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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна отримала в спадщину від СРСР дуже енер!

говитратну економіку. У 1991 р. енергоємність економіки
України була в 6 разів вища, ніж Італії або Іспанії. Це
було зумовлено деструктивною політикою державного
ціноутворення на енергоносії та командно!адмі!
ністративною системою розподілу і використання енер!
горесурсів. Тому після отримання незалежності і розбу!
дови ринкових відносин державна політика почала спря!
мовуватись на послаблення енергетичної залежності еко!
номіки. Основну увагу було акцентовано на зниженні
енергоємності економіки та її залежності від імпорту
енергоносіїв. З цією метою за роки незалежності в Ук!
раїні було прийнято близько 10 законів та понад 150
інших нормативно!правових актів, низку концепцій, про!
грам і стратегій. Однак грунтовний аналіз цих законів та
нормативно!правових актів свідчить, що переважна
більшість їх положень носили декларативний характер,
через що економіка України продовжує залишатись у
найнижчих позиціях рейтингу енергоефективності еко!
номіки. Цим зумовлюється гостра необхідність перехо!
ду України до моделі сталого низьковуглецевого розвит!
ку та актуальність присвяченої цій проблемі даної статті.
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Перші ідеї щодо сталого розвитку та його екологіч!
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ще в другій половині ХХ століття. Серед низки зарубі!
жних дослідників слід насамперед відмітити Г. Дейлі,
який дав перші системні викладки екологічної складо!
вої економіки [1]. Серед вітчизняних вчених вагомий
внесок у розробку теорії екологічної складової стало!
го розвитку внесли: Туниця Ю. [2], Хвесик М. [3], Шев!
чук В. [4], Гринів Л. [5], Трегобчук В. [6], Барановсь!
кий В. [7], Голубець М. [8], Пашенцев О. [9]. Однак пи!
тання формування транснаціональної парадигми як ба!
зової установки сталого низьковуглецевого розвитку в
глобальному масштабі свого висвітлення та обгрунту!
вання поки що не знайшло.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування основних причин висо!

кої вуглецеємності економіки України і обгрунтування
шляхів розв'язання цієї проблеми в контексті глобаль!
ної антивуглецевої політики і запровадження моделі
сталого низьковуглецевого розвитку з урахуванням
імперативів глобальності та екологічності на основі
енергоконверсії.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Важливою складовою концепції сталого розвитку є
екологічна. На думку академіка Ю. Туниці "серед най!
важливіших аспектів стратегії сталого розвитку є напов!
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нення світової (в тому числі національної) економіки —
екологічним змістом" [2]. Академік М. Хвесик теж вва!
жає, що в стратегії сталого розвитку необхідно забез!
печити органічне поєднання механізмів регулювання
економічного та екологічного розвитку [3]. Вихідним
постулатом необхідності екологізації економіки
більшість дослідників [7; 5; 2; 3; 6] вбачають те, що еко!
номічна та екологічна системи органічно взаємопов'я!
зані та взаємозалежні і їх необхідно розглядати як єдину
еколого!економічну систему.

Ідея "екологічної" економіки вперше була сформу!
льована в 1996 році Германом Дейлі в роботі "Поза зро!
станням: економічна теорія сталого розвитку". Її суть в
тому, що економічна система людства розглядається не
як "річ у собі", а як відкрита залежна підсистема в складі
великої системи біосфери планети. Класична економі!
ка, за оцінкою В. Костеріна, прагнула уникнути будь!
яких обмежень виробництва і досягти його необмеже!
ного зростання. Екологічна економіка, навпаки, орієн!
тується на визначення природних меж зростання вироб!
ництва, з урахуванням інтенсивності використання
енергії та кругообігу речовини в біосфері [10]. Мета еко!
логічної економіки — забезпечити збалансований роз!
виток людського суспільства, при якому задоволення
потреб нинішнього покоління не ставить під загрозу
задоволення потреб наступних поколінь [11].

Перехід до низьковуглецевої економіки повинен
дозволити, з одного боку, скоротити масштаби негатив!
ного впливу на навколишнє середовище за рахунок ско!
рочення викидів, а з іншого — різко підвищити конку!
рентоспроможність економік за рахунок скорочення

залежності від вуглецевої сировини та її частки у вар!
тості кінцевого продукту [12].

Одним із найбільш пріоритетних напрямків забез!
печення сталого низьковуглецевого розвитку є енерго!
конверсія. Однак в програмних документах розв'язан!
ня цієї проблеми по суті зводиться до переорієнтації
вітчизняної економіки на власні, але теж вуглецеві енер!
гоносії. Наприклад, збільшення частки вугілля з метою
скорочення споживання імпортного природного газу
тощо. Але це не розв'язує проблему зниження вугле!
цеємності української економіки. Крім того, це вима!
гає чималих капіталовкладень на розробку нових родо!
вищ енергоносіїв, створення нової, розширення і пере!
планування існуючої транспортної інфраструктури.

За оцінками німецької консультативної групи, зробле!
ний в Енергетичній стратегії України акцент на "збільшен!
ня в енергобалансі атомної енергетики та вугільної галузі є
недалекоглядним рішенням, яке немає сенсу ні в екологіч!
ному, ні в економічному плані". Серйозною помилкою ук!
раїнської енергетичної політики німецькі фахівці вважають
істотне заниження прогнозних показників забезпечення
енергоощадності, підвищення енергоефективності та роз!
витку відновлювальної енергетики" [13].

Загалом, як показують дослідження, формування в
Україні державної антивуглецевої політики тривалий
час стримується декларативністю законів, відсутністю
об'єктивних оцінок стану енергетики, низькою ефектив!
ністю державного регулювання та мотивації залучення
інвестицій у сферу енергозбереження і енергоефектив!
ності [13; 14; 15; 16].

З огляду на це, важливе значення має оцінка поточ!
ного стану рівня енергоємності економіки, а також ре!
альних можливостей держави і суспільства щодо його
зниження у найближчій перспективі. Проведені в цьому
контексті дослідження показують, що Україна тривалий
час має одну з найбільш енергоємних економік. Цей по!
казник в Україні значно вищий, ніж в інших країнах Євро!
пи, а також в розвинених країнах ОЕСР та країнах, що
розвиваються, особливо БРІКС, ЦСЄ і СНД (рис. 1).

Про низьку ефективність політики енергозбережен!
ня в Україні свідчить динаміка енергоємності економіки
(рис. 2). Аналіз причинно!наслідкового характеру цієї ди!
наміки свідчить, що у новітній історії України було кілька
етапів істотних змін в енергоефективності економіки. Пер!
ший (1991—1996 рр.) — суттєве зростання енергоємності
ВВП (майже на 40%). Це було зумовлено різким спадом
ВВП та незначним скороченням споживання енергоносіїв.
Другий (1996—1999 рр.) — незначне скорочення енергоє!
мності ВВП, головним чином за рахунок продовження
спаду економіки ВВП та істотного скорочення споживан!
ня енергоносіїв. На тому етапі тенденція зростання енер!
гоємності економіки була зупинена і почалось її скоро!
чення. Третій (2000—2008 рр.) — економіка країни (ВВП)
швидко зростала, а споживання енергоносіїв стабілізува!

Рис. 1. Енергоємність ВВП за ПКС кг.н.е./дол.

Джерело: розроблено за даними Enerdata [17].

Рис. 2. Динаміка енергоємності економіки України, кг.н.е./дол.

Джерело: розроблено за даними Enerdata [17].
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лось, через що енергоємність ВВП значно знизилась. Чет!
вертий (2009—2013 рр.) — зростання економіки (ВВП) зу!
пинилось, а споживання енергоносіїв стабілізувалось,
тому проявилась кон'юнктурність показнику енергоєм!
ності економіки: то зростання, то зниження. Однак гос!
трота проблеми енергоємності економіки в Україні зали!
шилась. Трансформаційна криза зумовлювала ще більшу
енерговитратність, бо економія енергії істотно відставала
від скорочення виробництва. Ці проблеми мали як
внутрішній, так і зовнішній характер.

Внутрішні проблеми — це ті, з якими Україна стик!
нулась ще на початку 90!х і з якими увійшла у ХХІ сто!
ліття. Це надмірне споживання вуглецевих енергоносіїв
і особливо природного газу. Парадоксальний факт, що
в енергетичному балансі України найбільше спожи!
вається найдорожчих енергоносіїв, зокрема природно!
го газу — більше 40%. Це вдвічі більше, ніж у ЄС, США
та в середньому у світі. Тим часом частка споживання
найдешевших гідроенергетичних ресурсів і особливо
відновлювальних джерел в Україні у 4 рази менша, ніж
у світі та у 3,5 раза нижча, ніж в ЄС та складає 2,7% [18].

Основні проблеми зовнішнього характеру — це над!
мірна імпортна залежність країни від постачання енерго!
носіїв; різке зростання нестабільності на зовнішніх ринках
первинних енергоносіїв; посилення цивілізаційних вимог до
скорочення викидів вуглецю. Імпортна енергетична за!
лежність економіки України по газу і нафті перевищує три
чверті, а по ядерному паливу — на всі сто відсотків. В Ук!
раїні споживання природного газу втричі більше, ніж в
Польщі, яка має втричі більше ВВП, ніж Україна [13, с. 22].

Серйозною проблемою для України стало запізніле
врахування істотних змін у глобальній енергетичній пол!
ітиці. У кінці ХХ на початку ХХІ століття у світі різко
подорожчали викопні енергоносії. Це змусило багато
країн серйозно взятись за енергозбереження та зміну
структури енергоносіїв. У США за останні 20 років, вит!
рати викопних вуглецевих енергоносіїв, у співвідно!
шенні до ВВП, скоротились у 2 рази [13, с. 23].

В Україні у 2006 та 2009 рр. стався ціновий шок. Всьо!
го за 4 роки (2009—2013 рр.) ціни на газ зросли у 6 разів.
Такого не знала ні одна країна. Країни Центральної та
Східної Європи (ЦСЄ) пройшли шлях до світових цін на
енергоносії протягом 10—15 років.

Висока енергоємність економіки України (у 3,5 рази
вища, ніж в ЄС) та висока частка споживання вуглеце!
вих енергоносіїв в енергетичному балансі вдвічі більша,
ніж в ЄС) зумовлюють високу вуглецеємність економі!
ки країни. За цим показником Україна займає одну з
найгірших позицій в порівнянні з середньосвітовим по!
казником, а також країнами ОЕСР, ЄС, ЦСЄ і БРІКС.
Виняток — хіба що країни СНД, де економіка, внаслі!
док структурних перекосів у енергетичній політиці ра!
дянських часів, є ще більш вуглецеємною (рис. 3).

Основна проблема в тому, що в Україні дуже повільно
здійснювалась анитвуглецева політика, навіть значно
повільніше ніж політика енергозбереження (рис. 4).

У значній мірі це зумовлено політикою тривалого
самозаспокоєння. Різке зниження обсягів викидів вуг!
лецю (за 1991—1999 рр. — більше як вдвічі) автоматич!
но знизило вимоги щодо подальшого зниження викидів.
На тривалий період (більше 15 років) Україна опинилась
в групі преференційних країн (з перехідною економі!
кою). Це сталось не завдяки цілеспрямованим заслугам
в енергозбереженні, а внаслідок трансформаційної кри!
зи. Цим країнам не пред'являлись вимоги щодо недопу!
щення перевищення рівня викидів 1990 року. Більше
того, на них поширювались кіотські механізми інвесту!
вання енергоконверсії. Практично всі роки незалеж!
ності в Україні мав місце застій в сфері реалізації анти!
вуглецевої політики. Заспокоєння на незаслуженому
скороченні обсягів викидів, яке сталось внаслідок транс!
формаційної кризи, істотно відкинуло Україну в реалі!
зації антивуглецевої політики та у здійсненні енерго!
конверсії. Як наслідок, серед 137 досліджуваних країн,
Україна за рівнем вуглецеємності знаходиться в ос!
танній групі з 20 країн [19].

Лише в 2000—2004 рр. можна вважати, що в Україні
(незалежно від того цілеспрямовано чи ні) здійснюва!
лась антивуглецева політика, яка була продовжена у
2005—2009 рр. У ці періоди було зростання ВВП і ско!
рочення вуглецевих викидів, як цього вимагають прин!
ципи антивуглецевої політики. Однак у 2010—2014 рр.
ця позитивна тенденція була втрачена (рис. 5).

На основі проведених досліджень автором зробле!
но ідентифікацію України та інших постсоціалістичних
країн серед досліджуваних 137 країн світу за динамі!
кою ВВП та викидів вуглецю, а також за характеристи!
кою вуглецеємності та ефективності економіки. Резуль!

Рис. 3. Вуглецеємність ВВП за ПКС, кг.н.е./дол.

Джерело: розроблено за даними International Energy Agency
[19].

Рис. 4. Динаміка вуглецеємності економіки України, кг.н.е./дол.

Джерело: розроблено за даними International Energy Agency [19].
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тати ідентифікації показали, що Україна відноситься до
країн з високою вуглецевою ємністю та неефективною
(деградаційною) економікою.

З наведених даних видно, що Україна опинилась у
третій групі країн, для яких характерне скорочення викидів
вуглецю і зниження ВВП. Позитивні сторони цієї групи
лише в тому, що динаміка скорочення викидів вуглецю

значно випереджає динаміку спаду ВВП (табл. 1). Ця гру!
па країн відноситься до таких, що орієнтовані на еколого!
ощадність. Водночас ні одна країна з постсоціалістичних
країн не попала в першу (найпріоритетнішу) групу. В дру!
гу групу попала невелика кількість країн, але з найкращим
показником Узбекистан, Таджикистан і Азербайджан. З
наведених даних видно, що навіть у порівнянні з країнами
СНД, які традиційно мали високу енергоємність і вугле!
цеємність економіки, Україна суттєво уступає цим краї!
нам. Це стало наслідком тривалого зволікання з реаліза!
цією антивуглецевої політики в країні.

Водночас Україна має великі можливості для зни!
ження вуглецеємності економіки за рахунок розвитку
відновлювальної енергетики. Адже розвиток відновлю!
вальної енергетики в Україні знаходиться на дуже низь!
кому рівні. Частка галузі в енергетичному балансі краї!
ни становить всього 0,6%, що в 20 разів менше, ніж в
країнах ЄС. Не дивлячись на такий низький старт, про!
гнози розвитку галузі в Україні на найближчу перспек!
тиву теж дуже скромні. Істотне відставання від країн
ЄС навіть за прогнозами збережеться (рис. 6).

Між тим, за оцінками Інституту відновлюваної енер!
гетики, технічний потенціал щорічного енерговиробниц!
тва з альтернативних джерел складає 81 млн тонн на!
фтового еквівалента і міг би замістити 70 млрд куб. м
газу на рік (рис. 7).

Найбільші перспективи в розвитку відновлювальної
енергетики в Україні має біоенергетика (біомаса, біопа!
ливо, біогаз). Україна володіє найбільшим серед країн ЄС
потенціалом біомаси, доступної для виробництва енергії.
Згідно експертних оцінок, теоретичний потенціал біомаси
в Україні складає близько 50 млн т.у.п., технічно досяж!
ний 28 млн т.у.п., економічно доцільний 24 млн т.у.п. Ви!
ходячи з теперішнього рівня загального споживання пер!
винних енергоносіїв в Україні економічний потенціал біо!
маси може задовольнити 15% загальної потреби Украї!

Рис. 5. Динаміка середньорічних темпів проросту (спаду)
ВВП та викидів вуглецю України, %

Джерело: розроблено за даними IES [20].

Таблиця 1. Матриця ідентифікації економіки України та інших постсоціалістичних країн з позицій
глобальної антивуглецевої політики за 2008—2012 рр.

Джерело: розроблено автором.
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ни в енергії. За еколого!біоенергетичним потенціалом
біомаси Україна набагато випереджає усі країни ЄС [22].

Отже, широкомасштабне впровадження в Україні
відновлювальної енергетики дозволить зробити суттє!
вий крок у зменшенні енергетичної залежності країни
та зниженні вуглецеємності економіки. Однак не зва!
жаючи на значний потенціал відновлювальної енерге!
тики, достатньо розвинену науково!технічну та промис!
лову базу частка цієї галузі у енергетичному балансі
країни залишається дуже незначною. Головними при!
чинами такого стану є відсутність ефективної антивуг!
лецевої політики держави, недосконалість нормативно!
правового забезпечення, невиконання прийнятих
рішень, низький рівень інвестування фінансування нау!
ково!дослідних і конструкторських розробок.

ВИСНОВКИ
Україна має великі можливості для зниження вуг!

лецеємності економіки насамперед за рахунок енерго!
конверсії. Лише за рахунок енергоощадності вугле!
цеємність економіки можна знизити у 1,5—2 рази. За
рахунок модернізації виробничих потужностей еконо!
міки вуглецеємність можна знизити ще на стільки ж.
Нарешті за рахунок енергоінновацій — розвитку
відновлювальної (безвуглецевої) енергетики до 2030
року можна домогтись заміщення третини вуглецевих
енергоносіїв безвуглецевими, і на третину знизити вуг!
лецеємність ВВП країни. Але для цього Україні необ!
хідне створення системи мотивації для залучення дос!
татніх обсягів інвестицій, особливо приватного капі!
талу.

Рис. 6. Доля виробленої енергії з відновлюваних джерел, %

Джерело: розроблено за даними IEA [18].

Рис. 7. Потенціал відновлювальної енергетики в Україні

Джерело: розроблено за даними Інституту відновлювальної енергетики НАНУ [21].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Україна переживає безпрецедентне поєднання фінан!

сово!економічної, банківської та політичної криз почи!
наючи із 2014. Конфлікт на сході України разом із нако!
пиченими в попередні роки макроекономічними дисбалан!
сами зруйнували її макрофінансову стабільність.

 Факторами, які найбільше дестабілізують економіч!
ну ситуацію, зокрема фінансову систему України, зали!
шаються корупція, імітація реформ в реальному секторі
економіки, неподолані наслідки девальвації національної
валюти, дефіцит прозорості та координації у здійсненні
фінансово!кредитної, валютно!курсової політики НБУ та
уряду, несприятливий інвестиційний клімат, фіскальний
тиск на бізнес, сповільнення темпів впровадження судо!
вої реформи та відсутність рішучих дій з припинення про!
цесу зубожіння населення.

 АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
 Аналізуючи фактори впливу на функціонування

фінансової системи, необхідно визначитися з їх класиф!
ікацією. Існує кілька таких класифікацій і найпоширені!
шої з них є поділ чинників на внутрішні і зовнішні. Саме
таку класифікацію пропонує Гаррі Дж. Шиназі, поділяю!
чи фактори впливу на функціонування фінансової систе!
ми на ендогенні (внутрішні) і екзогенні (зовнішні). Згідно
з визначеннями вченого, ендогенні — це фактори, які за!
роджуються всередині фінансової системи [3]. Це дегра!
дація традиційних промислових підприємств, руйнація
грошової системи, банкрутство банківського сектора,
деструктивні регулювальні дії уряду в питання оподатку!
вання, заморожування зарплат і пенсій, введення додат!
кових митних платежів на імпортні товари, протекціоні!
стське валютне забезпечення імпорту газу [1]. Екзогенні
— це ті, що зароджуються поза фінансовою системою —
це стрімкий відплив іноземного капіталу з країни, дефі!
цитний міжнародний валютний оборот, втрата ринків у
Російській Федерації, розгортання війни на Сході Украї!
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ни [1]. Деякі вчені, зокрема Кузьмич О., пропонує відок!
ремлювати такі фактори, як міжнародна політика, кризи
в економічно споріднених державах тощо у так звані гло!
бальні фактори [4]. Проте загальновизнаним і науково!
достатнім є поділ на внутрішні (ендогенні) та зовнішні (ек!
зогенні) фактори впливу. Також такі фактори можна по!
ділити на об'єктивні і суб'єктивні. До об'єктивних нале!
жать чинники, пов'язані з рівнем розвитку виробництва,
соціально!економічними особливостями, рівнем розвит!
ку продуктивних сил, природними ресурсами та умовами
тощо. До суб'єктивних відносять політичний фактор,
внутрішня і зовнішня ситуації в економіці країни [2].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналізування фінансової системи Ук!

раїни в її сучасному стані та впливу на неї найбільш ваго!
мих чинників, які не дають ефективно розвиватись фінан!
сам в Україні та проводити реформи її сфер та ланок.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна криза в Україні демонструє неочікувані

високі темпи погіршення стану національного господар!
ства. Фінанси є невід'ємною складовою економічної сис!
теми країни, тому економічна криза є, в першу чергу, кри!
зою фінансової системи. Загалом, перебування економі!
ки в піке має об'єктивну природу. Не може бути стабіль!
ного зростання, яке досягають сучасні економіки світу,
без інноваційно!технологічної модернізації. Це є резуль!
татом конкуренції, домінування підприємницької форми
власності та постійних вдосконалень в управлінні. Нако!
пичення відсталості тримає національне господарство на
нульовому рівні або в негативній динаміці [1].

У фінансовій системі країни важливу роль відіграє по!
даткова система, яка безпосередньо впливає на ефектив!
не її функціонування. Незбалансована податкова політи!
ка, яка проводиться в Україні стала наслідком відсутності
дієвих реформ податкової системи. Сучасна, так звана,

DESTABILIZING FACTORS OF INFLUENCE ARE ON THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE IN THE
MODERN TERMS OF DEVELOPMENT OF THE STATE
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податкова реформа в Україні не призвела до зниження
навантаження на фонд оплати праці, не запрацювала по!
вною мірою система автоматичного відшкодування ПДВ,
не вирішено питання із переплатою податків на прибуток
суб'єктами господарювання, не стимулює бізнес працю!
вати легально і прозоро.

Перебування фінансової системи України в кризі має
об'єктивну природу. Не може бути стабільного зростан!
ня, яке досягають сучасні економіки світу, без інновацій!
но!технологічної модернізації. А це є результатом кон!
куренції, домінування підприємницької форми власності
та постійних вдосконалень в управлінні [2]. Тому, для
того, щоб дати комплексну оцінку теперішньому стану
фінансової системи України і визначити його причини,
важливим є аналіз впливів зовнішніх і внутрішніх фак!
торів, а також взаємозв'язків між ними.

Криза особливо загострилася і набула вкрай потвор!
них проявів у 2014—2015 роках, коли додалися обтяжу!
ючі обставини, зокрема анексія Криму Російською Феде!
рацією, військові дії на сході України, втрата російських
ринків тощо. Усі ці обставини, в яких попала Україна, ви!
магають багатокомпонентного відновлювального плану
дій влади і вироблення певної логіки антикризових кроків
[2].

Застарілість виробництв традиційної економіки нако!
пичувалася десятиліттями і не була подолана, перш за все,
через відсутність ринкової економіки та бюрократично!
го протекціонізму щодо крупних підприємств. Це, в свою
чергу, є суб'єктивним внутрішнім фактором, що через за!
непад реального сектору економіки призвів до відповід!
ного занепаду фінансів підприємницьких структур, зок!
рема, фінансів виробничої сфери та сфери домогоспо!
дарств. Наслідком такого функціонування підприємств
стали вкрай низькі прибутковість і великий відсоток збит!
кових державних підприємств, фінансові результати яких
подані в таблиці 1.

Значне перевищення збитку над прибутком у 2014 та
2015 роках свідчить про поганий стан фінансів у вироб!
ничій сфері, що призводить до банкрутства вітчизняних
підприємств.

Старі технології виробництва у народногосподарсь!
кому комплексі України основних галузей промисловості
впливає на конкурентоспроможність вітчизняних
підприємств. 90% таких підприємств остаточно неспро!
можні скласти конкуренцію іноземним компаніям на
світових ринках. Втрата ринків збуту продукції, збит!
ковість підприємств впливають на поглиблення падіння
виробництва, скорочення робочих місць, поганий
фінансовий стан суб'єкта господарювання. Важливою
проблемою на зовнішньому ринку товарів є реальне падін!
ня цін на деякі види експортних товарів та складність
транзиту по території РФ. Другою реальною проблемою

є девальвація гривні, на яку впливає політична криза. Де!
вальвація гривні, яка робить прибутковішим будь!який
експорт, не може допомогти виробникам збільшити його
обсяги на світових ринках [1]. Про це свідчить відповід!
на статистика, яка подана в таблиці 2.

За останні півтора року суттєво збільшено фіскаль!
не навантаження на аграрний бізнес, який сьогодні є
лідером економіки. Величину єдиного податку збільше!
но у 21 раз — до 2 млрд грн. на рік, індексування бази
для розрахунку орендної плати за сільськогосподарські
угіддя — на 25 %, зупинено відшкодування ПДВ при ек!
спорті зернових та олійних культур з України.

Причиною неефективної податкової політики є усу!
нення від участі у їх розробці громадськості та бізнесу.
Міністерство фінансів України визначає напрями подат!
кової реформи і головною метою змін в оподаткуванні пе!
редбачає негайне короткострокове наповнення бюджету
[10].

Рівень проблем, що спричинили кризу падіння вироб!
ництва, змушують зробити висновок про її довгострокове
протікання. Стадія паралічу економіки і, як наслідок,
фінансової системи, триватиме від одного до кількох
років. Тривалість такого паралічу буде залежати від спро!
можності системи державного управління зупинити тен!
денції втрати конкурентоспроможності, декапіталізації
та, в кінцевому випадку, деградації.

В умовах фінансово!економічної кризи виникла за!
гроза вимивання обігових коштів підприємств, що при!
зводить до закриття бізнесу, стимулювання "втечі" з Ук!
раїни інвесторів, виведення активів та підприємств до
сусідніх країн, а також збереження передумов для бюд!
жетного відшкодування ПДВ в ручному режимі, тобто за!
лишаються корупціогенні чинники у податковій системі.
Фактором, дія якого призводить до вимивання обігових
коштів, збільшення собівартості продукції, втрати конку!
рентоспроможності підприємств — це сплата додатково!
го імпортного збору. Негативний ефект від впроваджен!
ня додаткового імпортного збору, а саме подорожчання
сировини, технологій, обладнання, комплектуючих, уже
переважив його власний фіскальний ефект, оскільки обер!
тається скороченням внутрішнього виробництва,
збільшенням цін на вітчизняну продукцію як на зовнішніх,
так і на внутрішньому ринках [10].

Одним із інструментів здійснення структурних пере!
творень, що застосовуються у світовій та вітчизняній
практиці з метою підвищення ефективності функціону!
вання економіки, є приватизація. Саме вона дозволить
розкрити потенціал національних підприємств, відкриє
двері іноземним інвесторам і дасть змогу поповнити дер!
жавний бюджет [10].

Міністерство економічного розвитку та торгівлі Ук!
раїни у звіті за 2014 рік визнало, що 100 найбільших дер!
жавних підприємств закінчили рік із сукупним збитком у
116,6 млрд грн., з них 88,4 млрд грн. припадає на НАК "На!
фтогаз України". В І кварталі 2015 року сукупний збиток
склав 9,7 млрд грн., що майже у 2 рази більше, ніж за ана!
логічний період попереднього року.

За 9 місяців 2015 року держкомпанії зі списку ТОП!
100 отримали сукупний чистий прибуток 2,2 млрд грн., в
той час, за аналогічний період 2014 року, зафіксовано су!
купний збиток у розмірі 66,5 млрд грн. Ключовим факто!
ром стало покращення фінансових результатів НАК "На!
фтогаз України" завдяки підвищенню тарифів для насе!
лення, яке відбулось у рамках переходу до ринкових цін
на природний газ. Проте навіть таке покращення загаль!
них фінансових результатів, не зменшує велику кількість
збиткових та неефективних державних компаній [11].

Минулий рік був як роком чергової невдачі продажу
державних активів, так і періодом впровадження змін,
спрямованих на забезпечення прозорого приватизацій!
ного процесу за чіткими правилами. Із запланованих 17
млрд грн. за 11 місяців минулого року до бюджету від при!
ватизації надійшло 144 млн грн., або 0,8 % від плану.

У 2016 році Кабінет Міністрів запланував залучити до
бюджету від приватизації 17,1 млрд грн. Головним об'єк!
том для приватизації у 2016 році є 99,6% держпакету акцій
Одеського припортового заводу, від приватизації якого
Фонд держмайна України планує виручити не менше 500
млн грн. Крім цього Фонд має намір виставити на прива!

 2013 2014 2015 
,  .  6231 5390 3813

,  .  7583  5443 3750 
  %  
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 91,2 71,8 68,9 

Таблиця 2. Обсяги експорту та імпорту України
за 2013—2015 рр.

Джерело: [5].

 Таблиця 1. Фінансові результати до оподаткування
українських підприємств у 2013—2015 рр.

Джерело: [5].
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тизацію ряд об'єктів: у енергетичній галузі — "Хмельниць!
кобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго",
"ДТЕК Західенерго", ДТЕК Дніпроенерго", "Київенерго"
і інші; у добувній промисловості дозволено приватизацію
державного концерну "Укрторф"; в транспортній —
Івано!Франківський локомотивний завод, ТОВ "Торговий
флот Донбасу", Авіакомпанія "Горлиця", авіаційне
підприємство "Універсал Авіа"; в будівельній — ПАТ
Дніпрометробуд", а також ПАТ "Президент Готель" і
ПАТ "Укрнафтопродукт" [12].

Важливим чинником у приватизації майна є створен!
ня механізму оцінки об'єктів державної власності. Сьо!
годні інвестор, оцінюючи об'єкт, не може адекватно зро!
зуміти його справжню прибутковість, адже значна час!
тина прибутку виводиться не шляхом розподілення диві!
дендів чи формування прибутку, а шляхом укладання до!
говорів з пов'язаними особами, через договірні контрак!
ти для зменшення податкового навантаження. Захист
інвесторів також є однією із умов, незабезпечення якої
може поставити під сумнів досягнення приватизації. По!
при привабливість українських державних підприємств
для іноземних компаній, інвестор усвідомлює наявність в
Україні ризиків, які важко оцінювати та яким важко про!
тидіяти. Невід'єктним процесом приватизації повинна
бути ліквідація сотень підприємств, які по суті, давно не
функціонують, а також передача важливих для країни
держоб'єктів в управління холдингу [13]. Зокрема
Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує
створити державну керуючу холдингову компанію, до
складу якої увійдуть 12 стратегічних українських
підприємств.

Одним з базових факторів, що визначають рівень
фінансової стабільності національної економіки, є стан
її банківської системи. Причому саме через функціону!
вання банківської системи проявляється дія як внутрішніх,
так і зовнішніх чинників, що впливають на фінансову си!
туацію у державі. В Україні виникає загрозлива ситуація
в банківському секторі економіки. Із 178 раніше діючих
на вітчизняних теренах банків на сьогодні залишилось 110
і прогнозовано до кінця 2016 року їх кількість не переви!
щуватиме 100 одиниць. Одним із інструментів зачистки
банківської сфери є вимога центрального регулятора
щодо прискореного збільшення нормативу мінімального
капіталу до 500 млнгрн., який необхідно досягти до 2024
року. Така "регулятивна стратегія" є небезпечною. Штуч!
не укрупнення банків фактично зумовлює процес їхньої
реолігархізації. Така тенденція проглядається з усією оче!
видністю в нинішній монетарній політиці центрального
банку держави [7].

Сьогодні монетарна політика НБУ зводиться до пер!
манентного стиснення грошової бази, а звідси до обезк!
ровлення фінансово!кредитної системи і, на кінець, до ге!
нерування хронічної кризи національного виробництва.
Так, на 2015 рік було встановлено найвищий рівень
збільшення грошової бази на 27%, а фактично вона зрос!
ла на 0,8%. У 2016 році грошова маса має зрости лише на
11,5%. Водночас щорічний коефіцієнт монетизації в краї!
нах ЄС ( до стандартів ми нібито прагнемо долучитись)
не буває меншим за 100% ( Італія — 151%, Франція — 152
%, Німеччина — 180%, Іспанія — 203 %, Нідерланди —
224 %), в США — 104%, Китаї — 163%, Японії — 236%.

Попри таку міжнародну практику, НБУ здійснює пол!
ітику "зачищення" тобто фактичної руйнації банківської
сфери. Всіляко обмежуючи емісію гривні, НБУ водночас
підняло ставку рефінансування до 30%, таким чином ци!
нічно нарощуючи власний капітал і фактично знищуючи
реальний сектор економіки. В світовій практиці, щоб
підтримати банківську систему і таким чином економіку,
центральні банки зарубіжних країн тримають облікову
ставку на мінімальному рівні. Так, уже тривалий час об!
лікова ставка в країнах ЄС становить 0,25% річних, в
Англії — 0,5%, в США — від 0,25% до 0,5%, в Японії — 0—
01% [7].

За березень — серпень 2014 року НБУ видав кредитів
рефінансування на 138,3 млрд грн. і викупив у банків дер!
жавних облігацій на суму 44,8 млрд грн. Разом — 183,1
млрд грн. — це майже в п'ять разів більше, ніж вилучено
депозитів за цей час. Таким чином, для подолання масо!
вого банкрутства банківських установ, що виникало при

різкому скороченні клієнтського ринку, вітчизняний цен!
тробанк, на жаль, ще більше прискорив оберти друкарсь!
кого верстата. У 2015 році ситуація ще більше поглибила!
ся. Нацбанк нараховує на депозитні вклади банків вже по
20—21 % річних, а комерційні установи майже повністю
зупинили кредитування господарських суб'єктів, що
тільки погіршило падіння ВВП. Фактично відбувся колапс
кредитно!банківської системи [1].

Загрозливою очевидністю для грошово!кредитної си!
стеми країни є жорстка прив'язка національної грошової
одиниці до долара США. Якорем, так званої, стабільності
гривні є курс американського долара. При цьому гривне!
ва емісія жорстко прив'язана до доларових надходжень
(зобов'язань) України. Це зумовило безпрецедентне зне!
цінення гривні, повну втрату населенням довіри до гривні
й зрештою, неприпустиму доларизацію суспільних відно!
син. Оскільки Україна рухається до ЄС, національна гро!
шова одиниця мала б кореспондуватися з євро. Для цього
необхідно ухвалити відповідний закон [7].

Найбільш відчутні негаразди у фінансовій системі
країни розпочалися з моменту ігнорування НБУ консти!
туційного імперативу прямої дії — ст. 99 Основного за!
кону України "Забезпечення стабільності грошової оди!
ниці є основною функцією центрального банку держави".
За оцінкою Центрального розвідувального управління
США, найбільш високу інфляцію серед 225 країн світу за!
фіксовано в Україні — 49%. Щонайменше триразове зне!
цінення гривні відразу ж відчули всі — банки, бізнес,
внутрішній ринок, соціальна сфера і кожен житель краї!
ни [7].

Таким чином, нинішня монетарна політика НБУ про!
вокує:

а) найжорсткіший кредитно!грошовий голод;
б) перманентне знецінення фінансових активів;
в) штучне зменшення кількості функціонуючих банків

внаслідок їх запрограмованої ліквідації та шляхом погли!
нання малих і середніх банків великими банківськими ус!
тановами.

Національний банк України з 5 березня в черговий раз
продовжив своєю Постановою № 140 від 3 березня 2016
року дію основних обмежень на покупку валюти для ком!
паній! імпортерів, які серйозно ускладнюють процедуру
покупки валюти і затягують терміни оплати за контрак!
тами. Валюту можна купувати тільки в тому банку, який
зазначений у документах при імпорті товарів, відповід!
но, ці банки розуміють, що на конкретну дату клієнт може
купити валюту тільки у них і користується цим, завищу!
ючи курс покупки. Проте деяким компаніям НБУ надав
"пільгу" — це компаніям!імпортерам нафти, газу та авто!
мобільного палива, які після недовгої перерви знову от!
римали можливість не використовувати акредитиви при
розрахунках за контрактами при сумі контракту вищою
за 500 тис. дол. (Постанова правління НБУ від 3 березня
2016 р. № 139) [6].

Деградація банківського сектора, який перестав на!
давати позички суб'єктам господарських структур, бути
концентратом грошових заощаджень громадян, виступа!
ти суб'єктом міжбанківського кредитування і перейшов
на паразитуюче утримання засобами НБУ. За такого його
стану не відбудеться й відновлення виробництва [1].
Згубність політики НБУ, суспільна дискредитація гривні,
перехід у тінь значного обсягу валюти від експорту!імпор!
ту, грошових переказів "українців!заробітчан", активний
відплив приватного капіталу в офшори (за два останні
роки більше 17 млрд доларів) — усе це демонструє про!
фесійне безпорадність центрального банку і деградацію
найвищого інституту фінансової системи України.

Таким чином, стан вітчизняної банківської системи,
як і практика взаємовідносин менеджменту реального та
фінансового секторів української економіки, несе у собі
потенційну загрозу дестабілізації фінансової ситуації в
Україні, насамперед за умови появи якихось потужних
негативних зовнішніх впливів ("шоків"). У цілому транс!
формація цих відносин відбувається доволі поступово.
Однак оскільки найпотужніші стреси, яких останнім ча!
сом зазнала українська економіка, найімовірніше, вже
позаду, то навряд чи відносини реального і банківського
секторів вітчизняної економіки як такі самі по собі у най!
ближчій перспективі стимулюватимуть дестабілізацію
фінансової ситуації в Україні. Цей чинник фінансової
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дестабілізації в Україні може активізуватись, якщо, на!
приклад, негаразди в економіці Китаю викличуть негатив!
ну ланцюгову реакцію у масштабах світової економіки
[16].

Визначну роль в економіці країни відіграють фінанси
домогосподарств, що підтверджується процесом форму!
вання, розподілу та використання доданої вартості в на!
ціональній економіці. Аналізуючи динаміку відношення
доходів населення до ВВП, цей показник зростав в пері!
од 2010—2013 рр. і в 2013 році доходи населення переви!
щили ВВП. Однак за рахунок розгортання фінансово!еко!
номічної кризи в 2014 році цей показник знизився до 97,7%
і основними факторами, що є передумовами подібної ди!
наміки є:

— зростання номінальних доходів населення, як ко!
ригування недооціненої робочої сили в Україні;

— постійне зростання соціальних видатків держави
(покриття дефіциту Пенсійного фонду);

— жорстка конкуренція між підприємствами та зни!
ження інвестиційної привабливості економіки;

— значна тінізація бізнесу, зростання корупції в дер!
жаві.

Зважаючи на ключову роль фінансів домогосподарств
для економіки, детальніше розкриємо структуру розпод!
ілу доходів домогосподарств за такими ключовим напрям!
ками: споживання, податки та обов'язкові внески, заощад!
ження.

Поточне споживання населення зростає протягом ос!
танніх років по відношенню до середнього темпу прирос!
ту на рівні майже 11% щороку. Податки та інші обов'яз!
кові платежі за 2010—2015 рр. зростали з середнім тем!
пом приросту на рівні майже 14% щороку. Заощадження
населення є найбільш критичними та фактично скороти!
лися з середнім темпом приросту до 10% щороку.

Таким чином, за останні 5 років в структурі фінансів
домогосподарств спостерігалося значне скорочення зао!
щаджень, що є дуже негативним фактором, щодо потен!
ційних обсягів інвестиційних ресурсів для економіки.
Тому важливими факторами скорочення заощаджень на!
селення можна виділити наступні:

— критично мінімальне зростання доходів, що не за!
довольняє витрати домогосподарств;

— посилення податкового тиску на населення,
збільшення ефективної ставки оподаткування з 6,5% до
7,5% від загального обсягу доходів населення;

— зростання витрат на споживання в першу чергу че!
рез приховану та галопуючу інфляцію, що за різними оц!
інками в період в 2010 по2015 року складала від 25—49%;

— відсутність ефективних інструментів для вкладан!
ня вільних коштів населення, крім депозитів;

— скорочення малого і середнього бізнесу, зростан!
ня ризиків в підприємницькій діяльності домогосподар!
ства [8].

 Особливо актуальним є вдосконалення фінансового
механізму трансформації коштів населення в інвестиційні
ресурси економіки, нестача яких наразі є однією з основ!
них передумов економічної та фінансової кризи.

Зважаючи на стрімке скорочення обсягів заощаджень
домогосподарств в їх структурі доходів, дії уряду мають
бути спрямовані на збільшення заощаджень населення,
що є дуже важливими, адже ці заощадження виступають
внутрішніми інвестиційними ресурсами держави. Для цьо!
го необхідно покращити ефективность функціонування
фінансового механізму трансформації заощаджень насе!
лення в інвестиції вітчизняної економіки шляхом:

— посилення юридичного захисту інвесторів та кре!
диторів;

— розвитку інфраструктури фінансового ринку за!
галом та фондового ринку зокрема;

— повноцінне реформування Пенсійної системи із
розширенням ролі недержавного пенсійного забезпечен!
ня;

— спрощення системи оподаткування прямого інвес!
тування населення в реальний сектор;

— посилення конкурентоспроможності небанківсь!
ких фінансових установ, шляхом перегляду системи га!
рантування вкладів населення в комерційні банки;

— розширення спектру фінансових інструментів на
фондовому ринку.

Реалізація даних заходів, може мати позитивний
ефект на рівень інвестиційного спрямування коштів на!
селення, що мають величезний інвестиційний потенціал
для національної економіки [9].

Заощадження домашніх господарств є пріоритетним
джерелом внутрішніх інвестицій, їх залучення до еконо!
міки країни стає особливо актуальностим за низького
рівня іноземних інвестицій. При сучасному стані обста!
вин залучення заощаджень для формування фінансових
ресурсів України не відбувається в повному обсязі своїх
можливостей.

В Україні існує значний нереалізований інвестицій!
ний потенціал домогосподарств. Саме вони можуть ста!
ти вагомим інструментом розвитку вітчизняної економі!
ки. Тому для ефективного залучення вільних коштів на!
селення в інвестиційний процес необхідне державне втру!
чання шляхом проведення нею низки заходів з урегулю!
вання проблем щодо інвестиційного потенціалу домогос!
подарств.

Водночас треба згадати, що доволі потужним
зовнішнім чинником потенційної дестабілізації фінансо!
вої ситуації в Україні є проблема зовнішньої заборгова!
ності нашої держави, яка цього року тривалий час підтри!
мувала напругу в українському соціумі. Однак 27 серпня
2015 р. Кабінет Міністрів повідомив, що Україна домови!
лася про списання 3,8 млрд дол. з 19,3 млрд дол. боргів.
Суму 15,5 млрд дол. було вирішено виплачувати з 2019 р.
Однак, на думку оглядача "Дзеркала тижня", українці "от!
римали завуальовану пролонгацію боргових зобов'язань.
Середню ставку збільшено на 0,5 %, до 7,25 %, а закладені
в угоді інструменти відновлення вартості передбачають
компенсацію кредиторам за списані зобов'язання. Якщо
річний приріст ВВП перевищує 3 %, кредитори отриму!
ють 15 % від такого перевищення, якщо ВВП зростає більш
як на 4 %, кредитори отримують 40 % від перевищення.
(Також умови передбачають, що виплати розпочинають!
ся при перевищені ВВП 125 млрд дол., а протягом 2021—
2025 платежі за варантом не можуть перевищувати 1 %
ВВП). При найбільш імовірних сценаріях економічного
розвитку обсяг списаної суми зобов'язань дорівнювати!
ме теперішній вартості платежів за інструментом віднов!
лення вартості" [16].

ВИСНОВКИ
На фоні зростання загроз національній безпеці внас!

лідок агресії найбільшого зовнішньоторговельного парт!
нера кризові тенденції опанували майже всі сектори еко!
номіки України. Головними викликами, що постали пе!
ред Україною у 2016 році є ескалація військового протис!
тояння, повільне впровадження структурних реформ,
розбалансування державного бюджету, зниження еконо!
мічної активності, погіршення платіжного балансу,
відплив депозитів та суттєве скорочення обсягів креди!
тування.

Оздоровлення фінансової системи України є найбільш
актуальним в сучасній Україні адже це зможе зупинити
негативні процеси в економіці країни та забезпечити пе!
редумови її зростання. Для подолання проблем фінансо!
во!економічної системи необхідно сформувати чіткий
курс її оздоровлення, в основі якого повинно лежати
збільшення обсягів фінансових ресурсів країни шляхом
підняття рівня виробництва, стримування інфляційних
процесів, стабілізації національної грошової одиниці і
інших важливих чинників, що все разом вплине на покра!
щення фінансової системи України та економіки в ціло!
му. Тому нагальним сьогодні в Україні залишається про!
ведення реформи фінансової системі України, яка повин!
на охопити всі її сфери та ланки. В першу чергу необхід!
но оновити правову основу фінансової системи, яка
уможливить вирішення існуючих проблем і мінімізує
вплив дестабілізуючих чинників на неї. Відповідно ство!
рення ефективних правових, організаційних умов, комп!
лексне їх проведення, наблизить фінансову систему Ук!
раїни, її економіку до стандартів Європейського Союзу.
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 Таблиця 3. Проблеми залучення заощаджень домогосподарств
для формування фінансових ресурсів України

 Джерело: автор за даними [14; 15].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення конкурентної боротьби, діяльність

підприємства в умовах ризику та невизначеності ставить
нові цілі на завдання перед системою управлінського кон!
тролю. Прийняття ефективних управлінських рішень є
передумовою забезпечення досягнення бажаного рівня
конкурентоспроможності продукції та власне суб'єкта
господарювання на ринку, існування бізнесу.

Управлінський контроль є системою, що постійно
розвивається, потребує перманентного удосконалення
при зміні економічних умов діяльності. В зв'язку з цим
головним завданням, що ставиться перед власниками,
апаратом управління виступає запровадження в практи!
ку вітчизняних підприємств таких процедур управлінсь!
кого контролю, які будуть сприяти прийняттю обгрун!
тованих поточних та стратегічних управлінських рішень.
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PROCEDURES OF THE MANAGEMENT CONTROL

У статті подано характеристику основних процедур системи управлінського контролю відповідно до

видів його системи. Визначено цілі управлінського контролю та системи його звітності в розрізі основ�

них об'єктів. Охарактеризовано методи оцінки діяльності підприємства та його системи контролю.

The article describes the basic procedures of managerial control according to the types of its system. The

purposes of management control systems and its reporting by major projects. The characteristic methods of

assessment of the company and its control system are provided.

Ключові слова: управління, мотивація, управлінський контроль, стандарти, процедури, стратегія,
зовнішнє середовище, декомпозиція, рівні контролю.
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АНАЛІЗ
ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТА ПУБЛІКАЦІЙ
В розробку теоретичних аспектів та дослідження

практичних проблем запровадження системи управлі!
нського контролю вагомий внесок здійснили: Р. Адамс,
А. Аренс, О. Бородкін, Н. Брохун, В. Бурцев, Г. Кірей!
цев, Б. Валуєв, А. Герасимович, О. Деменіна, Є. Калюга,
А. Кармінський, Г. Кірейцев, М. Кужельний, В. Савчук,
З. Гуцайлюк, А. Дайле, Дж. Лоббек, Дж. Монтгомері,
Л. Нападовська, Дж.Робертсон, В. Суйц, С. Кузнєцова,
В. Шевчук, А. Шеремет, Ю. Цаль!Цалко, А. Яругова,
Л. Сухарева, В. Стефківський та інші. Проте поза ува!
гою залишилися питання стосовно виокремлення основ!
них процедур системи управлінського контролю із вра!
хуванням її виду.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виокремлення основних про!

цедур системи управлінського контролю в залежності
від її виду, надання характеристики взаємозв'язку стан!
дартів та процедур управлінського контролю.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управлінським контролем є процес у межах суб'єкта

господарювання, за допомогою якого керівники струк!
турних підрозділів, у межах своїх функціональних по!
вноважень, можуть одержувати необхідну інформацію
та за допомогою неї впливати на
діяльність інших співробітників за для
досягнення задекларованих підприєм!
ством цілей. Система управлінського
контролю, в по елементному розрізі,
має відповідати загальним потребам
управління підприємства [1; 2; 3].

Для кращої інтерпретації основних
цілей системи управлінського контро!
лю необхідним є розгляд його основ!
них процедур. Адже процедури управ!
лінського контролю та власне управлі!
ння системою контролю не є тотожни!
ми. Наведемо перелік основних проце!
дур управлінського контролю (рис. 1).

Розглядаючи порядок функціону!
вання управлінського контролю з
різних позицій можна одержати не
рівнозначні результати. Наприклад,
якщо управлінський контроль розгля!
дати як закриту систему його процеду!
ри будуть формальними. На цей час та!
кими можуть бути трьох!, чотирьох! та
п'ятиступеневі системи управлінсько!
го контролю. Якщо ж розглядати управ!
лінський контроль як відкриту систе!
му, з огляду на невизначеність та пер!
манентну мінливість контрольного се!
редовища, то процедури контролю бу!
дуть неформальними.

Формальні та неформальні проце!
дури контролю різняться між собою. Із
стратегічної точки зору неформальні
процедури управлінського контролю є
неминучими, проте на короткостроко!
ву перспективу формальні процедури

більш науково обгрунтовані та досяжні для впроваджен!
ня в підприємстві. Тому основну увагу слід зосереджу!
вати саме на формальних процедурах управлінського
контролю (рис. 2).

Відповідно до рисунка 2 в межах триступеневої си!
стеми управлінського контролю виокремлюються такі
три процедури, як: встановлення стандартів, оцінка
ефективності та коригування відхилень. Чотирьохсту!
пенева система розширює положення триступеневої та
відповідно доповнює її таким положенням, як виправ!
лення помилок. У п'ятиступеневій системі управлінсь!
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Рис. 1. Процедури системи управлінського контролю
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Рис. 2. Процедури управлінського контролю відповідно
до видів його системи
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кого контролю виділяються такі процедури, як: страте!
гічне планування, підготовка бюджету, аналіз звітності
по виконанню бюджету, вимір продуктивності та моти!
вація виконавців [2; 4]. П'ятиступенева система управл!
інського контролю є більш адаптованою та теоретично
обгрунтованою для практичного застосування в
підприємствах, ніж три — та чотирьохступеневі систе!
ми. Незважаючи на вид системи управлінського конт!
ролю, його процедури безпосередньо пов'язані із сис!
темою бюджетування в підприємстві, вони взаємопов'!
язані між собою та доповнюють одна одну.

Відповідно до цього можна виділити узагальнюючі
процедури управлінського контролю:

1) виокремлення стратегічних цілей;
2) встановлення стандартів контролю;
3) формування звітності в межах управлінського

контролю;
4) оцінка діяльності на основі звітності;
5) стимулювання суб'єктів контролю (компенсацій!

на складова).
Реалізацію процедур управлінського контролю

можна розділити на багато підетапів, що разом будуть
формувати систематичний матричний графік (рис. 3).

Формування стратегії є процесом, що визначає по!
рядок та методологічний інструментарій досягнення
цілей підприємства. Заради досягнення стратегічної мети
суб'єкта господарювання загальний напрям його діяль!
ності може розмежовуватися. При цьому цілі підприєм!
ства можуть бути як фінансовими, так і нефінансовими.
В ході реалізації стратегії підприємство може виокреми!
ти один із багатьох альтернативних варіантів розвитку,
що і буде його стратегічним вибором. Після визначення
стратегії розвитку підприємства основним завданням
системи управлінського контролю буде виступати забез!
печення реалізації її досягнення [1; 2; 5].

В той же час, слід відмітити деякі суттєві відмінності
між механізмом розробки стратегії та функціонуванням
системи управлінського контролю. Формування стра!
тегії є процесом визначення нових стратегічних завдань.
Управлінський контроль у свою чергу є процесом, який
допомагає реалізовувати обрану стратегію розвитку. З
точки зору проектування системи найбільш важливою
відмінністю між ними є те, що формулювання стратегії
по суті є безсистемним, відбувається за участі власників

підприємства та його вищого керівництва. На протива!
гу цьому, в процес функціонування системи управлінсь!
кого контролю залучаються співробітники підприємства
всіх рівнів управління. Процес управлінського контро!
лю обов'язково включає в себе все підприємство, а важ!
ливою складовою цього процесу є узгодженість різних
елементів між собою.

Визначення та виокремлення основних складових,
що будуть сприяти досягненню мети підприємства є пер!
шим етапом управлінського контролю. Розпочинається
це із виокремлення організаційних завдань контролю та
власне його стандартів (рис. 3). Саме на цьому етапі уз!
годжуються питання взаємозв'язку між власне розроб!
кою стратегії і стратегічним програмуванням, між стра!
тегічним програмуванням і стратегічним плануванням,
між стратегічними стандартами планування та стан!
дартами контролю.

Стратегія виступає свого роду вагомим довгостро!
ковим орієнтиром, який визначає подальші проектні
розробки підприємства на наступний рік та кількість
ресурсів, що необхідні для їх реалізації. В той же час
стратегічне програмування визначає раціональну схе!
му (як правило на річний період) розподілу ресурсів за
для реалізації довгострокових планів підприємства. У
процесі функціонування системи управлінського конт!
ролю стратегічне програмування має вирішальне зна!
чення. З одного боку, воно матеріалізує та системати!
зує цілі підприємства, з іншого — є основою розробки
стандартів контролю.

Розробка стандартів управлінського контролю із
врахуванням стратегічних планових показників є важ!
ливим кроком підвищення ефективності контрольних
процедур. Механізм розробки стандартів управлінсько!
го контролю передбачає проходження наступних етапів:

— визначення чинників, що впливають на досягнен!
ня цілей суб'єкта господарювання;

— виокремлення ключових змінних, що впливають
на реалізацію стратегічних цілей;

— визначення критичних змінних ризику;
— розробка додаткових стандартів управлінського

контролю, що будуть містити роз'яснення із проблем!
них питань [2; 4].

Стандарти контролю можуть бути: кількісними і
якісними, а також абсолютними і відносними. Зміст
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Рис. 3. Декомпозиція стратегічних цілей підприємства
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стандартів може включати роз'яснення як із фінансо!
вих, так і не фінансових питань. Слід зазначити, що в
практиці більшого застосування набувають стандарти
із тлумачень фінансових питань, що обумовлено взає!
моузгодженням систем фінансового бюджетування та
управлінського контролю. До показників, що будуть
відображати в стандартах нефінансову інформацію
можна віднести: якісний склад персоналу, комплекта!
ція продукції (товарів), технологічні карти вирощуван!
ня, надійність покупців та постачальників тощо.

У залежності від рівня контролю стандарти можуть
бути: емпіричними, історичними, галузевими, бюджет!
ними тощо (табл. 1).

Ключовим аспектом управлінського контролю є пе!
ревірка практичної діяльності суб'єкта господарюван!
ня на основі використання його стандартів. Розробка
стандартів виступає важливою складовою управлінсь!
кого контролю в частині вимірювання та відображення
результатів діяльності підприємства за допомогою спе!
ціалізованої звітності. Теоретичним підгрунтям форму!
вання звітності в системі управлінського контролю має
бути акумулювання інформації заінтересованими сто!
ронами з метою прийняття рішень, що відповідають ви!
могам та потребам внутрішніх користувачів, бо одна і
таж інформація для окремих категорій користувачів
може бути представлена в різній формі. Наприклад,
окремі бізнес!процеси можуть накопичувати дані, що
відображають лише їх специфіку, тобто: постачання, ви!

робництво, реалізацію, ціноутворення, залучення інве!
стицій, максимізацію прибутку тощо.

Кожна з класифікаційних ознак інформаційного
масиву повинна мати свою систему звітів управлінсько!
го контролю. Наприклад, операційні рішення в підпри!
ємстві можна розділити на рішення щодо: здійснення ка!
пітальних інвестицій, збереження активів, мерчандай!
зингу та ті, що стосуються виробничої діяльності. Для
вирішення цих питань доречно сформувати чотири типи
центрів відповідальності. В свою чергу кожний тип цен!
тру матимете свою власну систему звітності з управлі!
нського контролю відповідно до основних цілей його
діяльності, напрямів відповідальності або під цілей
(табл. 2).

Об'єктом управлінського контролю капіталу висту!
пає діяльність підприємства, що включає в себе госпо!
дарські операції пов'язані з рухом капіталу (придбан!
ням, реконструкцією, інвестуванням тощо) метою яких
є приріст капіталу. Процес капіталізації та структура
капіталу є взаємозалежними. Метою управлінського
контролю при цьому є підтвердження достовірності
приросту капіталу, а ключовим аспектом — забезпечен!
ня інтересів власника (групи власників) в одержанні до!
ходу від приросту капіталу. Тобто метою управлінсь!
кого контролю капіталу підприємства є забезпечення
його приросту або максимізація прибутку. Конотацією
контролю капіталу виступає перевірка операційної
діяльність суб'єкта господарювання, що спрямована на

Таблиця 1. Види стандартів у залежності від рівня контролю
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поліпшення економічної віддачі за рахунок оптимізації
розподілу ресурсів.

У системі звітності управлінського контролю щодо
операцій з капіталом мають бути відображені такі дані,
як: розмір капітальних витрат, структура капіталу, по!
даткові розрахунки та платежі тощо. При цьому для
потреб контролю буде досліджуватись інформація про
різні види капіталу, їх зміст, особливо порядок форму!
вання вартості залученого капіталу.

Господарські операції, що пов'язані з активами
підприємства співвідносяться з його операційною діяль!
ністю. Управлінський контроль активів має забезпечу!
вати їх розумний розподіл на вході та подальше вико!
ристання з метою максимізації прибутку. При цьому
основним індикатором, що відображає результати ро!
боти є показник рентабельності активів.

Мерчандайзинг пов'язаний із структурою товарних
запасів в підприємстві. Особливістю операцій мерчан!
дайзингу є те, що товарні запаси розглядаються в якості
основного об'єкту контролю. Контролем охоплюються
операції постачання, переробки, реалізації товарних за!
пасів та розрахунків за них. Завданням контролю є по!
будова "ідеальної" моделі, що забезпечить взаємозв'я!
зок між постачанням, виробництвом та реалізацією то!
варних запасів з мінімальним використанням живої та
уречевленої праці при максимізації прибутку. Для по!
треб контролю індикатором, що буде відображати ос!
новні цілі операцій мерчандайзингу виступає операцій!
ний прибуток підприємства. При цьому об'єктами кон!
тролю мають стати фактори, що будуть сприяти
збільшенню операційного прибутку, обсягів виробниц!
тва та зменшення собівартості продукції.

Контроль господарських операцій пов'язаних із ви!
робництвом продукції має забезпечувати виготовлен!
ня продукції відповідної якості, у встановлені строки з
мінімальним матеріальним та трудовим споживанням
всіх видів ресурсів. При цьому увага акцентується на
процесі виробництва при певному ігноруванні інших гос!
подарських процесів таких як: постачання, реалізація,
фінансування та інвестування. Індикатором для потреб
контролю виступає показник рентабельності виробниц!
тва. В ході контролю слід враховувати фактори, що без!
посередньо впливають на собівартість продукції.

Взаємозв'язок чотирьох типових систем звітів
управлінського контролю представлено на рисунку 4.

Консолідований звіт з управлінського контролю —
це комплексний звіт, що відображає результати вико!

ристання контрольних процедур всіх структурних
підрозділів в межах одного суб'єкта господарювання.

Підготовка звітів з управлінського контролю перед!
бачає проходження певних послідовних етапів таких, як:
розробка стандартів, визначення фактичних показників,
виміру дисперсії та її аналіз. Категорії та зміст звітів з
управлінського контролю мають бути розроблені у
відповідності до його стандартів. Найбільш важливими
при цьому є встановлення фактичних показників та
власне визначення відхилень. Основою визначення роз!
міру фактичних показників повинна виступати система
бухгалтерського обліку. Важливим є максимальна
відповідність побудови аналітичного обліку потребам
системи управлінського обліку. Існування системи бух!
галтерського обліку є основоположним для функціону!
вання системи управлінського контролю, в іншому ви!
падку процес контролю втрачає свій сенс.

При встановленні відхилень фактичних показників
від планових (стандартних) слід мати на увазі, що ці
відхилення можуть бути контрольованими та неконт!
рольованими, а також відповідно і причини їх виникнен!
ня. В свою чергу визначення рівня виявлених відхилень
є важливим елементом управлінського контролю, бо це
безпосередньо буде встановлювати ступінь значущості
дисперсії та впливати на управлінські дії. Так, для од!
них підприємств допустимим відхиленням є 1%, в той
час як для інших ця межа може бути 10%.

Для підтримання належного рівня ефективності
управлінського контролю важливою є оцінка самої си!
стеми контролю. Якщо не проводиться оцінка системи
контролю, то не є можливим визначення ефективності
її функціонування. Важливим у підприємстві є не тільки
власне контроль діяльності структурних підрозділів, але
й контроль самих контролерів.

Для розробки системи критеріїв оцінки діяльності
підприємства і системи контролю необхідно дотриму!
ватися таких принципів:

— єдності оцінки ефективності діяльності підприє!
мства та системи управлінського контролю;

— єдності операційних результатів і цільових показ!
ників при оцінці;

— єдності внутрішньої та зовнішньої оцінок;
— єдності оцінки фінансових і не фінансових показ!

ників.
На теперішній час можна виділити такі методи оці!

нки діяльності підприємства та його системи управлі!
нського контролю: оцінка одного індикатора, оцінка си!

Таблиця 2. Цілі управлінського контролю та системи його звітності в розрізі основних об'єктів
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