
номіка не зможе забезпечити або через брак техно�
логій, або через обмеженість виробничих потужнос�
тей. Таку потребу можливо забезпечити за рахунок
імпорту високотехнологічного обладнання. Зростан�
ня потреби в такому обладнанні призведе до розвитку
промисловості в частині його виробництва, на що та�
кож націлена зазначена митна політика. В результаті
реалізації митної політики дотягатиметься таке
співвідношення (рис. 3).

Тобто, імпорт професійного обладнання для пере�
робки в ході реалізації митної політики буде замінено
виробництвом такого обладнання національною еконо�
мікою. Якщо аналізувати наслідки розвитку суміжної

галузі, а саме виробництва обладнання, то слід заува�
жити на досягненні і ряду інших внутрішніх ефектів, а
саме: збільшення робочих місць, розширення бази опо�
даткування (податки на доходи, прибуток тощо) та по�
дальшої можливості переорієнтації даного виробницт�
ва на зовнішні ринки. Однак слід зауважити, що аналі�
зуватися такі ефекти в рамках цієї роботи не будуть,
адже виходячи в принципу комплексності розробки дер�
жавної політики, тут виникатиме необхідність розгля�
ду таких ефектів окремо, а саме в рамках розробки дер�
жавної політики розбудови певної виробничої галузі.
Недоцільно розглядати питання нарощування експор�
тного потенціалу держави стосовно обладнання в рам�
ках митної політики переорієнтації сировинного комп�
лексу економіки на промисловий.

Якщо розглядати співвідношення динаміки імпорту
обладнання для переробної галузі та його внутрішньо�
го виробництва, зазначаємо, що цільовим показником
буде переважання внутрішнього митного ефекту над
зовнішнім, тобто (форм. 2):

Е 
вир об

 > Е 
ім об 

та Е 
вир об

 — Е 
ім об

 → max (2),
де Е 

вир об
 — індикатор динаміки виробництва облад�

нання для переробки;
Е 

ім об
 — індикатор динаміки імпорту обладнання для

переробки.
Взаємопов'язаними з вищевказаним показником є

обсяги інвестицій в обробну галузь: як зовнішні, так і
внутрішні. Основою будь�якого виробництва є саме об�
ладнання, а тому більша частина інвестицій так само
стосуватиметься або ввезенню обробного обладнання,
або створення підприємств щодо його виробництва.
Однак виокремлення митного ефекту стосовно інвес�
тування в обробну галузь пояснюється необхідністю
його безпосереднього відслідковування та плануван�
ня.

Рис. 2. Співвідношення обсягів імпорту та експорту сировини в реалізації митної політики
помірного протекціонізму

Джерело: складено автором.

Рис. 3. Співвідношення обсягів імпорту та виробництва обладнання для переробки сировини в реалізації митної
політики помірного протекціонізму

Джерело: складено автором.
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Загальноприйнятим є твердження щодо ключового
значення інвестицій в процесі розвитку будь�якої еко�
номіки, що свідчить про необхідність нарощування як
зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій протягом всього
процесу реалізації митної політики помірного протек�
ціонізму окремої галузі. Водночас позитивне значення
матимуть як інвестиції в сировинну галузь, так і в об�
робну промисловість. За рахунок нарощування обсягів
виробництва та переробки сировини, забезпечувати�
меться можливість подальшої експансії на зовнішні рин�
ки. В галузях, що є ключовими в забезпеченні функціо�
нування світової економіки та прогнозуються до ста�
лого подальшого зростання, розширення присутності
українських виробників матиме постійні резерви до
збільшення. Необхідно аналізувати еластичність до
збільшеної пропозиції готової продукції на ринках, що
мають тенденцію до перенасичення, з огляду на мож�
ливе падіння ціни продукції внаслідок перевищення її
пропозиції над попитом.

Співвідношення зовнішніх та внутрішніх митних
ефектів у сфері інвестицій в розвиток окремої галузі
матиме наступний вигляд (рис. 4).

Таким чином, митна політика не повинна встанов�
лювати обмеження щодо обсягів як внутрішніх, так і
зовнішніх інвестицій під час реалізації митної політики
переорієнтації експортоорієнтованої сировинної галузі
на експорт готової продукції. З метою залучення в на�
ціональну економіку іноземних інвестицій та збережен�
ня можливості перерозподілу внутрішніх надлишкових
коштів на інші пріоритетні сфери, цільовим залишати�
меться наступне обмеження (форм. 3):

Е 
інв зов

 > Е 
інв вн

 та Е 
інв зов

 — Е 
інв вн

 → max (3),
де Е 

інв зов
 — індикатор динаміки зовнішніх інвестицій;

Е 
інв вн

 — індикатор динаміки внутрішніх інвестицій.
Митний ефект в частині податкових доходів при

імпорті та експорті сировини та готової продукції га�
лузі відображає зміни у рівні доходів бюджету від реа�

лізації митної політики в переорієнтації експорту пев�
ної галузі з сировини на готову продукцію.

Ці показники є розрахунковими та прямо залежать
від цільового співвідношення обсягів імпорту та експор�
ту сировини, що будуть закладені в основу митної пол�
ітики, а також рівня переробки сировини, виходячи з
наявності виробничих потужностей. Їх співвідношення
матиме наступний вигляд (рис. 5).

Враховуючи часовий лаг у реалізації будь�якої дер�
жавної політики, встановлення (підвищення) вивізного
мита матиме спочатку позитивну динаміку у обсязі над�
ходжень митних платежів, що в подальшому зменшува�
тиметься за рахунок мінімізації бази оподаткування —
обсягів експорту сировини.

Обсяги імпорту сировини, що поступово збільшу�
ватимуться після забезпечення повного використання
вітчизняної, забезпечить висхідну динаміку обсягів над�
ходжень митних платежів, що обкладатиметься ввізним
митом як інструментом регулювання вартості сирови�
ни для економіки, що перешкоджатиме скороченню
власного виробництва такої сировини.

Внутрішні податки відображатимуть сукупні над�
ходження податку на прибуток підприємств, податку на
додану вартість, податку на доходи фізичних осіб тощо.
Чим більшого розвитку набуватиме переробна промис�
ловість, тим більшою буде база оподаткування цими
податками. Розширення бази оподаткування відбудеть�
ся також в аграрному секторі за рахунок задоволення
зростаючої потреби промисловості у сировині для пе�
реробки.

Якщо розглядати співвідношення динаміки над�
ходжень податкових доходів при імпорті та експорті
сировини та продуктів переробки галузі з метою роз�
рахунку їх загального митного ефекту, варто відміти�
ти, що цільовим показником буде переважання внут�
рішнього митного ефекту над зовнішнім, тобто (форм.
4):

Рис. 4. Співвідношення обсягів зовнішніх та внутрішніх інвестицій в реалізації митної політики помірного
протекціонізму

Джерело: складено автором.

Джерело: складено автором.

Рис. 5. Співвідношення обсягів податкових доходів
від імпорту та експорту сировини та готової продукції
в реалізації митної політики помірного протекціонізму
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Е 
пд ім

 < Е 
пд ек

 та Е 
пд ек

 — Е 
пд ім

 → max (4),
де Е 

пл ім
 — індикатор динаміки надходжень подат�

кових доходів під час імпорту сировини та продуктів пе�
реробки;

Е 
пд ек 

— індикатор динаміки надходжень податко�
вих доходів під час експорту сировини та продуктів пе�
реробки.

Митні ефекти щодо динаміки та обсягів імпорту та
експорту готової продукції є результативним показни�
ком такої політики та обернено пропорційні митним
ефектам стосовно сировини. На початковому етапі реа�
лізації митної політики в галузі обмеження імпорту
здійснюватиметься виходячи з потреб внутрішнього
ринку та відповідної можливості її задоволення за ра�
хунок переробки сировини. В подальшому такі обме�
ження застосовуватимуться з огляду на необхідність
збереження нормальної конкуренції для недопущення
зниження якості вітчизняної продукції, принцип чого
описано вище. Внаслідок таких заходів, співвідношен�
ня зовнішніх та внутрішніх митних ефектів матиме на�
такий вигляд (рис. 6).

Тобто мінімізація обсягів імпорту готової про�
дукції галузі не передбачатиме повну відмову від та�
кого імпорту в майбутньому. Аналізувати рівень над�
ходжень митних платежів від відповідного імпорту
та експорту не має сенсу, адже експорт готової про�
дукції не обмежуватиметься взагалі, адже є резуль�
тативним показником митної політики та передба�
чає державне стимулювання, а рівень обмежень сто�
совно імпорту також поступово знижуватиметься
для забезпечення зацікавленості іноземних вироб�
ників зберігати присутність на українському ринку.
Така політика призведе до конкурентної боротьби
саме в частині рівні якості та матиме позитивний
ефект на розвиток українського виробництва. Митні
ефекти в частині імпорту та експорту готової про�
дукції матимуть таке абсолютне співвідношення
(форм. 5):

Е 
ек прод

 > Е 
ім прод

 та Е 
ек прод

 — Е 
ім прод

 → max (5),
де Е 

ек прод
 — індикатор динаміки експорту готової

продукції;
Е 

ім прод
 — індикатор динаміки імпорту готової про�

дукції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

 Загальний митний ефект як індикатор стану реалі�
зації митної політики в окремій галузі буде представле�
ний у вигляді суми всіх перерахованих вище часткових
індикаторів (у вигляді результуючого показника зазна�
чених співвідношень) та матиме наступний вигляд
(форм. 6):

Е 
с
 + Е 

пд
 + Е 

об
 + Е 

інв
 + Е 

прод
 = Е 

заг
 → max,              (6),

де Е 
с
 — індикатор динаміки експорту та імпорту

сировини (Е 
ім с

 — Е 
ек с

);

Е 
об

 — індикатор імпорту та виробництва обладнан�
ня (Е 

вир об
 — Е 

ім об
);

Е 
інв 

— індикатор зовнішніх та внутрішніх інвестицій
(Е 

інв зов
 — Е 

інв вн
);

Е 
прод

 — індикатор експорту та імпорту готової про�
дукції (Е 

ек прод
 — Е 

ім прод
);

Е 
пд

 — індикатор динаміки податкових доходів
(Е 

пд ек
 — Е 

пд ім
).

Тобто загальний митний ефект стану реалізації мит�
ної політики переорієнтації експортоорієнтованої си�
ровинної галузі на переробку такої сировини демонст�
руватиме загальну динаміку розвитку такої галузі. Зро�
зуміло, що показники динаміки всіх часткових митних
ефектів — індикаторів є розрахунковими та планують�
ся на етапі розробки митної політики, виходячи з зап�
ланованого співвідношення між обсягами експорту та
імпорту сировини.

У подальшому актуальним є апробація напрацьова�
ної методології розрахунку відносних ефектів митної
політики на прикладі окремої галузі економіки Украї�
ни.
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