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MECHANISMS OF REGULATION OF MOTOR TRANSPORT IN THE SYSTEM OF NATIONAL
ECONOMY

У статті здійснено систематизацію механізмів державного регулювання автомобільним транспортом.
Їх доцільно розділяти на групи: інституціональні — формування і підтримка інституціонального середо-
вища розвитку; нормативно-правові — формування і розвиток правової основи регулювання; регуля-
торні — орієнтовані на розвиток бізнесу; фінансові — формування і розвиток фінансового забезпечення;
ринкові — створення економічного середовища з певними конкурентними умовами; зовнішньо-торго-
вельні — підтримка міжнародної діяльності; кадрові — кадрове забезпечення сфери; інноваційні — орієн-
товані на впровадження і продукування новітніх технологій; інформаційні — формування і розвиток
інформаційного супроводу регулюючих впливів; культурологічні — формування і розвиток ціннісно-
ментальних поведінкових характеристик населення і бізнесу. Кожна група механізмів включає перелік
конкретних інструментів регулюючого впливу. Окрему увагу звернено на групи регуляторних і фінансо-
вих механізмів державного регулювання автомобільним транспортом.

Акцентовано, що децентралізація, посилення громадського контролю та інтеграція (впровадження
європейських стандартів) мають бути основою вдосконалення механізмів державного регулювання
автомобільним транспортом в Україні.

Обгрунтовано черговість удосконалення механізмів державного регулювання автомобільним транс-
портом в Україні: у рамках інституціональних удосконалень — розвиток форм самоорганізації суб'єктів
бізнесу і споживачів та ефективізація державно-приватного партнерства; фінансових — подальша прак-
тика міжнародного кредитування проектів розбудови автотранспортної інфраструктури, ефективне
функціонування.

The article deals with the systematization of the mechanisms of state regulation of motor transport. It is
expedient to divide them into groups: institutional — formation and support of the institutional environment of
development; normative-legal — formation and development of the legal basis of regulation; regulatory —
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Автомобільний транспорт є надзвичайно важливою

сферою з високою соціальною, економічною, безпеко-
вою, екологічною і технологічною функціональністю.
Високе його значення визначає потребу державного ре-
гулювання, яке б враховувало умови функціонування
ринку і тенденції розвитку стратегічного характеру.

Державне регулювання автомобільним транспортом
відображає безпосередню участь держави у забезпе-
ченні взаємодії всіх видів автомобільного транспорту
між собою та з іншими видами транспорту, розвитку
автотранспортної інфраструктури й мережі, стану зай-
нятості у цій сфері з метою задоволення потреб насе-
лення, бізнесу і держави у переміщенні, забезпечення
їх доступу до товарів і послуг, які необхідно транспор-
тувати.

Практичний зміст державного регулювання автомо-
більним транспортом відображають механізми. Це до-
слідження покликане визначити, які основні механізми
державного регулювання щодо автомобільного транс-
порту можуть застосовуватись та які їх особливості в
Україні.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загалом тема державного регулювання саме авто-

мобільним транспортом є мало розкритою. Досліджен-
ня на цю тематику серед українських науковців не є до-
статньо розробленими. Результати статті отримано з
врахуванням наукових розробок таких авторів, як
І.В. Горобінська [1], Б.Д. Гречин [6], О.О. Железняк [3],
К.О. Мітелаєва [5], О.Б. Мних [6], Л.М. Олещенко [3],
В.Ю. Степанов [9] та ін. Також враховано положення
нормативно-правових документів України.

МЕТА CТАТТІ
Метою статті є дослідження системи механізмів дер-

жавного регулювання автомобільним транспортом з
визначенням особливостей використання в Україні та
обгрунтуванням пріоритетів їх удосконалення.

Цілями при цьому:
— систематизація механізмів державного регулю-

вання автомобільним транспортом;
— дослідження груп регуляторних і фінансових ме-

ханізмів державного регулювання автомобільним транс-
портом;

— обгрунтування черговості вдосконалення ме-
ханізмів державного регулювання автомобільним транс-
портом в Україні.

business-oriented; financial — formation and development of financial security; market — creation of an economic
environment with certain competitive conditions; foreign trade — support of international activity; staffing —
staffing of the sphere; innovative — focused on the introduction and production of the latest technologies;
information — the formation and development of information support of regulatory influences; culturological —
formation and development of value-mental behavioral characteristics of the population and business. Each
group of mechanisms includes a list of specific regulatory instruments. Particular attention is paid to the groups
of regulatory and financial mechanisms of state regulation of motor transport.

It is emphasized that decentralization, strengthening of public control and integration (introduction of
European standards) should be the basis for improving the mechanisms of state regulation of motor transport in
Ukraine.

The order of improvement of mechanisms of state regulation of motor transport in Ukraine is grounded: in
the framework of institutional improvements — the development of forms of self-organization of business entities
and consumers and the efficacy of public-private partnership; financial — the further practice of international
lending for the development of motor transport infrastructure, effective functioning.

Ключові слова: автомобільний транспорт, механізм державного регулювання, регуляторні механізми, ціно-
утворення, оподаткування, Державний дорожній фонд.

Key words: auto transport, state regulation mechanisms, regulatory mechanisms, pricing, taxation, state road
fund.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Механізми державного регулювання автомобільним
транспортом — це конкретні інструменти цільового
впливу на сферу автомобільного транспорту з забезпе-
ченням її функціональності. Це функції державного
рівня (економічна, оборонна, соціально-політична,
культурна, інтеграційна) і спеціалізовані функції (пере-
міщення, господарювання, технологізації, структуро—
й системоутворення, метрополійна, соціоврівноважен-
ня, ціноутворення, самоідентифікації).

Систематизуємо основні механізми державного ре-
гулювання автомобільним транспортом (табл. 1).
Цілісно вони утворюють єдину систему з ознаками суб-
сидіарності та компліментарності.

Механізми державного регулювання автомобільним
транспортом мають узгоджуватись з іншими державни-
ми управлінськими напрямами. Особливо це стосуєть-
ся:

— просторового планування з метою оптимізації
транспортних потоків, регулювання процесів містоутво-
рення, зокрема щодо великих міст з метрополійними
функціями (транспорт забезпечує безперервність осво-
ювання простору і в цьому сенсі є системоутворюючим
початком такого освоєння, взаємодіючи з природними
та штучними системами [5, с. 77]);

— виробничої сфери з метою забезпечення належ-
ного транспортного супроводу організації виробницт-
ва і збуту продукції;

— сфери послуг з метою забезпечення належного
транспортного супроводу надання послуг;

— сфери військово-оборонного комплексу з метою
забезпечення безпеки та мобільності;

— соціального захисту населення з метою забезпе-
чення доступності послуг перевезення населенню неза-
лежно від вікових, валеологічних, територіальних,
фінансових особливостей;

— сфери охорони навколишнього природного сере-
довища з метою лімітування негативного впливу авто-
мобільного транспорту на довкілля.

Більшість механізмів має економічний зміст. Як
пише В. Степанов, економічне регулювання може бути
представлено у двох формах та носить автоматичний і
безадресний характер: пряме регулювання припускає
використання фінансів, податкових і бюджетних ме-
тодів, що включають різного роду дотації та доплати
зі спеціальних фондів державного, регіонального та
місцевих рівнів, а також пільгові кредити; непряме ре-
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гулювання задіює економічні інтереси і стимули, що
впливають на економічну поведінку господарюючих
суб'єктів і споживачів, а не сам фізичний процес ви-
робництва та споживання [9, с. 100]. Це твердження
підкреслює значення різних регулюючих підходів. Зок-
рема механізми мають застосовуватись не лише безпо-

середньо до об'єкту, але й формувати відповідне сере-
довище діяльності.

Охарактеризуємо більш детально описані в таб-
лиці 1 механізми регулювання автомобільним транс-
портом, що є найбільш важливими для вітчизняних
умов.

Таблиця 1. Система механізмів державного регулювання автомобільним транспортом

Джерело: розроблено авторами.

№ 
з/п 

Група механізмів Перелік механізмів 

1 Інституціональні – формування 
і підтримка інституціонального 
середовища розвитку 

- Політика у сфері автомобільного транспорту, що реалізується системою органів державної 
влади. 
- Державно-приватне партнерство. 
- Соціальний діалог (захищеність кадрів). 
- Підтримка різних форм самоорганізації суб’єктів (бізнесу, споживачів). 
- Підтримка комерційних проектів співпраці суб’єктів – кластерів, бізнес-інкубаторів, стартапів і т. д. 
- Міжрегіональне співробітництво (на рівні територіальних органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування країни). 
- Міждержавне, транскордонне співробітництво – проекти, програми, гранти (особливо щодо 
розбудови глобальної транспортної системи) 

2 Нормативно-правові – 
формування і розвиток правової 
основи регулювання  

- Транспортне законодавство. 
- Законодавство загальної дії. 
- Програмно-цільові документи. 
- Стратегії, концепції розвитку. 
- Міжнародні нормативно-правові акти (особливо квоти і стандарти щодо впливу на довкілля, 
матеріально-технічного стану інфраструктурних об’єктів) 

3 Регуляторні – орієнтовані на 
розвиток бізнесу 

- Ліцензування (на право надання послуг перевезення). 
- Стандартизація, сертифікація, квотування. 
- Санкції, штрафи за порушення норм. 
- Тарифи, цінові обмеження. 
- Вимоги на пільгове обслуговування. 
- Вимоги інклюзивного обслуговування. 
- Угоди про будівництво і подальше обслуговування доріг. 
- Контроль якості послуг, дотримання стандартів матеріально-технічного забезпечення, 
логістичних мереж. 
- Захист прав споживачів 

4 Фінансові – формування і 
розвиток фінансового 
забезпечення 

- Бюджетне фінансування розбудови й удосконалення автотранспортної інфраструктури, 
особливо доріг. 
- Бюджетне фінансування, дотування, субсидіювання (як правило, громадського транспорту) 
суб’єктів і споживачів послуг, надання субвенцій місцевим бюджетам. 
- Функціонування дорожнього фонду, різних фондів розвитку і позабюджетного фінансування. 
- Ставки податків, податкові пільги. 
- Соціальні платежі суб’єктів бізнесу (мінімальна заробітна плата, інші мінімальні соціальні 
стандарти). 
- Кредитування (спеціальні кредитні програми, пільги). 
- Обов’язкове страхування. 
- Державні замовлення і закупівлі. 
- Інвестиційне стимулювання. 
- Кредитування міжнародних організацій 

5 Ринкові – створення 
економічного середовища з 
певними конкурентними 
умовами 

- Практика природних монополій, діяльності державних підприємств. 
- Структурні зміни на ринку послуг за критеріями власності, розміру підприємства, 
асортименту послуг і т. д. 
- Формування ринку автотранспортних послуг. 
- Забезпечення конкурентних умов, антимонопольні заходи. 
- Забезпечення співпраці різних видів автомобільного транспорту. 
- Забезпечення співпраці автомобільного транспорту з іншими видами транспорту. 
- Забезпечення співпраці суб’єктів автомобільного транспорту з суб’єктами господарювання 
суміжних сфер (особливо, виробничої). 
- Право власності (оренда, концесії) 

6 Зовнішньоторговельні – 
підтримка міжнародної 
діяльності 

- Комплекс усіх механізмів, орієнтованих на регулювання міжнародних послуг та матеріально-
технічного супроводу. 
- Експорт та імпорт послуг. 
- Митні платежі. 
- Процедури перетину державного кордону 

7 Кадрові – кадрове забезпечення - Державне замовлення на підготовку фахівців і робітників сфери. 
- Державне замовлення на підвищення кваліфікації, перекваліфікацію управлінських кадрів у 
сфері. 
- Мотивація праці у сфері 

8 Інноваційні – орієнтовані на 
впровадження і продукування 
новітніх технологій 

- Стимулювання виробничих, екологічних, соціальних (інклюзивних) інновацій. 
- Науково-дослідна і дослідно-конструкторська діяльність 

9 Інформаційні – формування і 
розвиток інформаційного 
супроводу регулюючих впливів 

- Статистична звітність, відображення реальних обсягів надання послуг. 
- Моніторинг діяльності в сфері, вибіркові обстеження. 
- Соціологічні опитування суб’єктів і споживачів. 
- Оцінювання дорожнього трафіку, навантажень на об’єкти автотранспортної інфраструктури 

10 Культурологічні – формування 
і розвиток ціннісно-ментальних 
поведінкових характеристик 
населення і бізнесу 

- Промоційні заходи, орієнтовані на формування: 
- соціальної відповідальності; 
- споживчої культури; 
- екологічної культури; 
- безпеки і культури дорожнього руху 
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Особливий блок державного регулювання автомо-
більним транспортом формують регуляторні механіз-
ми, зокрема ліцензування, стандартизація, сертифіка-
ція й квотування. Регуляторні механізми є основними
для визначення структури виконавців послуг — контин-
гентування [9, с. 99].

Конкретно для автомобільного транспорту регуля-
торні механізми ліцензування, стандартизації і серти-
фікації проявляються щодо:

— правил дорожнього руху;
— будівництва, обслуговування та інфраструктури

автомобільних доріг;
— пропускної здатності вулично-дорожньої ме-

режі;
— надання послуг перевезення пасажирів, вантажів

і відходів (особливо небезпечних), у тому числі міжна-
родних;

— матеріально-технічного стану автотранспортних
засобів (амортизаційна політика);

— вагового контролю вантажних перевезень;
— розбудови та обслуговування автотранспортної

інфраструктури;
— організації необхідного рівня кількісного та які-

сного обслуговування населення підприємствами транс-
порту [9, с. 99];

— обсягів викидів забруднюючих речовин автотран-
спортними засобами;

— надання послуг навчання водіїв (автошколи),
фахівців і робітників сфери автомобільного транспор-
ту.

У світі особливої актуальності набувають регуля-
торні механізми екологічної спрямованості. Регулято-
ри обсягів викидів забруднюючих речовин автотранс-
портними засобами орієнтовані на поширення менш заб-
руднюючих транспортних засобів, а також посилення
використання каталітичних перетворювачів (нейтралі-
заторів) [10]. Зазвичай, регулятори екологічної спрямо-
ваності поєднуються з фінансовими, зокрема податка-
ми, про які мова буде йти нижче.

У групі регуляторних механізмів одними з найбільш
дискусійних інструментів є тарифи, цінові обмеження
та вимоги на пільгове обслуговування. Цінове регулю-
вання належить до тих інструментів, які підтверджують
високий рівень впливу держави на сферу автомобільного
транспорту. Особливо гостро це торкається пасажирсь-
ких перевезень. Ціна на послуги автомобільного транс-
порту встановлюється на основі витрат і податків: ви-
трати на оплату праці (зарплата водіям, ремонтним пра-
цівникам) — 32 %; паливо — 24,5 %; амортизацію — 10%;
ремонт і технічний огляд автомобілів — 4 %; ремонт ав-
томобільних шин — 0,8 %; мастильні матеріали — 0,7%;
відрахування на соціальні потреби (соціальне і пенсій-
не страхування, обов'язкові збори і відрахування на со-
ціальні заходи, визначені законодавством за встановле-
ними нормами) — 11 %; загальновиробничі витрати (уп-
равління і обслуговуванням виробничого персоналу,
податки, збори та інші передбачені законодавством обо-
в'язкові платежі) — 17 % [3, с. 221]. Окрім визначених
статей витрат, через податкові платежі перевізники зак-
ладають у вартість послуг такі витрати на розвиток ав-
тотранспортної інфраструктури: утримання і будівниц-
тво доріг; ліквідація забруднення довкілля та наслідків
дорожньо-транспортних пригод; своєчасні виплати за-
робітної плати працівникам та держслужбовцям; забез-
печення дорожньої безпеки [6, с. 435].

Ключові проблеми ціноутворення послуг автомо-
більного транспорту проявляються щодо автобусних
перевезень, які регулюються органами місцевого само-
врядування, а також суб'єктивним лобі вартості послуг
в умовах високої тінізації ринку. Механізми ціноутво-
рення у сфері автомобільного транспорту нині в Україні
є задовільними. Це гостре заполітизоване соціальне пи-
тання, формальне вирішення якого відображається на
якості життя водіїв (найманих працівників) та спожи-

вачів послуг (населення). У результаті реальні прибут-
ки від послуг отримують окремі зацікавлені особи, а в
суспільстві зберігається високий рівень напруги при за-
безпечення мобільності населення.

Вирішення цієї проблеми слід здійснювати поступо-
во з посиленням механізмів громадського контролю,
поступовою детінізацією бізнесу та впровадженням
прозорих систем обліку пасажиропотоку. Не дарма
впровадження систем єдиного електронного квитка в
більшості великих міст України досі гальмуються, що
підтверджує суб'єктивний інтерес до збереження тіньо-
вих пасажиропотоків громадського транспорту.

Ще одна надзвичайно важлива група в регулюванні
автомобільним транспортом — це фінансові механізми.
Фінансові ресурси залишаються базисом реалізації
управлінських рішень, хоча, з іншого боку, вони завж-
ди породжують ризик їх нецільового використання. Що
стосується забезпечення розвитку автомобільного
транспорту в Україні, то серед фінансових механізмів
наразі провідного значення набуває кредитування
міжнародних організацій. Як стверджують експерти,
використання кредитних коштів від міжнародних фінан-
сових організацій (Міжнародного банку реконструкції
та розвитку, Європейського банку реконструкції та роз-
витку, Європейського інвестиційного банку) — це пер-
ший механізм, який сьогодні вже чудово зарекоменду-
вав себе на різних проектах [4].

Успішність застосування таких механізмів полягає
в такому [4]:

1) кошти не проходять через "Укравтодор", а над-
ходять від міжнародних організацій до підрядника після
того, як підтверджено якісне виконання робіт останнім;

2) Україна змушена проводити торги згідно міжна-
родних правил, що унеможливлюють маніпуляції вже
на етапі їх проведення, реалізації проектів та оцінки
успішності робіт (усе відбувається в рамках заздалегідь
визначених і прозорих процедур); прозора практика
сприяє участі іноземних компаній у торгах, що стиму-
лює конкуренцію;

3) якість виконуваних робіт підтверджує не лише
"Укравтодор" (який раніше фактично перевіряв сам
себе), а й міжнародна інжинірингова компанія.

Приклад успішного використання механізму креди-
тування міжнародних організацій підтверджує важ-
ливість залучення міжнародних структур до розбудови
автотранспортної інфраструктури в Україні. На жаль,
корумпованість української влади і нецільове викорис-
тання коштів у даній сфері змушує до процесів децент-
ралізації, з одного боку, та інтеграції — з іншого.

Децентралізація дозволяє посилити повноваження
місцевих органів державної влади, зокрема об'єднаних
територіальних громад, за якість автотранспортної
інфраструктури, послуг перевізників та інші соціально
значимі аспекти даної сфери. Це знижує ризики не-
цільового використання коштів в умовах вищих можли-
востей громадського контролю.

Інтеграція передбачає консолідацію зусиль різних
владних структур та міжнародних організацій у розбу-
дові автотранспортної інфраструктури з метою забез-
печення мобільності населення. Цей інтерес підвищує
увагу до України з стратегічним геополітичним розта-
шуванням і наближенням до кордонів ЄС та змушує
міжнародні фінансові організації більше фінансувати
проекти у сфері автомобільного транспорту нашої дер-
жави.

Ще один потужний фінансовий механізм державно-
го регулювання автомобільним транспортом прояв-
ляється через оподаткування (ставки податків, подат-
кові пільги). Оскільки сфера автомобільного транспор-
ту має пряме відношення не лише до надання послуг
перевезення, але й володіння автотранспортними засо-
бами, споживання пального і т. д., механізми оподатку-
вання слід розглядати ширше. Оподаткування різних
аспектів купівлі, використання, продажу, утилізації ав-
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тотранспортних засобів, надання послуг перевезень має
свою специфіку і цілі. В Україні питання податків зали-
шається дуже проблемним. З одного боку, фіскальна
спрямованість податкової політики держави, як пока-
зує досвід, не збільшує обсяги надходжень до бюдже-
ту, а знижує ділову активність, веде до збільшення тіньо-
вої економіки, що призводить до зменшення видатків
бюджету [1, с. 19]. З іншого боку, вітчизняні суб'єкти
бізнесу масово провадять діяльність в тіні, що суттєво
зменшує податкові надходження. Ситуація дійшла до
того, що навіть за умов повної сплати податків автотран-
спортними підприємствами ефективність їх перерозпо-
ділу через бюджетні механізми буде недостатньою.

Покращення застосування механізмів оподаткуван-
ня має відбуватись одночасно з мотивацією детінізації
бізнесу в сфері автомобільного транспорту. Також не-
обхідно враховувати проблемні аспекти оподаткуван-
ня суміжних сфер діяльності, оскільки податок є базо-
вим стимулятором господарювання і регулятором соці-
ально-економічних наслідків (табл. 2).

Удосконалення оподаткування суб'єктів у сфері ав-
томобільного транспорту, зокрема підприємців та влас-
ників автомобілів, має супроводжуватись реформами

щодо механізмів бюджетного фінансування. Упродовж
усіх років піднімалось питання про недостатні обсяги
фінансового забезпечення сфери автомобільного транс-
порту з боку держави. У першу чергу це виявлялось у
стані автодоріг, який досяг критичного рівня і нині по-
ступово починає покращуватись. У 2018 році продовжи-
лись спроби переходу на нові інституційні засади бюд-
жетного фінансування сфери автомобільного транспор-
ту в Україні. Зокрема розпочав свою діяльність Держав-
ний дорожній фонд, покликаний підсилити процеси де-
централізації державного регулювання автомобільним
транспортом.

Основні дві задачі, які має виконати фонд, — гаран-
тувати розширення фінансування автошляхової галузі
в цілому та покращити фінансування ремонту місцевих
доріг; фонд наповнюватиметься за рахунок акцизних
зборів та мит від нафтопродуктів, палива й автомобілів:
у 2018 році до фонду надійде 50 % від зазначених акци-
зів і зборів; у 2019 році — 75 %; у 2020 році — 10 % [2].

На рисунку 1 відображено більш детально структу-
ру надходжень та цілі перерозподілу мобілізованих
коштів Державного дорожнього фонду. Успішне його
функціонування дає надію на більш сталий підхід у

Таблиця 2. Цілі оподаткування сфери автомобільного транспорту
та суміжних сфер діяльності

Джерело: побудовано авторами за даними [10].

№ 
з/п 

Об’єкт оподаткування Цілі оподаткування 

1 Податки суб’єктів, що надають 
транспортні послуги (ПДВ 20 % 
на внутрішні і 0 % на 
міжнародні перевезення, єдиний 
податок та ін.) 

- Стимулювання підприємницької діяльності загалом та в 
окремих сегментах. 
- Мобілізація та подальший перерозподіл коштів через 
бюджетні механізми на розбудову автотранспортної 
інфраструктури, субвенції місцевим бюджетам, підтримку 
різних видів транспорту тощо 

2 Податки/збори за придбання, 
володіння, вилучення 
транспортних засобів 

- Регулювання кількості власників автомобілів і реєстрацій. 
- Стимулювання придбання автомобілів з нижчим 
споживанням пального/рівнем викидів. 
- Стимулювання придбання автомобілів різних технічних 
характеристик та виробників. 
- Регулювання обміну автомобілями 

3 Податки/збори за користування 
автотранспортом 

- Регулювання кількості моторизованого транспорту 
(популяризація інших засобів переміщень, зокрема вело-). 
- Регулювання частоти використання громадського 
транспорту. 
- Підтримка досліджень та розробок, спрямованих на 
виробництво автотранспортних засобів з меншими 
екологічними наслідками та вищою безпекою. 
- Регулювання дорожнього трафіку 

4 Податки/збори за паркування  - Регулювання кількості моторизованого транспорту. 
- Популяризація практики використання громадського 
транспорту. 
- Покращення схем «рух-паркування» 

5 Податки/збори за користування 
інфраструктурою 

- Регулювання часу проїзду на дорогах. 
- Регулювання кількості моторизованого транспорту.  
- Регулювання дорожнього трафіку.  
- Популяризація практики використання громадського 
транспорту 

6 Податки/збори на пальне - Регулювання кількості моторизованого транспорту. 
- Регулювання обсягів споживання бензину. 
- Стимулювання придбання автомобілів з нижчим рівнем 
споживанням пального. 
- Регулювання обсягів викидів, забруднення від 
автомобільного транспорту 

7 Акцизні податки на 
виробництво автотранспортних 
засобів 

- Стимулювання національного виробництва 
автотранспортних засобів та комплектуючих до них 

8 Акцизні податки на ввезення на 
митну територію України 
автотранспортних засобів і 
пального 

- Регулювання доступності населення та бізнесу до 
іноземних автотранспортних засобів. 
- Підтримка національного виробника автотранспортних 
засобів. 
- Регулювання конкуренції на ринку нафтопродуктів 

9 Ввізне мито на автотранспортні 
засоби, комплектуючі до них, 
нафтопродукти 

- Регулювання доступності населення та бізнесу до 
іноземних автотранспортних засобів. 
- Регулювання конкуренції на ринку автотранспортних 
засобів і нафтопродуктів. 
- Регулювання вторинного ринку автотранспортних засобів з 
можливістю заміни (ремонту) окремих комплектуючих 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9www.economy.in.ua

фінансуванні розбудови автотранспортної інфраструк-
тури і мережі доріг. Також зростають можливості
фінансування доріг місцевого значення. Тривалий час
місцеві бюджети залишалися без стабільного джерела
фінансування таких видатків, в окремих випадках виді-

лялися певні кошти на фінансування доріг, але це носи-
ло несистемний і залишковий характер та не давало змо-
ги здійснювати комплексні фінансовоємні роботи по
утриманню дорожнього господарства; передбачається,
що зі створенням державного дорожнього фонду ця

Рис. 1. Структура надходжень та цілі перерозподілу коштів Державного дорожнього фонду України

Джерело: побудовано автором за даними [7].
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� Акцизний податок з вироблених в Україні пального і 
транспортних засобів 

� Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України пального і транспортних засобів 

� Ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби 
та шини до них 

� Плата за проїзд автомобільними дорогами 
транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів, вагові або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні 

� Кошти спеціального фонду Державного бюджету 
України, отримані шляхом залучення державою креди-
тів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних 
фінансових організацій на розвиток мережі та утриман-
ня автомобільних доріг загального користування 

� Плата за проїзд платними автомобільними дорогами 
загального користування державного значення, 
максимальний розмір та порядок справляння якої 
встановлюються Кабінетом Міністрів України 

� Інші надходження, передбачені Державним 
бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом 
про Державний бюджет України на відповідний рік 

� Плата за передачу доріг у концесію або в оренду 

� Фінансове забезпечення будів-
ництва, реконструкції, ремонту й 
утримання автомобільних доріг 
загального користування держав-
ного значення, виконання про- 
ектно-вишукувальних та науково-
дослідних робіт, забезпечення 
розвитку виробничих потужностей 
дорожніх організацій 

� Фінансове забезпечення будів-
ництва, реконструкції, ремонту й 
утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комуналь-
ної власності в населених пунктах у 
вигляді субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 

� Виконання боргових зобов’язань 
за запозиченнями, отриманими 
державою або під державні гарантії, 
на розвиток та утримання мережі 
автомобільних доріг загального 
користування 

� Фінансове забезпечення заходів із 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
відповідно до державних програм 

Рис. 2. Черговість удосконалення механізмів державного регулювання автомобільним транспортом в Україні

Джерело: авторська розробка.
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робота набуде стабільного та довготривалого характе-
ру [8].

Планується, що 60 % коштів фонду буде спрямову-
ватись на фінансування робіт, пов'язаних із автомобіль-
ними дорогами загального користування державного
значення, 35 % — місцевого значення і 5 % — фінансу-
вання заходів з забезпечення безпеки дорожнього руху
відповідно до державних програм [7].

Огляд різних механізмів державного регулювання
автомобільним транспортом підтверджує ширину та
варіативність управлінських впливів на дану сферу. Ви-
ходячи з реальної ситуації, актуально виділити ті пріо-
ритетні механізми регулювання, які б слугували каталі-
заторами прогресивних змін. На рисунку 2 подано ав-
торське бачення такої черговості застосування ме-
ханізмів. Вони відображають логіку реформ у сфері дер-
жавного регулювання автомобільним транспортом в
Україні, що, в свою чергу, будуть сприяти більш глибин-
ним соціально-економічним трансформаціям нашої дер-
жави.

ВИСНОВКИ
Кожна група механізмів державного регулюван-

ня автомобільним транспортом має своє функціональ-
не значення. Найбільшого ефекту можна досягнути
при умові поєднання різних регулюючих впливів. Ос-
новою всім змінам мають бути нормативно-правові
механізми. Однак для їх ефективізації слід долати
формалізм дії їхніх положень. Щоб цього досягнути,
необхідний час, зокрема посилення впливу різних
форм самоорганізації суб'єктів бізнесу і споживачів
послуг у сфері автомобільного транспорту. Децент-
ралізація і громадський контроль є найбільш реалі-
стичними базовими умовами підвищення ефективності
державного регулювання досліджуваною сферою.
Третім важливим фактором є вимоги міжнародних
організацій, зокрема Європейського Союзу. Євроін-
теграційні процеси хоча й з затяжними ознаками, але
все ж поступово впроваджують стандарти розвитку
автотранспортної інфраструктури та надання послуг
перевезення.

Формування і реалізація механізмів державного
регулювання здійснюється через політику в сфері ав-
томобільного транспорту, яка є важливою складо-
вою цілісної транспортної політики держави. Пол-
ітика відображає діяльність конкретних органів дер-
жавної влади, які самостійно чи у взаємодії з бізне-
сом і громадськістю здійснюють цільовий вплив на
сферу автомобільного транспорту. Це надзвичайно
важлива управлінська категорія, яка відображає
функціонування інституціональних механізмів дер-
жавного регулювання автомобільним транспортом.
Це питання потребує більш детального вивчення з
виявленням особливостей діяльності профільних
органів державної влади різного інституційного
рівня та буде предметом подальших досліджень ав-
торів.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR INTEGRATED NATURE MANAGEMENT
AT THE MUNICIPAL LEVEL: INVESTMENT AND FISCAL ASPECTS

У статті обгрунтовується необхідність запровадження методів та технологій комплексного природо-
користування як необхідної передумови усунення природо-руйнівних та еколого-деструктивних про-
цесів у системі суспільного відтворення. Встановлено, що досягти найбільш детермінуючого впливу ком-
плексного природокористування на темпи та масштаби господарського освоєння природно-ресурсного
потенціалу можна на муніципальному рівні за умови застосування сучасних форм організаційно-еконо-
мічного забезпечення реалізації природоохоронних проектів та проектів утилізації вторинної природної
сировини. Доведено, що найбільш ефективними формами організаційно-економічного забезпечення ком-
плексного природокористування на муніципальному рівні виступають: функціонування комунальних
підприємств у сфері господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу та поводження з відхо-
дами; природоохоронна та природо-експлуатаційна діяльність муніципалітетів на основі угод публічно-
приватного партнерства; реалізація природоохоронних проектів на основі коштів, акумульованих у ре-
зультаті емісії "зелених" облігацій. Обгрунтовано, що прискорення процесів комплексного природоко-
ристування на муніципальному рівні також залежить від підвищення рівня концентрації рентної плати
за спеціальне використання природних ресурсів та екологічних податків за забруднення довкілля у місце-
вих бюджетах; застосування сучасних методів фіскального стимулювання природокористувачів до впро-
вадження методів та технологій комплексного використання природної сировини; консультативного за-
безпечення процесів кооперації суб'єктів природно-господарського підприємництва.

The article substantiates the need to introduce methods and technologies of complex nature management as
a necessary prerequisite for the elimination of nature-destructive and ecologically-destructive processes in the
system of social reproduction. It has been established that it is possible to achieve the most determinant influence
of integrated nature management on the pace and scope of development of natural resources potential at the
municipal level, subject to the application of modern forms of organizational and economic support for the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Усунення комплексу природо-руйнівних та еколо-

го-деструктивних процесів напряму пов'язане з впро-
вадженням методів та технологій комплексного приро-
докористування у практику природо-експлуатаційної та
природоохоронної діяльності. Забезпечення комплек-
сного природокористування ускладнюється тим, що
господарське освоєння природно-ресурсного потен-
ціалу сьогодні здійснюється суб'єктами господарюван-
ня, які представляють не лише державний і комуналь-
ний сектор, але й корпоративний сектор та сектор до-
машніх господарств.

З огляду на це, на загальнодержавному, регіональ-
ному та муніципальному рівні мають бути розроблені
методи та інструменти не лише прямого, а й опосеред-
кованого впливу на природокористувачів, щоб стиму-
лювати останніх впроваджувати методи та технології
комплексного природокористування. Якщо у загально-
національному масштабі масове впровадження методів
та технологій комплексного природокористування по-
требує усесторонньої модернізації і реконструкції ма-
теріально-технічної бази та інфраструктури видобутку
і переробки природної сировини, на що потрібні значні
інвестиційні вливання, то на муніципальному рівні до-
сягнути мети вирішення проблеми переводу природо-
користувачів на принципи комплексності за наявності
збалансованої програми використання місцевого при-
родно-ресурсного потенціалу та охорони довкілля мож-
на досягти вже у короткостроковій перспективі. Але для
цього необхідно сформувати відповідне організаційно-
економічне забезпечення комплексного природокори-
стування на муніципальному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Прискорення процесів децентралізації влади та ре-

форми місцевого самоврядування зумовило не-
обхідність розробки організаційно-економічного забез-
печення раціоналізації використання природних ре-
сурсів та охорони довкілля на муніципальному рівні.
Теоретико-методологічні підходи до вибору сучасних
форм організаційно-економічного забезпечення госпо-
дарського освоєння природно-ресурсного потенціалу
на муніципальному рівні розглядаються в працях
вітчизняних вчених О. Веклич, В. Голяна, В. Колмако-
вої, В. Міщенка, І. Патоки, О. Сакаль, Є. Хлобистова та

implementation of environment conservation projects and utilization projects of secondary natural raw materials.
It has been proven that the most effective forms of organizational and economic support for integrated nature
management at the municipal level are as follows: operation of municipal enterprises in the field of development
of natural resources potential and waste management; nature conservation and nature management activities of
municipalities on the basis of public-private partnership agreements; implementation of environment conservation
projects on the basis of funds accumulated as a result of green bonds issue. It has been substantiated that
accelerating the processes of integrated nature management at the municipal level also depends on increasing
the level of rental fee for special use of natural resources and environment taxes in local budgets; application of
modern methods of fiscal stimulation of nature users to introduce methods and technologies for integrated use
of natural raw materials; advisory support for cooperation processes of natural and economic entrepreneurship
entities.

Ключові слова: комплексне природокористування, організаційно-економічне забезпечення, територіальна
громада, публічно-приватне партнерство, рентна плата, екологічний податок, бюджети місцевого самовря-
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інших [1—5; 7; 8]. Особливий наголос робиться на дже-
релах формування фондів фінансового забезпечення
природоохоронної діяльності на місцевому рівні [1; 8],
акумуляції природно-ресурсних та екологічних пла-
тежів у бюджетах місцевого самоврядування [2], транс-
формації системи управління природними ресурсами з
врахуванням вимог децентралізації [3], ідентифікації
бази екологічного оподаткування в контексті зміцнен-
ня фінансової самодостатності територіальних громад
[7]. Але недостатньо обгрунтованими залишаються те-
оретико-методологічні підходи до організаційно-еконо-
мічного забезпечення комплексного природокористу-
вання як базової передумови збереження і примножен-
ня природно-ресурсних чинників соціально-економіч-
ного піднесення територіальних громад як у середньо-
строковій, так і в довгостроковій перспективі.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування авторського підходу

до організаційно-економічного забезпечення комплек-
сного природокористування на муніципальному рівні з
виокремленням інвестиційно-фіскальних аспектів роз-
ширеного відтворення місцевого природно-ресурсного
потенціалу як вагомого чинника соціально-економічно-
го піднесення територіальних громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Враховуючи зростання ресурсних та територіальних
можливостей місцевого самоврядування у зв'язку із
формуванням об'єднаних територіальних громад, знач-
но розширюються можливості муніципалітетів залуча-
ти природні ресурси у відтворювальний процес і тим
самим створювати умови для нарощення валового регіо-
нального продукту. Водночас переважна більшість
природних ресурсів, які перебувають у комунальній
власності, а також будуть передані у власність терито-
ріальних громад найближчим часом, а також природні
ресурси, що перебувають у державній власності та у
власності домогосподарств в межах громад, є вичерп-
ними. Тому впровадження методів та технологій комп-
лексного природокористування (зменшення втрат при-
родної сировини, підвищення рівня утилізації вторин-
них природних ресурсів, виробництво газоподібного та
твердого біологічного палива на основі відходів
сільськогосподарського та лісогосподарського вироб-
ництва) створить умови для того, щоб і в середньостро-
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ковій і довгостроковій перспективі дієвість впливу гос-
подарського освоєння місцевого природно-ресурсного
потенціалу на темпи соціально-економічного розвитку
територіальних утворень не зменшувалася.

Низька результативність реалізації проектів, які
дозволили б підвищити рівень комплексності природо-
користування, значною мірою зумовлено надмірною
централізацією повноважень стосовно організації, пла-
нування та контролю використання природно-ресурс-
ного потенціалу і охорони довкілля, а також консолі-
дацією в центральних фінансових фондах переважної
частини рентної плати за спеціальне використання при-
родних ресурсів, а також екологічних податків за за-
бруднення навколишнього природного середовища.

Реалізація проектів комплексного природокористу-
вання на муніципальному рівні великою мірою залежить
від формування в структурі місцевих бюджетів спеціаль-
них фондів охорони навколишнього природного сере-
довища та відтворення природно-ресурсного потенціа-
лу. Прикметною рисою формування спеціальних фондів
природоохоронного спрямування є те, що у свій час такі
фонди формувалися на основі надходжень екологічно-
го податку, який стягувався за викиди та скиди шкідли-
вих речовин, а також за розміщення відходів. У певний
період часу навіть були ліквідовані спеціальні фінансові
фонди природоохоронного спрямування, що негатив-
ним чином відобразилося на реалізації проектів модер-
нізації та реконструкції об'єктів природоохоронної
інфраструктури, а також проектів спрямованих на
відтворення природно-ресурсного потенціалу.

За період 2011—2017 років надходження екологіч-
ного податку до бюджетів місцевого самоврядування
коливалися в інтервалі 0,5—1,06 млрд грн. Коливання
величини надходжень в окремі роки аналізованого ча-
сового інтервалу відбувалося у зв'язку із зміною роз-
поділу екологічного податку між державним та місце-
вими бюджетами, а також між обласними та районними
бюджетами і бюджетами місцевого самоврядування
(міські, селищні та сільські бюджети). Якщо у 2011 ро-
ці питома вага бюджетів місцевого самоврядування в
надходженнях екологічного податку до Зведеного бю-

джету України становила 35,6%, у 2013 — 26,9%, то у
2017 — 19,4% (рис. 1).

Динаміка питомої ваги бюджетів місцевого самовря-
дування в надходженнях екологічного податку до Зве-
деного бюджету України свідчить про те, що незважа-
ючи на задекларований курс децентралізації влади та
реформи місцевого самоврядування, в розподілі еколо-
гічного податку реальних зрушень щодо підвищення
рівня його концентрації на місцях не спостерігається.
Тобто екологічний податок в останні роки порівняно з
2011—2013 роками більше концентрується на централь-
ному та регіональному рівнях, але не на рівні територі-
альних громад, що звужує можливості місцевого само-
врядування своєчасно фінансувати проекти усунення
еколого-деструктивного впливу на довкілля, а також за-
безпечувати модернізацію і реконструкцію об'єктів при-
родоохоронної інфраструктури.

Збільшення надходжень екологічного податку до
обласних бюджетів не можна повною мірою вважати
проявом реальної децентралізації в системі охорони
навколишнього природного середовища, оскільки збе-
рігається додаткова ланка в розподілі екологічних по-
датків, що не завжди забезпечуватиме цільове викорис-
тання коштів природоохоронного спрямування.

Ще більш не втішною є ситуація в динаміці надход-
жень рентної плати за спеціальне використання природ-
них ресурсів до бюджетів місцевого самоврядування.
Якщо у 2011 році до бюджетів місцевого самоврядуван-
ня надходило рентної плати на суму 8,9 млрд грн, у 2014 —
10,5 млрд грн, то у 2017 році — лише 0,4 млрд грн. Різке
зменшення надходжень рентної плати за спеціальне ви-
користання природних ресурсів до бюджетів місцевого
самоврядування відбулося у 2015 році порівняно з 2014 ро-
ком, що пов'язано з переглядом розподілу природно-
ресурсних платежів між державним та місцевими бюд-
жетами, а також неналежною ідентифікацією бази стяг-
нення рентної плати за спеціальне використання при-
родних ресурсів місцевого значення.

Якщо у 2011 році питома вага бюджетів місцевого
самоврядування в надходженнях рентної плати за спе-
ціальне використання природних ресурсів до Зведено-
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Рис. 1. Надходження екологічного податку до бюджетів місцевого самоврядування
в Україні

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.
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го бюджету України становила 60,4%, у 2013 р. — 38,2%,
то у 2015—2017 рр. вона коливалась в інтервалі 0,7—1,0%
(рис. 2).

Динаміка питомої ваги бюджетів місцевого самовря-
дування в надходженнях рентної плати за спеціальне
використання природних ресурсів до Зведеного бюдже-
ту України свідчить про збереження практики концен-
трації природно-ресурсних платежів на центральному
(загальнодержавному) та обласному рівнях, що позбав-
ляє місцеве самоврядування базового рівня необхідної
мотивації стосовно удосконалення системи адмі-
ністрування природно-ресурсних платежів, що певним
чином культивує процеси виснажливого та розбалансо-
ваного природокористування та не забезпечує прийнят-
ного рівня комплексності при використанні природної
сировини.

Виходячи з наведених міркувань та динаміки бюд-
жетів місцевого самоврядування в надходженнях при-
родно-ресурсної ренти та екологічного податку до Зве-
деного бюджету України, можна стверджувати, що важ-
ливою складовою організаційно-економічного забезпе-
чення комплексного природокористування на муніци-
пальному рівні має стати перегляд принципів розподілу
природно-ресурсних платежів та екологічних податків
між центральним, регіональним бюджетами і бюджетом
місцевого самоврядування. Враховуючи те, що процеси
децентралізації влади та реформи місцевого самовря-
дування вимагають від територіальних громад більш ак-
тивної позиції в частині реалізації екологічної політики
на місцевому рівні, необхідно збільшити частку відра-
хувань рентної плати за спеціальне використання при-
родних ресурсів та екологічного податку за забруднен-
ня навколишнього середовища саме до бюджетів місце-
вого самоврядування.

Саме такий крок розширить базу наповнення місце-
вих фондів охорони навколишнього природного сере-
довища та відтворення природно-ресурсного потенціа-
лу та розширить інституціональний коридор для муні-
ципалітетів стосовно реалізації природоохоронних
проектів, зокрема проектів по підвищенню рівня комп-
лексності використання природної сировини, що в
кінцевому підсумку підвищить дієвість впливу місцево-

го природно-ресурсного потенціалу на темпи соціаль-
но-економічного піднесення територіальних громад і
створить передумови для збереження біогеоценозів.

Проголошена державною владою політика децент-
ралізації влади та реформи місцевого самоврядування
у відповідності з передовою європейською практикою
створює сприятливе підгрунтя для реальної децентра-
лізації системи управління природоохоронною та при-
родо-експлуатаційною діяльністю, за якої центр тяжін-
ня у екологічній та природно-ресурсній політиці посту-
пово буде переміщено на рівень територіальних громад.

Виконкоми місцевих рад, які виступають виразни-
ками потреб територіальних громад і є наближеними до
реальних проблем екології та природокористування,
мають отримати додаткові повноваження в частині роз-
ширення джерел поповнення місцевих фондів раціо-
нального використання природних ресурсів та охоро-
ни навколишнього середовища, а також акумуляції
більшої частки рентної плати за спеціальне використан-
ня природних ресурсів та екологічного податку за за-
бруднення навколишнього середовища у бюджетах
місцевого самоврядування.

Децентралізація управління природоохоронною та
природо-експлуатаційною діяльністю передбачає підви-
щення рівня концентрації фінансових ресурсів приро-
доохоронного спрямування на місцевому рівні, що зак-
ладає дієвий мотиватор в спектр пріоритетів діяльності
муніципальних утворень, у першу чергу, в частині іден-
тифікації реальної бази стягнення природно-ресурсних
та екологічних платежів. Враховуючи високий рівень ка-
піталомісткості реалізації природоохоронних проектів,
в першу чергу, проектів пов'язаних з розбудовою сучас-
ної індустрії поводження з відходами, муніципалітети
мають отримати право укладати угоди публічно-при-
ватного партнерства з фінансово-кредитними орга-
нізаціями та приватними структурами, які спеціалізу-
ються на природоохоронному бізнесі.

Реалізація запропонованих цілей та завдань комп-
лексного природокористування як необхідної переду-
мови забезпечення збалансованого та невиснажливого
використання природно-ресурсного потенціалу потре-
бує впорядкування методів та інструментів організа-
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Рис. 2. Надходження рентної плати (зборів) за спеціальне використання природних ресурсів до бюджетів місцевого
самоврядування в Україні

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.
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ційно-економічного забезпечення, а також синхроні-
зації та гармонізації пріоритетів діяльності різних ієрар-
хічних рівнів управління природними ресурсами та охо-
роною навколишнього природного середовища.

Виходячи з того, що місцевий природно-ресурсний
потенціал є одним із основних детермінантів регіональ-
ного комплексоутворення, ресурсною базою створен-
ня доданих вартостей, підвищення зайнятості місцево-
го населення та розвитку природно-ресурсного підприє-
мництва саме перманентне дотримання вимог комплек-
сного використання природної сировини та несировин-
них якостей біогеоценозів є визначальним фактором
збереження потенціалу соціально-економічного підне-
сення у середньостроковій та довгостроковій перспек-
тиві, а також покращення якісних характеристик навко-
лишнього природного середовища.

З огляду на сказане, повною мірою цілі та завдання ком-
плексного природокористування будуть результативно
імплементовані в спектр пріоритетів регіональної та місце-
вої політики господарського освоєння природно-ресурс-
ного потенціалу за умови створення сучасного інструмен-
тарію організаційно-економічного забезпечення реалізації
природоохоронних, природооблаштувальних та природо-
експлуатаційних заходів на основі дотримання комплекс-
ного підходу на рівні територіальних громад.

Створення інституціонального підгрунтя розширен-
ня повноважень територіальних громад, у тому числі і
об'єднаних територіальних громад, сприятиме поступо-
вому відходу від галузевих принципів природокористу-
вання, домінування яких призвело до деградації числен-
них біогеоценозів, до принципів комплексного викори-
стання природної сировини та несировинних якостей
природних комплексів. Зрештою інституціональне се-
редовище комплексного природокористування хоча й
формується на загальнодержавному рівні, але підбір
механізмів, методів та інструментів реальної імплемен-
тації цілей комплексності в спектр пріоритетів діяль-
ності природокористувачів має здійснюватися на рівні
муніципальних утворень, щоб максимальною мірою вра-
ховувати потреби місцевого населення та бізнесу, але
водночас не порушувати положення природоохоронно-
го та природно-ресурсного законодавства.

Виходячи з інституціонального підгрунтя досягнен-
ня цілей комплексного природокористування, розши-
рення повноважень місцевого самоврядування в частині
забезпечення комплексного природокористування як
необхідної передумови збереження відтворення та охо-
рони природно-ресурсного потенціалу буде забезпече-
не через створення організаційно-економічного супро-
водження програмних заходів переводу безпосередніх
природокористувачів на принципи комплексності через
реальне втілення в практичну площину пріоритетів де-
централізації управління природо-експлуатаційною та
природоохоронною діяльністю, формування комуналь-
них підприємств у сфері господарського освоєння при-
родно-ресурсного потенціалу, укладання угод публіч-
но-приватного партнерства, кооперацію діяльності при-
родокористувачів, реалізацію природоохоронних про-
ектів в рамках програм транскордонного співробітниц-
тва, диверсифікацію портфеля банківських послуг у ча-
стині кредитування природоохоронних, природооблаш-
тувальних та природо-експлуатаційних проектів.

Децентралізація управління природоохоронною та
природо-експлуатаційною діяльністю має включати два
основних блоки методів та інструментів. Перший
блок — максимально можливе залучення у продуктив-
ний господарський оборот природно-ресурсних активів,
які перебувають у комунальній власності, і другий блок —
забезпечення безпосереднього контролю за їх викори-
станням як в частині дотримання принципів комплекс-
ного та невиснажливого природокористування, так і в
частині дотримання природоохоронного законодавства.

В останні періоди пропонувалося декілька сценаріїв
передачі сільськогосподарських земель державної влас-

ності поза межами населених пунктів у власність об'єд-
наних територіальних громад, що кардинальним чином
сприятиме нарощенню величини комунальних природ-
но-ресурсних активів і розширить ареал дії методів ре-
гулювання природоохоронної та природо-експлуатац-
ійної діяльності на муніципальному рівні. Передача
сільськогосподарських земель поза межами населених
пунктів із державної в комунальну власність розширює
просторовий базис здійснення природно-господарсько-
го підприємництва для органів місцевого самоврядуван-
ня, оскільки останні отримують можливість використа-
ти за призначенням ренатуралізовані сільськогоспо-
дарські угіддя, які є сприятливим полігоном для підви-
щення рівня лісистості, розбудови індустрії рекреацій-
ного природокористування та мисливського господар-
ства.

Враховуючи вагомість природно-ресурсних активів
для розвитку територіальних громад, а також не-
обхідність формування відповідної політики в галузі
поводження з відходами, у структурі виконкомів місце-
вих рад варто формувати департамент управління ко-
мунальними природно-ресурсними активами та повод-
женням з відходами. Саме цей департамент і має впли-
вати на впровадження методів та технологій комплекс-
ного природокористування через відповідні форми
організаційно-економічного забезпечення.

Прямий вплив департаменту управління комуналь-
ними природно-ресурсними активами та поводженням
з відходами на темпи та масштаби господарського осво-
єння природно-ресурсного потенціалу, який перебуває
в комунальній власності, може здійснюватися через
функціонування комунальних підприємств, здійснення
природоохоронної та природо-експлуатаційної діяль-
ності на основі угод публічно-приватного партнерства,
реалізацію природоохоронних проектів в рамках про-
грам транскордонного співробітництва за участю муні-
ципалітетів, фінансування природоохоронних проектів
на основі коштів, акумульованих в результаті емісії "зе-
лених" облігацій.

Організаційно-економічними формами опосередко-
ваного впливу департаменту управління комунальними
природно-ресурсними активами та поводженням з
відходами на процеси забезпечення комплексного при-
родокористування виступають: ідентифікація реальної
бази стягнення природно-ресурсної ренти та екологіч-
них податків, фіскальне стимулювання природокорис-
тувачів до впровадження сучасних методів та технологій
комплексного використання природної сировини, кон-
сультативне забезпечення поширення процесів коопе-
рації природокористувачів, донесення інформації до
суб'єктів природно-ресурсного підприємництва стосов-
но можливостей отримання кредитних та грантових
ресурсів.

У результаті прямого та опосередкованого впливу
департаментів управління комунальними природно-ре-
сурсними активами та поводженням з відходами, які
будуть сформовані в складі виконкомів місцевих рад,
очікується отримання мультиплікативного ефекту, який
проявлятиметься у підвищенні комплексності викорис-
тання природно-ресурсних благ, які знаходяться в ме-
жах територіальної громади (об'єднаної територіаль-
ної громади) (рис. 3).

Специфічними рисами відзначаються проблеми за-
безпечення комплексного природокористування у Кар-
патському регіоні [6]. Виходячи з природно-ресурсних
та природнокліматичних умов цього регіону, найбільш
прийнятними пріоритетами підвищення рівня комплек-
сності використання природно-ресурсного потенціалу
та отримання соціально-економічних та екологічних
вигод виступають:

— впровадження технологій органічного та грунто-
захисного землеробства на переданих у комунальну
власність сільськогосподарських землях поза межами
населених пунктів, що сприятиме, з однієї сторони,



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201816

Р
и

с
. 

3
. 

О
р

га
н

із
а

ц
ій

н
о

-е
к

о
н

о
м

іч
н

е
 з

а
б

е
з

п
е

ч
е

н
н

я
 к

о
м

п
л

е
к

с
н

о
го

 п
р

и
р

о
д

о
к

о
р

и
с

ту
в

а
н

н
я

 н
а

 р
ів

н
і 

т
е

р
и

то
р

іа
л

ь
н

и
х

 г
р

о
м

а
д



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17www.economy.in.ua

зміцненню агроландшафтів, та нарощенню обсягів ви-
робництва екологічно чистої та харчової продукції — з
іншої;

— екологічний реінжиніринг ренатуралізованих
сільськогосподарських угідь та схилових земель, що
дасть можливість упорядкувати самозаліснені території
та упередити змив родючого шару грунту;

— модернізація гідротехнічних споруд по уперед-
женню негативного впливу паводків та повеней на на-
селені пункти та сільськогосподарські угіддя, що уне-
можливить еколого-деструктивний вплив стихійних лих
на житлові та виробничі приміщення, а також на
сільськогосподарські культури;

— підвищення рівня утилізації побутових та промис-
лових відходів, що забезпечить поступову ліквідацію
стихійних звалищ побутового сміття та відходів промис-
лового виробництва і мінімізує негативний вплив на на-
вколишнє природне середовище;

— налагодження виробництва газоподібного та
рідкого біопалива на основі утилізації відходів сільсько-
господарського та лісогосподарського виробництва, що
сприятиме продуктивному використанню лісосічних та
сільськогосподарських відходів і зменшить прояви їх
гниття та розкладання, які супроводжуються утворен-
ням надмірних обсягів вуглекислого газу;

— розбудова індустрії рекреаційного природокори-
стування та зеленого туризму, що сприятиме отриман-
ню соціально-економічного ефекту від використання
сировинних та несировинних якостей біогеоценозів без
вилучення матеріально-речової субстанції окремих
видів природних ресурсів.

Однією з основних проблем, в першу чергу, урбані-
зованих територій Карпатського регіону є ситуація з
розміщенням твердих побутових та промислових
відходів, оскільки неорганізовані їх звалища призводять
до забруднення атмосферного повітря, водних джерел
та грунтів. Значна кількість звалищ твердих побутових
та промислових відходів є переповненою, що й спрово-
кувало в останні роки кризові явища, пов'язані з повод-
женням з побутовими та промисловими відходами. Ви-
рішення названої проблеми напряму пов'язане з виді-
ленням земельних ділянок для будівництва сучасних
полігонів для побутових та промислових відходів, а та-
кож залучення інвестицій міжнародних фінансово-кре-
дитних організацій та підприємницьких структур.

Наголос робиться на міжнародних фінансово-кре-
дитних організаціях та підприємницьких структурах з
огляду на обмежені фінансові можливості держави та
територіальних громад в частині реалізації проектів мо-
дернізації індустрії поводження з відходами. Водночас
територіальні громади залишаються основними бенеф-
іціарами реалізації проектів упорядкування звалищ
відходів, а також їх утилізації. Тобто виникає не-
обхідність забезпечити партнерські відносини між
місцевим самоврядуванням як виразником потреб тери-
торіальних громад з урядами іноземних держав, міжна-
родними фінансово-кредитними організаціями та
підприємницькими структурами. Найбільш оптималь-
ною формою гармонізації потреб та інтересів перера-
хованих вище зацікавлених сторін є укладання угод пуб-
лічно-приватного партнерства.

Публічним партнером виступають органи місцево-
го самоврядування, а приватними партнерами — міжна-
родні фінансово-кредитні організації та приватні
підприємницькі структури як вітчизняні, так і закор-
донні. Публічний партнер створює всі необхідні інсти-
туціональні умови, зокрема виділення земельної ділян-
ки під будівництво сучасних полігонів та створення за-
водів по утилізації сміття, а також впровадження уста-
новок для виробництва біогазу, а приватний партнер
інвестує необхідні ресурси для створення сучасної
індустрії поводження з відходами, а також їх утилізації
на основі переробки вторинної сировини та виробницт-
ва біологічного палива. Саме угоди публічно-приватно-

го партнерства дають можливість представникам місце-
вого самоврядування приймати безпосередню участь у
реалізації проектів оновлення та модернізації індустрії
поводження з відходами. Інституціоналізація такого
роду угод дасть можливість, з однієї сторони, усувати
прецеденти виникнення переповнених звалищ твердих
відходів, а також полів фільтрації навколо промисло-
вих підприємств і поблизу населених пунктів, а з іншої
— забезпечувати виробництво біологічного палива, яке
дозволить здешевити опалення приміщень комунальної
інфраструктури і зменшити залежність від імпорту ви-
копних вуглеводнів.

Ефективною формою організаційно-економічного
забезпечення досягнення окремих цілей та завдань ком-
плексного природокористування у Карпатському ре-
гіоні є реалізація природоохоронних проектів в рамках
програм транскордонного співробітництва та Східного
партнерства ЄС. Близькість адміністративних областей
Карпатського регіону до кордонів Європейського
Союзу підвищує ймовірність залучення фінансових ре-
сурсів з ЄС у реалізацію природоохоронних проектів,
які дозволять ефективніше упереджувати наслідки сти-
хійних лих, зокрема повеней та паводків, забезпечать
максимізацію надання біогеоценозами екосистемних
послуг, а також дозволять реалізувати природно-гос-
подарські заходи, які позитивним чином вплинуть на
емісію парникових газів.

Виходячи з цих міркувань, основні природокорис-
тувачі, якими у Карпатському регіоні виступають дер-
жавні лісогосподарські підприємства, комунальні лісо-
господарські підприємства та суб'єкти аграрного
підприємництва, за консультативного сприяння відпо-
відних підрозділів виконавчої влади та місцевого само-
врядування мають подавати заявки на отримання гран-
тових ресурсів з фінансових фондів ЄС у рамках про-
грам транскордонного співробітництва, зокрема про-
грами "Східне Партнерство". В контексті реалізації при-
родно-господарських та природоохоронних проектів на
основі грантових ресурсів ЄС найбільш привабливими
пріоритетами для Карпатського регіону виступають:
налагодження виробництва екологічно чистої продукції
на основі використання технологій органічного та грун-
тозахисного землеробства; підвищення рівня комплек-
сності ведення лісового господарства на основі розбу-
дови індустрії рекреаційного лісокористування; збере-
ження та примноження водно-болотних угідь; збільшен-
ня обсягів виробництва газоподібного та твердого біо-
логічного палива на основі утилізації відходів лісогос-
подарського та сільськогосподарського виробництва, а
також відходів полів фільтрації промислових підпри-
ємств.

Досягнення цілей та завдань комплексного приро-
докористування буде забезпечено за умови, коли мето-
ди та інструменти стимулювання процесів комплекс-
ності у використанні природної сировини на загально-
державному та муніципальному рівнях отримають не-
обхідне доповнення на внутрішньо-фірмовому рівні че-
рез впровадження методів екологічного аутсориснгу,
екологічного інжинірингу, екологічного реінжинірин-
гу та екологічного бенчмаркінгу. Гармонізація загаль-
нодержавних та муніципальних пріоритетів комплекс-
ного природокористування з внутрішньо-корпоратив-
ними пріоритетами з високим рівнем результативності
буде забезпечуватися на основі укладання контрактів
між добувними підприємствами та суб'єктами перероб-
ної діяльності, інтеграції суб'єктів підприємницької
діяльності, які функціонують в одній або в декількох
фазах природно-продуктового ланцюга, а також на
основі кооперації природокористувачів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Досягнення проривних позитивних змін у масшта-
бах та темпах впровадження методів і технологій комп-
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лексного природокористування напряму пов'язане з
формуванням сучасної моделі організаційно-еконо-
мічного забезпечення процесів господарського освоєн-
ня природно-ресурсного потенціалу та охорони довкі-
лля на муніципальному рівні, оскільки поглиблення де-
централізації влади та реформи місцевого самовряду-
вання ставить перед територіальними громадами нові
вимоги стосовно збереження та відтворення природно-
ресурсних активів через підвищення комплексності їх
залучення у відтворювальний процес. Важливою скла-
довою організаційно-економічного забезпечення ком-
плексного природокористування на муніципальному
рівні має стати удосконалення інституціонального
підгрунтя нарощення інвестиційного потенціалу розбу-
дови природоохоронної інфраструктури, відтворення
природно-ресурсного потенціалу та комплексного ви-
користання вторинної природної сировини, а також
кардинальний перегляд системи фіскального регулю-
вання природоохоронної та природогосподарської
діяльності через підвищення частки відрахувань природ-
но-ресурсних платежів та екологічних податків до бюд-
жетів місцевого самоврядування.

Формування сучасної моделі організаційно-еконо-
мічного забезпечення реалізації програмних заходів
комплексного природокористування на рівні терито-
ріальних громад стане можливим на основі:

— забезпечення реальної децентралізації управлін-
ня природоексплуатаційною та природоохоронною
діяльністю, коли муніципалітети отримують більше по-
вноважень в частині регулювання діяльності природо-
користувачів на підзвітних територіях, а також дивер-
сифікуються джерела наповнення місцевих фондів
відтворення природно-ресурсного потенціалу та охоро-
ни навколишнього природного середовища;

— формування муніципальних підприємств, яким
будуть передані у користування комунальні природно-
господарські активи і які будуть відраховувати диві-
денди за рахунок чистого прибутку у місцеві бюдже-
ти;

— укладання угод публічно-приватного партнерства
між муніципалітетами, в першу чергу, обласними цент-
рами та містами обласного підпорядкування, та підприє-
мницькими структурами на основі поєднання організа-
ційного та адміністративного потенціалу публічного
партнера та інвестиційних можливостей фінансово-кре-
дитних організацій і підприємницьких структур, які
спеціалізуються на реалізації природоохоронних про-
ектів;

— активізації співпраці окремих природокористу-
вачів на основі кооперації, що дозволить консолідува-
ти ресурсні можливості суб'єктів природно-господарсь-
кого підприємництва і сформувати необхідну для всіх
учасників кооперативного утворення індустрію приро-
доексплуатаційної та природооблаштувальної діяль-
ності;

— пожвавлення діяльності муніципалітетів та вели-
ких природокористувачів в напрямку участі в проектах
транскордонного співробітництва, які фінансуються
Європейським Союзом, що дозволить залучити не-
обхідні фінансові ресурси для виконання вимог у відпо-
відності з основними міжнародними природоохоронни-
ми конвенціями;

— диверсифікації джерел фінансування природо-
охоронних та природооблаштувальних проектів на ос-
нові емісії муніципалітетами "зелених" облігацій, що
дасть можливість на порядок збільшити надходження
у фонди охорони навколишнього природного середо-
вища, які формуються у складі бюджетів місцевого са-
моврядування.
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AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN UKRAINE: INSTITUTIONAL BASIS, MAIN TRENDS
AND FINANCIAL-ECONOMIC MECHANISMS OF RATIONALIZATION

Встановлено, що основними складовими аграрного природокористування виступають: господарське
освоєння земельно-ресурсного потенціалу (обробіток грунту, внесення органічних і мінеральних добрив
та насіння, а також засобів захисту рослин, випасання худоби та інше використання сільськогосподарсь-
ких угідь для розвитку тваринництва); сільськогосподарське водокористування (сільськогосподарське
водопостачання, використання води на зрошення, створення протиповеневих та протипаводкових дамб
на гірських територіях та в гумідній зоні); меліоративні заходи (агролісомеліорація, гідромеліорація, фіто-
меліорація, хімічна меліорація (вапнування та гіпсування грунтів)); здійснення заходів з охорони земель
(створення протиерозійних ставків, водоскидних споруд, берегоукріплень, залуження сильнодеградо-
ваної і забрудненої шкідливими речовинами ріллі, створення валів-канав, валів-терас, валів-доріг).

Виявлено, що інституціональне підгрунтя еколого-деструктивного аграрного природокористування
в Україні є взаємозв'язком між інституціональними обмеженнями і пастками та надмірною уніфікацією
фінансово-економічного забезпечення природоохоронних проектів і виникненням господарських пере-
гинів в аграрному природокористуванні, що призводить до посилення проявів виснажливого землеко-
ристування, монокультуризації землеробства, зменшення масштабів здійснення заходів по охороні зе-
мель, а також проведення половинчатих меліоративних заходів.

Обгрунтовано, що інституціональною пасткою раціоналізації аграрного природокористування є не-
відповідність між господарськими пріоритетами використання сільськогосподарських угідь та вимога-
ми природоохоронного законодавства, що зумовлено намаганням переважної більшості сільськогоспо-
дарських товаровиробників максимізувати прибуткові надходження на основі максимально можливого
господарського освоєння земельно-ресурсного потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Незважаючи на те, що в аграрному секторі в останні

роки спостерігаються висхідні тренди стосовно наро-
щення обсягів виробництва і експорту і тим самим
збільшуються фінансові можливості сільськогоспо-
дарських підприємств, в частині здійснення заходів з
охорони земель та інших природоохоронних заходів
мають місце негативні тенденції. Так, в останні роки
порівняно із серединою 90-их років і початком 2000-их
років значно скоротилися масштаби створення протие-
розійних ставків, водоскидних споруд, а також зменши-
лася площа залуження сильнодеградованої і забрудне-
ної шкідливими речовинами ріллі. Зменшення масштабів
здійснення заходів з охорони земель, погіршення вод-
но-повітряного режиму грунтів, згортання масштабів
агролісомеліорації погіршує еколого-економічні харак-
теристики сільськогосподарських угідь та посилює еко-
лого-деструктивні процеси у землекористуванні, що
вимагає удосконалення інституціонального середовища
та фінансово-економічних механізмів раціоналізації
аграрного природокористування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Незважаючи на мляве удосконалення інституціо-

нального середовища та фінансово-економічних ме-
ханізмів раціоналізації аграрного природокористуван-
ня ще з 80-их років минулого століття у працях вітчиз-
няних вчених висловлювались думки стосовно умонту-
вання у вітчизняну систему фінансово-економічного
регулювання господарського освоєння агроресурсного
потенціалу інститутів-організацій та інститутів-правил,
які довели свою дієвість в інших країнах. Удосконален-
ню інституціонального підгрунтя та фінансово-еконо-
мічного механізму раціоналізації аграрного природоко-
ристування, зокрема раціоналізації використання осу-
шуваних та зрошуваних земель, значна увага приділя-
лася у працях В. Борисової, П. Борщевського, П. Ве-
деничева, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, І. Лукіно-
ва, Л. Новаковського, О. Онищенка, Б. Пасхавера,
М. Ромащенка, В. Трегобчука та інших [1—7]. Основна

It has been established that the main components of agrarian nature management are as follows: development
of land and resource potential (soil tillage, application of organic and mineral fertilizers and seeds, as well as
plant protection products, grazing of cattle and other use of agricultural lands for animal farming); agricultural
water use (agricultural water supply, use of water for irrigation, building flood-control dams and floodwalls in
mountainous areas and in the humid zone); reclamation measures (agricultural afforestation, hydrotechnical
amelioration, vegetative reclamation, chemical reclamation (liming and gypsuming of soil)); implementation of
the land protection measures (building anti-erosion ponds, water discharge facilities, shoreline stabilization
structures, grassing of highly degraded and harmful substances-contaminated arable lands, building diversion
terraces, terrace ridges, terrace roads).

It has been found out that the institutional basis of ecologically destructive agrarian nature management in
Ukraine is the interconnection between institutional constraints and traps as well as the excessive unification of
financial and economic support for environmental protection projects and the emergence of economic
exaggerations in agrarian nature management, which leads to increased manifestations of exhausting land use,
single-crop agriculture, reducing the scope of land protection measures, as well as carrying out inconsistent
ameliorative measures.

It has been substantiated that the institutional trap of the rationalization of agrarian nature management is
the discrepancy between the economic priorities of the use of agricultural lands and the requirements of
environmental legislation, which is caused by the attempts of the vast majority of agricultural producers to
maximize their income on the basis of as high as possible development of land and resource potential.

Ключові слова: аграрне природокористування, земельно-ресурсний потенціал, меліоративні заходи, інсти-
туціональне підгрунтя, фінансово-економічне забезпечення, фіскальні регулятори.

Key words: agrarian nature management, land and resource potential, land reclamation measures, institutional
basis, financial and economic support, fiscal regulators.

увага зосереджувалася на соціально-економічній ефек-
тивності використання аграрного ресурсного потенці-
алу, економічних проблемах використання та охорони
земельних ресурсів, впровадженні механізмів страху-
вання ризиків втрати сільськогосподарської продукції
внаслідок несприятливих природнокліматичних та при-
родно-техногенних процесів, проведенні агрохімічної
паспортизації та здійсненні екологічного аудиту
сільськогосподарських угідь, обгрунтуванні необхід-
ності застосування податкових та кредитних пільг з
метою стимулювання впровадження ресурсозберігаю-
чих та природоохоронних технологій.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є виявлення недосконалості інститу-

ціонального підгрунтя господарського освоєння агро-
ресурсного потенціалу та здійснення природоохорон-
них заходів у сільськогосподарському виробництві,
аналіз зрушень у структурі посівних площ кормових і
технічних культур та тенденцій використання зрошува-
них і осушуваних угідь, ідентифікація основних скла-
дових нераціонального аграрного природокористуван-
ня та розкриття надмірної уніфікованості набору ме-
тодів та інструментів фінансово-економічного регулю-
вання відтворення земельно-ресурсної складової при-
родного багатства України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У широкому розумінні аграрне природокористуван-
ня являє собою комплекс заходів, які передбачають ви-
користання різноманітних методів, способів та техно-
логій господарського освоєння земельно-ресурсного
потенціалу, сільськогосподарського водокористування,
здійснення меліоративних заходів та заходів з охорони
земель (рис. 1). Водночас всі перераховані складові
аграрного природокористування (господарське освоє-
ння земельно-ресурсного потенціалу, сільськогоспо-
дарське водокористування, меліоративні заходи та за-
ходи з охорони земель) знаходяться в тісному взаємоз-
в'язку і передбачають взаємний вплив. Традиційні спо-
соби господарського освоєння земельно-ресурсного по-
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тенціалу, які передбачали і передбачають високий рівень
розораності земель, використання різноманітних ме-
тодів хімізації сільськогосподарського виробництва ви-
магають здійснення комплексу меліоративних заходів
та заходів з охорони земель, щоб вчасно упереджувати
еколого-деструктивні процеси, пов'язані з руйнацією аг-
роландшафтів та навколишніх біогеоценозів.

Виходячи із сучасних трендів ведення сільського
господарства у передових країнах світу та враховуючи
наявну у вітчизняному агросекторі диспропорцію в сто-
рону гіпертрофованого розвитку рослинницької галузі,
необхідною складовою раціонального використання
земельно-ресурсного потенціалу виступає формування
біоенергетичних систем, які передбачають утилізацію
сільськогосподарських відходів з метою виробництва
біологічного палива, що в свою чергу зменшує масшта-
би спалення відходів сільськогосподарського виробниц-
тва у місцях збору врожаю, а це відповідає базовим ви-
могам нової кліматичної угоди.

Однією з можливих альтернатив раціонального ви-
користання земельно-ресурсного потенціалу є впровад-
ження методів та технологій органічного землеробства,
що супроводжуються заміною мінеральних добрив на
сидератні добрива, що, у свою чергу, сприятиме змен-
шенню обсягів накопичення шкідливих речовин у грунті,
які частково мігрують у матеріально-речову субстанцію
сільськогосподарських культур. Впровадження техно-
логій органічного землеробства супроводжується за-
стосуванням грунтозахисних систем землеробства, які
забезпечують зниження ризику поглиблення ерозійних
та дефляційних процесів, щоб поступово зменшувати
від'ємне сальдо балансу гумусу.

Характерною рисою господарського освоєння зе-
мельно-ресурсного потенціалу як магістральної ланки
аграрного природокористування в теперішніх умовах є
надмірна розораність території, що спричинена необ-
хідністю збільшення виробництва сільськогосподарсь-
ких культур, переважна більшість яких у вигляді сиро-
вини продається на зовнішні ринки. Такі процеси су-
проводжуються монокультуризацією землеробства, що,
у свою чергу, спричиняє комплекс екологічно небезпеч-

них процесів в частині виснаження грунтів, а також їх
надмірної хімізації. За таких умов визріває необхідність
поступового подолання диспропорцій у сільськогоспо-
дарському виробництві через відновлення потенціалу
тваринництва, в першу чергу, за рахунок зростання по-
голів'я ВРХ, що супроводжуватиметься збільшенням
площі кормових угідь, а також зменшенням частки ріллі
в структурі сільськогосподарських угідь.

Виходячи з того, що розбалансоване осушення
сільськогосподарських угідь в 60—80-их рр. минулого
століття в 90-их роках змінилося безсистемним та не-
організованим використанням даного виду угідь, а та-
кож масовими проявами зміни спеціалізації у відповід-
ності з коливаннями ринкової кон'юнктури, в останні
роки все більшої актуальності набуває проблема
збільшення масштабів здійснення меліоративних заходів
та заходів з охорони земель на більшості сільськогос-
подарських угідь. Натомість здійснення меліоративних
заходів та заходів з охорони земель вимагає відповід-
ного організаційного, виробничо-технічного та фінан-
сово-економічного забезпечення, що є проблемним у
зв'язку з ліквідацією багатьох спеціалізованих вироб-
ничо-господарських структур меліоративного спряму-
вання, а також відсутністю відповідних фінансових
фондів для інвестиційного забезпечення модернізації і
реконструкції інфраструктури здійснення меліоратив-
них заходів та заходів з охорони земель.

Тобто господарське освоєння земельно-ресурсно-
го потенціалу, виходячи з науково обгрунтованих ви-
мог з раціоналізації природокористування, має допов-
нюватися комплексом меліоративних заходів, зокрема
заходів по агролісомеліорації, гідромеліорації, фітоме-
ліорації та хімічної меліорації. Особливо ускладненою
проблемою є здійснення необхідного обсягу агролісо-
меліоративних заходів, оскільки це потребує залучен-
ня спеціалізованих лісогосподарських підприємств. Та-
кож практика господарювання показує, що недостат-
ньою є хімічна меліорація грунтів, особливо на терито-
ріях, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, що при-
зводить до зростання частки продукції з понаднорма-
тивним вмістом радіоактивно небезпечних речовин.

 Рис. 1. Системне представлення аграрного природокористування
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Значно зменшилися в останні роки масштаби здійснен-
ня заходів з охорони земель, особливо створення нако-
пичувачів твердого стоку, а також масштаби залужен-
ня сильнодеградованої і забрудненої шкідливими речо-
винами ріллі.

Темпи, масштаби та методи аграрного природоко-
ристування сьогодні визначаються соціально-економі-
чними детермінантами (рівень доходів мешканців тери-
торій, які виступають ареалом розміщення природних
ресурсів, наявність достатньої кількості робочих місць
в зонах концентрації природно-ресурсного потенціалу,

культура господарювання підприємницьких структур та
домогосподарств, які працюють у природно-ресурсно-
му секторі, зокрема у сфері сільськогосподарського ви-
робництва), що має виступити передумовою для фор-
мування такого інституціонального середовища госпо-
дарського освоєння природно-ресурсного потенціалу,
яке упереджуватиме марнотратне та розбалансоване ви-
користання природних ресурсів і стимулюватиме наро-
щення природного капіталу як ресурсного базису соці-
ально-економічного піднесення, в першу чергу, сіль-
ських територій.

Рис. 2. Інституціональне підгрунтя еколого-деструктивного аграрного природокористування в Україні

Рис. 3. Характеристика складових нераціонального аграрного природокористування
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Вибір методів раціоналізації аграрного природоко-
ристування сьогодні ускладнюється тим, що вже трива-
лий період на значних територіях відбувається процес
нерегульованої експлуатації сільськогосподарських
угідь. Це стосується і сектору великих вертикально та
горизонтально інтегрованих аграрних формувань, які
намагаються максимальною мірою використати орендо-
вані сільськогосподарські угіддя і це не завжди супро-
воджується відповідним агротехнічним та агрохімічним
супроводженням, а також особистих селянських госпо-
дарств, які внаслідок перманентного інвестиційного де-
фіциту не мають можливості регулярно проводити на-
уково обгрунтовані сівозміни, впроваджувати безплуж-
ний обробіток грунту та забезпечувати необхідний ба-
ланс використання мінеральних та органічних добрив.

Значною мірою такий стан консервується у зв'язку
з багаторічною пролонгацією мораторію на вільний обо-
рот сільськогосподарських угідь, що зумовлено доміну-
ванням традиційних політичних кліше щодо неможли-
вості запуску ринку сільськогосподарських земель в
умовах несформованості інституціонального середови-

ща даного ринку. Має місце значний розрив між загаль-
нодержавними пріоритетами раціоналізації аграрно-
го природокористування, які сформовано у відповід-
ності з науково обгрунтованими принципами госпо-
дарського освоєння агроресурсного потенціалу, та кор-
поративними пріоритетами, де домінує примат отриман-
ня максимального прибутку.

Певним недоліком більшості підходів стосовно ра-
ціоналізації аграрного природокористування є те, що
вони не враховують численних інституціональних обме-
жень на вільний оборот сільськогосподарських земель
та інших природних ресурсів, що звужує можливості
відносно залучення фінансових ресурсів у відтворення
агроресурсного потенціалу (рис. 2). Найбільш вагомим
інституціональним обмеженням для диверсифікації
форм та методів фінансово-економічного забезпечен-
ня раціоналізації аграрного природокористування є
пролонгація з року в рік мораторію на вільний оборот
сільськогосподарських угідь, що супроводжується
гіпертрофованим поширенням орендних відносин, які
передбачають надання сільськогосподарських земель у

довгострокове користування агрохолдинговим
формуванням, що культивує виснажливе земле-
користування у зв'язку з монокультуризацією
землеробства.

Наявність мораторію не дає змоги власникам
сільськогосподарських угідь використати їх як
предмет заставно-іпотечних відносин з метою
отримання фінансових ресурсів для потреб роз-
ширеного відтворення, а для зони ризикового
землеробства і для модернізації та реконструкції
осушувальних та зрошувальних систем. Збере-
ження інституціональних обмежень на вільний
оборот сільськогосподарських земель значною
мірою пригальмувало розвиток в Україні спе-
ціалізованих фінансово-кредитних установ, зок-
рема земельно-іпотечних банків, що не дозволи-
ло вчасно запустити механізми сек'юритизації
земельних активів і сформувати надійні джере-
ла відтворення агроресурсного потенціалу.

Передовий іноземний досвід, пов'язаний із
раціоналізацією аграрного природокористуван-
ня свідчить про те, що завдяки застосуванню на-
уково обгрунтованих методів та технологій

Рис. 4. Посівна площа однорічних та багаторічних трав у 1990—2016 рр. у цілому по Україні
(розраховано за даними Державної служби статистики України)

Рис. 5. Структура посівної площі технічних культур в Україні у 1990 році
(розраховано за даними Державної служби статистики України)
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раціонального використання агроресурсного потенціа-
лу можна досягти високих показників прибутковості
навіть на бідних на гумус грунтах.

Дефіцит гумусу компенсується своєчасним
здійсненням природоохоронних та агротехнічних за-
ходів та жорстким дотриманням сівозмін. Така практи-
ка, в першу чергу, має бути імплементована в діяльність
сільськогосподарських товаровиробників, які функ-
ціонують у зоні ризикового землеробства.

При цьому при імплементації передового іноземно-
го досвіду необхідно враховувати комплексний харак-
тер виникнення проявів нераціонального використання
агроресурсного потенціалу в Україні, який супровод-
жується, деструктивним впливом на довкілля та перед-
бачає надмірну хімізацію та повільне впровадження ме-
тодів та технологій органічного землеробства. Як по-
казує господарська практика попередніх років основ-
ними складовими нераціонального аграрного природо-
користування виступають виробничо-технічні, агро-
хімічні та галузеві складові (рис. 3).

Саме їх поєднання і призводить до мультиплікатив-
ного негативного ефекту в аграрному природокористу-
ванні, що підриває природно-ресурсну базу розшире-
ного відтворення потенціалу сільського господарства в
майбутньому і поглиблює кризові явища між соціаль-
но-економічною системою та біогеоценозами.

До виробничо-технічних складових відносяться:
повільне впровадження технологій безполицевого об-

робітку грунту; недотримання науково обгрунтова-
них вимог стосовно створення захисних лісосмуг;
недостатні масштаби хімічної меліорації на заб-
руднених радіонуклідами територіях; занед-
баність внутрішньогосподарських мереж гідро-
технічних споруд в зоні осушення та зрошення.
Агрохімічні складові охоплюють: скорочення по-
сівних площ, удобрених органічними добривами;
використання заборонених в інших країнах за-
собів захисту рослин; мляве використання сиде-
ратних добрив; використання генно-модифікова-
них організмів; відсутність надійних субстратів
поглинання азотовмісних речовин, які мігрують з
полів до водних джерел. До галузевих складових
відносимо: високу розораність сільськогоспо-
дарських угідь; скорочення площі кормових куль-
тур, зокрема однорічних та багаторічних трав;
прискорене збільшення посівних площ сільсько-
господарських культур енергетичного спрямуван-
ня; значне зменшення посівних площ луб'яних
культур.

Квінтесенцією поглиблення деструктивних тен-
денцій у аграрному природокористуванні є динаміка
посівних площ багаторічних трав у 1990—2016 рр.,
яка детермінувалася і детермінується кардинальни-
ми змінами в структурі сільськогосподарського ви-
робництва та в спеціалізації окремих областей.
Якщо у 1990 р. посівна площа багаторічних трав
складала 3986 тис. га, у 2004 — 1855 тис. га, у 2010 р.
— 1238 тис. га, то у 2016 — 995 тис. га. Отже, у
2016 р. порівняно з 1990 р. посівна площа багаторіч-
них трав у цілому по Україні зменшилася у 4 рази,
порівняно з 2000 р. — у 3 рази. Також низхідний
тренд у цілому спостерігається і в динаміці посівної
площі однорічних трав. Якщо у 1990 р. вона стано-
вила 2583 тис. га, у 2004 р. — 990 тис. га, у 2008 р. —
567 тис. га, то у 2016 р. — 374 тис. га (рис. 4).

Отже, у 2016 р. порівняно з 1990 р. посівна пло-
ща однорічних трав зменшилася у 7 разів, порівня-
но з 2000 р. — у 4,7 разу. Скорочення посівної площі
як багаторічних, так і однорічних трав пов'язується
із скороченням потужностей у тваринницькій галузі,
що зумовило зменшення потреби в розширенні по-
сівних площ кормових культур.

Зменшення абсолютної величини посівної площі
багаторічних та однорічних трав певним чином

відобразилося на їх питомій вазі в загальній посівній
площі кормових культур. Незважаючи на те, що абсо-
лютна величина посівної площі багаторічних трав у 2016
р. порівняно з початком 90-х і 2000-х років зменшилася
на порядки в динаміці питомої ваги посівної площі ба-
гаторічних трав в загальній посівній площі кормових
культур спостерігається в цілому висхідна тенденція.

Якщо у 1990 р. питома вага багаторічних трав у
посівній площі кормових культур становила 33,2%, у
2000 р. — 42,3%, у 2008 р. — 49,3%, то у 2016 р. — 51,5%.
Зростання питомої ваги багаторічних трав в посівній
площі кормових культур при зменшенні абсолютної ве-
личини посівної площі свідчить про те, що посівні площі
інших культур зменшувалися ще більш прискореними
темпами.

У динаміці питомої ваги посівної площі однорічних
трав у 1990—2016 рр. у цілому мала місце низхідна тен-
денція. Якщо у 1990 р. питома вага однорічних трав у
загальній посівній площі кормових культур становила
21,5%, у 2004 р. — 23,3%, у 2008 р. — 20,6%, то у 2016 р.
— 19,4%. Це свідчить про те, що у зв'язку зі згортанням
окремих видів тваринництва зменшувалась потреба у
кормовій базі, що відповідним чином відобразилося на
посівних площах багаторічних та однорічних трав. Для
зони зрошуваного землеробства скорочення посівних
площ багаторічних та однорічних трав призвело до над-
звичайно деструктивних процесів, які негативним чином
вплинули на стійкість агроландшафтів.

Рис. 6. Структура посівної площі технічних культур в Україні
у 2000 році (розраховано за даними Державної служби

статистики України)

Рис. 7. Структура посівної площі технічних культур в Україні
у 2016 році (розраховано за даними Державної служби

статистики України)
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У 1990—2016 рр. відбулися значні структурні зміни
стосовно посівних площ окремих технічних культур.
Якщо у 1990 р. питома вага посівної площі соняшника в
загальній посівній площі технічних культур складала
43,6%, у 2000 р. — 70,3%, то у 2016 р. — 68,6%. Натомість
відбулося значне зменшення питомої ваги цукрових бу-
ряків в структурі посівних площ технічних культур.
Якщо у 1990 р. питома вага цукрових буряків (фабрич-
них) становила 42,8%, у 2000 р. — 20,4%, то у 2016 р. —
3,3%. Зворотна тенденція має місце в динаміці питомої
ваги посівних площ сої в структурі посівних площ тех-
нічних культур. Якщо у 1990 р. питома вага сої склада-
ла 2,4%, у 2000 р. — 1,6%, то у 2016 р. — 21,1% (рис. 5—
7).

Найбільше занепокоєння викликає значне зменшення
питомої ваги посівної площі льону-довгунця. У 1990 р.
у структурі посівних площ технічних культур питома
вага льону-довгунця складала 4,6%, для порівняння —
у 2000 р. лише 0,5%. Враховуючи те, що льон-довгунець
виступав однією з базових культур для дерново-підзо-
листих та супіщаних грунтів у Поліських адміністратив-
них районах, спостерігається зміна традиційної
сільськогосподарської спеціалізації в зоні осушуваль-
них меліорацій, що негативним чином відображається
на ефективності використання меліорованих земель у
господарському обороті.

З динамікою посівних площ однорічних та багато-
річних трав різко контрастує динаміка посівних площ

Рис. 8. Посівна площа ріпаку та сої у 1990—2016 рр. у цілому по Україні
(розраховано за даними Державної служби статистики України)

Рис. 9. Посівна площа соняшнику у 1990—2016 рр. у цілому по Україні
(розраховано за даними Державної служби статистики України)
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таких технічних культур, як ріпак та соя. Якщо у 1990 р.
посівна площа ріпаку складала 90 тис. га, у 2000 р. — 21
тис. га, у 2004 р. — 117 тис. га, у 2008 р. — 1412 тис. га, то у
2016 р. — 455 тис. га (рис. 8). У 2014 р. посівна площа ріпа-
ку складала 1806 тис. га, що у 20 разів більше ніж у 1990 р.

Інтенсивне зростання посівних площ ріпаку пов'я-
зане із домінуванням тренду у глобальному масштабі

стосовно збільшення обсягів виробництва енергії з
відновлювальних джерел, що, у свою чергу, посилило
енергетичну спрямованість сільськогосподарського ви-
робництва в цілому. Зростання посівних площ ріпаку в
Україні значною мірою було зумовлено введенням но-
вих енергетичних індикаторів в Європейському Союзі,
які передбачали обов'язкове збільшення частки енергії

Рис. 10. Площа осушених та зрошуваних сільськогосподарських угідь в цілому по Україні (розраховано за даними
Державної служби статистики України)

Рис. 11. Площа осушених сільськогосподарських угідь у користуванні сільськогосподарських підприємств
(розраховано за даними Державної служби статистики України)
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з відновлювальних джерел в загальній величині енергії,
яка вироблялася.

Розширення площі ріпаку свідчить про загострен-
ня ризиків переорієнтації сільськогосподарських то-
варовиробників із продовольчої спрямованості на
енергетичну. Одним з базових чинників необгрунтова-
ного збільшення посівних площ ріпаку є також

відсутність вітчизняної виробничо-технічної бази його
переробки.

Також у 1990—2016 рр. спостерігається в цілому
висхідний тренд в збільшенні посівів сої. Якщо у 1990 р.
посівна площа сої складала 93 тис. га, у 2004 р. —
274 тис. га, у 2008 р. — 588 тис. га, то у 2016 р. — 1869 тис. га.
Тобто у 2016 р. порівняно з 1990 р. посівна площа сої

Рис. 12. Площа осушених сільськогосподарських угідь у користуванні сільськогосподарських підприємств
із закритим дренажем (розраховано за даними Державної служби статистики України)

Рис. 13. Площа зрошуваних сільськогосподарських угідь у користуванні сільськогосподарських підприємств
(розраховано за даними Державної служби статистики України)
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збільшилася у 20 разів, порівняно з 2008 р. — у 3,3 разу.
Такий висхідний тренд в динаміці посівних площ сої зу-
мовлений нарощенням потужностей у переробному сег-
менті аграрного сектора національної економіки.

Збільшення абсолютної величини посівних площ
ріпаку та сої відповідним чином відобразилося і на їх
питомій вазі в посівній площі технічних культур в ціло-
му. Якщо у 1990 р. питома вага ріпаку в посівній площі
технічних культур складала 2,4%, у 2008 р. — 6,8%, то у
2014 р. — 21,4%. Питома вага сої в посівній площі тех-
нічних культур у 1990 р. складала 2,5%, у 2004 р. — 5,5%,
у 2010 р. — 14,7%, а у 2016 р. — 21,1%. Тобто в цілому
спостерігається підвищення частки посівної площі та-
ких технічних культур, як ріпак та соя, що поглиблює
монокультуризацію сільськогосподарського виробниц-
тва і призводить до еколого-деструктивних процесів в
аграрному природокористуванні.

Найбільш яскравим проявом поглиблення еколого-
небезпечних процесів в агарному природокористуванні
є висхідна тенденція в динаміці посівної площі такої гу-
мусовибагливої культури як соняшник, що значною
мірою зумовлено зміцненням позицій українських това-
ровиробників на світових ринках соняшникового насіння
та соняшникової олії. Якщо у 1990 р. посівна площа со-
няшника складала 1636 тис. га, у 2004 р. — 3521 тис. га, у
2008 р. — 4306 тис. га, то у 2016 р. — 6073 тис. га (рис. 9).

У 2016 р. порівняно з 1990 р. посівна площа соняш-
ника збільшилася у 3,7 разу, порівняно з 2004 р. — в 1,7
разу. Тобто спостерігається процес розширення по-
сівних площ соняшнику не лише в традиційних районах
його вирощування, а й в інших регіонах, грунти яких є
більш пристосованими для вирощування не технічних,
а кормових культур, що призводить до незворотних не-
гативних процесів у процесах гумусоутворення та відоб-
ражається на стійкості агроландшафтів.

В Україні мають місце значні площі осушених та зро-
шуваних сільськогосподарських угідь, які у зв'язку із
природно-ресурсними особливостями їх використання
відносять до зони ризикового землеробства, що вима-
гає використання специфічних методів регулювання з
метою упередження еколого-деструктивних процесів в
аграрному природокористуванні на цих територіях.

У 1990 р. площа осушених сільськогосподарських
угідь становила 2,8 млн га, у 2004 — 2,9 млн га, у 2008 —
2,9 млн га (рис. 10). Фактично така площа осушених
сільськогосподарських угідь спостерігалась і у 2016 р.

Натомість у 1990 р. площа зрошуваних сільськогос-
подарських угідь становила 2,6 млн га, у 2004 р. — 2,2 млн
га, у 2013 р. — 2,17 млн га, а у 2016 р. — 2,16 млн га. У 2016
р. порівняно з 1990 р. спостерігається зменшення площі
зрошуваних сільськогосподарських угідь більш ніж на 400
тис. га, що пов'язано із демонтажем зрошувальних сис-
тем на окремих територіях у зв'язку із ліквідацією круп-
нотоварних сільськогосподарських виробництв та відсут-
ністю дієвого механізму їх збереження в умовах роздер-
жавлення (майнового та земельного розпаювання).

Специфічними рисами відзначається інституціо-
нальна структура володіння та користування осушени-
ми та зрошуваними сільськогосподарськими угіддями.
Це знову ж таки пов'язано з інституціональними пере-
твореннями у сільськогосподарському виробництві Ук-
раїни та формуванням корпоративного сектору. Якщо
у 1990 р. 98,9% осушених сільськогосподарських угідь
перебували у користуванні сільськогосподарських під-
приємств, у 1995 р. — 86,0%, у 2004 р. — 48,8%, у 2008 р.
— 35,5%, то у 2016 р. — 33,5% (рис. 11).

Тобто фактично на даний момент лише третина осу-
шених сільськогосподарських земель перебуває у кори-
стуванні сільськогосподарських підприємств, а пере-
важна більшість відповідно належить сільським домо-
господарствам. Виходячи з того, що сільські домогос-
подарства відзначаються низьким рівнем концентрації
інвестиційного потенціалу, вони не мають можливості
забезпечувати фінансування модернізації та реконст-

рукції внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних
споруд, що призводить до їх подальшого спрацювання і
поступового виведення із робочого стану, а це в свою
чергу не забезпечує сприятливого водно-повітряного
режиму грунту для ведення сільськогосподарського
виробництва на цих територіях.

Питома вага осушених сільськогосподарських угідь
в загальній площі сільськогосподарських угідь у 1990—
2016 рр. коливалася в інтервалі 6,8—7,1%, що в те-
перішніх умовах загострення продовольчої кризи та
коливань на світових ринках сільськогосподарської си-
ровини є значним резервом нарощення обсягів сільсько-
господарського виробництва та експортного потенціа-
лу. Необхідно зазначити, що площа осушених сільсько-
господарських угідь у користуванні сільськогосподарсь-
ких підприємств із закритим дренажем у 1990—2016 рр.
коливалася в інтервалі 76,0—84,9% і це не зважаючи на
те, що площа осушених сільськогосподарських угідь у
користуванні сільськогосподарських підприємств із за-
критим дренажем невпинно зменшувалася. Так, у 1990 р.
площа осушених сільськогосподарських угідь у корис-
туванні сільськогосподарських підприємств із закритим
дренажем становила 2,1 млн га, у 2004 р. — 1,2 млн га, у
2008 р. — 875 тис. га, а у 2016 р. — 840 тис. га. (рис. 12).

Стосовно інституціонального підгрунтя володіння
та користування зрошуваними сільськогосподарськими
угіддями, то тут спостерігаються дещо відмінні риси
порівняно з інституціональними середовищем користу-
вання осушеними сільськогосподарськими угіддями. У
1990 р. площа зрошуваних сільськогосподарських угідь
у користуванні сільськогосподарських підприємств ста-
новила 2,6 млн га, у 2000 р. — 2,4 млн га, у 2008 р. — 1,6
млн га, а у 2016 р. — 1,5 млн га (рис. 13).

Це відповідним чином відобразилось на питомій вазі
зрошуваних сільськогосподарських угідь, які перебувають
у користуванні сільськогосподарських підприємств, в за-
гальній площі зрошуваних сільськогосподарських угідь.

Якщо у 1990 р. у користуванні сільськогосподарсь-
ких підприємств перебувало майже всі сто відсотків зро-
шуваних сільськогосподарських угідь, у 2000 р. — 98,8%,
у 2004 р. — 79,2%, у 2008 р. — 74,1%, то у 2016 р. — 70,2%.
Тобто на відміну від осушених сільськогосподарських
угідь, де основна їх площа перейшла у користування
особистих селянських господарств, більше половини
зрошуваних сільськогосподарських угідь, а точніше
більше 70% перебувають у користуванні сільськогоспо-
дарських підприємств. Це пов'язано з тим, що особисті
селянські господарства не мають необхідної фінансо-
вої, організаційної та виробничо-технічної бази для
підтримання в належному стані внутрішньогосподарсь-
ких мереж зрошувальних систем.

Характерною рисою перерахованих складових нера-
ціонального аграрного природокористування є те, що їх
виникнення пов'язане як з недосконалістю регуляторно-
го механізму впливу на природокористувачів як на за-
гальнодержавному, так і на регіональному і місцевому
рівнях, а також з внутрішньо-корпоративними та внутр-
ішньовиробничими аспектами діяльності. Також значний
вплив на їх виникнення здійснили рудименти командно-
адміністративної економіки в управлінні природокорис-
туванням, а також повільна імплементація кращих іно-
земних практик екологізації та біологізації землеробства.

У короткостроковій перспективі необхідною є ком-
пліментарність цілей територіальних громад та приро-
докористувачів стосовно збереження унікального за
світовими мірками агроресурсного потенціалу для май-
бутніх поколінь. Усунення перерахованих складових
нераціонального аграрного природокористування в пе-
реважній більшості випадків залежить від пріоритетів
діяльності та виробничої програми суб'єктів аграрного
підприємництва, що визначає фінансові можливості
природоохоронної діяльності та впровадження сучас-
них методів природозберігаючого землеробства. Однак
основним поштовхом раціоналізації аграрного приро-
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докористування має бути інституціоналізація комплек-
су стимулів, які спонукатимуть сільськогосподарських
товаровиробників ощадливіше використовувати земель-
но-ресурсний потенціал.

Значною мірою досягнення проривних результатів
стосовно раціоналізації аграрного природокористуван-
ня в інших країнах було досягнуто за рахунок диверси-
фікації регуляторів фінансово-економічного впливу на
суб'єкти аграрного підприємництва. В Україні фінансо-
во-економічний механізм раціоналізації аграрного при-
родокористування особливо в зонах ризикового земле-
робства охоплює надмірно обмежений перелік інстру-
ментів та важелів, що пов'язано із довготривалим пе-
ріодом існування гіперцентралізованої системи фінан-
сування охорони довкілля та раціонального використан-
ня природних ресурсів, а також надмірною уніфікова-
ністю фіскальних та кредитних регуляторів процесів
відтворення і використання природних ресурсів.

Концентрація екологічних та природно-ресурсних
платежів на загальнодержавному рівні, яка зберігаєть-
ся і в наш час, не дає можливості вчасно формувати
надійні джерела фінансування природоохоронних про-
ектів на рівні регіонів і територіальних громад. Також
надмірна уніфікованість фіскальних регуляторів звужує
податкову базу наповнення бюджетів місцевого само-
врядування і не дає можливості повноцінно формувати
фонди відтворення навколишнього природного середо-
вища. За таких умов важливого значення набуває про-
блема урізноманітнення набору фінансово-економічних
регуляторів, які стимулюватимуть сільгоспвиробників
впроваджувати сучасні методи та технології раціоналі-
зації аграрного природокористування.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Аграрне природокористування — це комплекс
організаційно-економічних та виробничо-технічних за-
ходів, спрямованих на забезпечення процесу сільсько-
господарського виробництва на основі використання
земельних та інших природних ресурсів, які забезпечу-
ють необхідний водно-повітряний режим грунту та упе-
реджують прояви виснаження земельно-ресурсного
потенціалу в цілому. Домінування тривалий період га-
лузевих та міжгалузевих принципів господарського
освоєння земельно-ресурсного потенціалу призвело до
поширення еколого-деструктивних та природо-руйні-
вних процесів в аграрному природокористуванні, що
зумовило необхідність удосконалення інституціональ-
ного середовища та формування сучасного фінансово-
економічного механізму його раціоналізації.

Поглиблення еколого-деструктивних процесів в аг-
рарному природокористуванні значною мірою зумовле-
не наявністю інституціональних обмежень та інституці-
ональних пасток у системі аграрного природокористу-
вання, які, у свою чергу, супроводжуються виникненням
численних господарських перегинів та надмірною уніфі-
кованістю фінансово-економічного забезпечення раціо-
налізації аграрного природокористування.

До основних інституціональних обмежень та інсти-
туціональних пасток в системі аграрного природокори-
стування слід віднести: наявність мораторію на вільний
оборот земель сільськогосподарського призначення;
гіперодержавленість володіння і користування водни-
ми і лісовими ресурсами; інституціональну невизна-
ченість стосовно передачі сільськогосподарських угідь
з державної власності у комунальну власність;
відсутність компліментарності між господарськими
пріоритетами використання сільськогосподарських
угідь та вимогами природоохоронного законодавства.

Серед перерахованих обмежень та інституціональ-
них пасток особливої резонансності в останній час на-
була невідповідність між господарськими пріоритета-
ми використання сільськогосподарських угідь та вимо-
гами природоохоронного законодавства, що зумовле-

но намаганням переважної більшості сільськогоспо-
дарських товаровиробників максимізувати прибуткові
надходження за допомогою максимально можливого
господарського освоєння земельно-ресурсного потен-
ціалу. Проявом чого є розширення посівної площі
сільськогосподарських культур, які у вигляді сировини
експортуються на зовнішні ринки.

Ускладнює проблему раціоналізації аграрного при-
родокористування також інституціональна непідготов-
леність передачі сільськогосподарських угідь держав-
ної власності у комунальну власність через багатора-
зове відхилення відповідних законодавчих актів, що
сприяє пролонгації еколого-деструктивних процесів на
тимчасово незатребуваних та покинутих сільськогоспо-
дарських угіддях. Це також не додає ініціативності те-
риторіальним громадам у частині активізації процесів
відтворення та охорони сільськогосподарських угідь
через відсутність відповідних стимулів.
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лежного функціонування соціально-економічних сис-
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У статті висвітлено загрози економічній безпеці України в умовах глобальної нестабільності. Незадо-
вільний рівень економічної безпеки України зумовлений низькими темпами зростання ВВП, надмірним
борговим навантаженням, високою інфляцією, невідповідністю виробничої структури постіндустріаль-
ним потребам суспільства, браком фінансових ресурсів та неефективністю державних інституцій. На
основі аналізу сучасних тенденцій економічного зростання виявлено резерви зміцнення економічної без-
пеки держави. Результати досліджень показали, що найбільш ефективним є використання методів, спря-
мованих на забезпечення випереджаючих темпів зростання та збільшення частки економіки України у
світовому ВВП. Перспективні напрями державної політики економічної безпеки в умовах глобальної
нестабільності включають комплекс взаємоузгоджених заходів щодо активізації внутрішніх фінансових
ресурсів, зменшення зовнішнього боргового навантаження, розвитку експорту продукції з високою до-
даною вартістю та інноватизації національного господарства.

The article covers the threats to Ukraine's economic security in the context of global instability. The low
level of Ukraine's economic security is shown in low GDP growth rates, high public debt, high inflation,
inconsistency of the production structure with the post-industrial needs of society, lack of financial resources
and the ineffectiveness of state institutions. An analysis of current trends in economic growth made it possible to
identify reserves for strengthening the country's economic security. The research shows that the most effective
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directions of the state policy of economic security of Ukraine are activate domestic financial resources, reduce
external debt burden, develop high-tech exports and innovate the national economy.
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виклики глобального перерозподілу дефіцитних ре-
сурсів (енергетичних, земельних, водних), інтелектуаль-
ного капіталу та захоплення інформаційного простору
країнами-претендентами на світове лідерство. Це при-
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зводить до військового, політичного і економічного дик-
тату відносно "слабких" країн, критичного обмеження
їх суверенітету та можливостей до реалізації держав-
ної політики на засадах збереження національних еко-
номічних інтересів.

Україна де-факто відноситься до "слабких" країн,
основними ознаками яких є втрата фізичного контро-
лю над своєю територією, розбалансування соціально-
економічної системи, нездатність державної влади за-
безпечити процес прийняття колективних рішень та
взаємодіяти з іншими державами на засадах рівноправ-
ності.

За таких умов економічна складова національної
безпеки держави набуває превалюючого значення,
оскільки державна політика, спрямована на захист на-
ціональних економічних інтересів в умовах глобальної
нестабільності, як правило, завдає збитків іноземним
економікам, і навпаки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам державної політики економічної безпе-

ки присвячені праці таких вчених: В. Бегма [1], З. Вар-
налій [2], О. Власюк [3], М. Єрмошенко [4], С. Єрохін
[5], Т. Ковальчук [6], В. Мунтіян [7]. На їх основі мож-
ливі подальші дослідження убезпечення національної
господарської системи від об'єктивних процесів гло-
бальної нестабільності та забезпечення прийнятного
рівня економічної безпеки держави. Проблематика еко-
номічної безпеки є предметом дослідження зарубіжних
вчених, серед яких Дж. Гэлбрейт, (J. Galbraith, 1973) [8],
П. Кругман (P Krugman, 2014) [9], Ш. Роніс (Sheila R.
Ronis, 2011) [10]. Водночас потребує розробки пробле-
матика реалізації ефективної державної політики еко-
номічної безпеки в умовах глобальної нестабільності.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні загроз національ-

ним економічним інтересам та розробці перспективних
напрямів і заходів державної політики економічної без-
пеки України в умовах глобальної нестабільності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалії глобального розвитку визначають його дуа-

лістичну природу, безпрецедентні (позитивні і нега-
тивні) впливи на макроекономічний розвиток та розроб-
ку концептуальних засад державної політики економі-
чної безпеки національних держав. Економічна безпе-
ка характеризується збалансованістю і стійкістю до не-
гативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз [4] та
сукупністю умов, за яких забезпечується захист націо-
нальних економічних інтересів.

О. Власюк наголошує, що економічна безпека має
розглядатися не як фрагментарний сегмент захисту
національних інтересів, а має трактуватися у діалектич-
ному взаємозв'язку із економічним забезпеченням на-
ціональної безпеки [3].

Ключовою загрозою економічній безпеці України є
критичне відставання в технологічному та соціально-
економічному розвитку не тільки від високорозвинених
країн, а й від нових членів ЄС та окремих країн СНД.

Зіставлення прогнозних розрахунків МВФ щодо
економічного зростання України та показників еконо-
мічного розвитку передкризового 2013 року (табл. 1)
дозволяє зробити такі висновки:

1) частка економіки України у світовому ВВП ско-
ротилась з 0,38% у 2013 р. до 0,29% — у 2017 р. і не про-
гнозується її зростання до 2023 року;

2) ВВП України у дол. США рівня 2013 року буде
досягнуто не раніше 2023 року;

3) ВВП на душу населення рівня 2013 р. (при про-
гнозованому скороченні населення за даними офіцій-
ної статистики до 41,8 млн осіб) буде досягнуто не ра-
ніше 2023 року;

4) темпи інфляції у 2015—2017 роках вийшли за межі
економічно безпечного рівня — індекс споживчих цін
(грудень до грудня попереднього року) мав бути не вище
10 %. Крім того, у 2017 році інфляційний таргет, вста-
новлений Національним банком України, перевищено
майже вдвічі;

5) приведення рівня державного боргу у ВВП до еко-
номічно безпечного відбудеться лише у 2022 році.

Зважаючи на випереджаюче відносно України зро-
стання світового ВВП, ВВП країн ЄС та основних зовн-
ішньоекономічних партнерів, реальною загрозою еко-
номічній безпеці України є поглинання її економіки
країнами з випереджаючою моделлю розвитку.

Економічному зростанню взаємообумовлено пере-
шкоджають такі загрози:

— соціально-політичні та військові конфлікти;
— стійка еміграція, яка чинить негативний вплив на

публічні фінанси [12]. Принагідно, що в Україні на-
лічується від 5 до 7 млн осіб міжнародних мігрантів, що
становить 11—16% від кількості наявного населення;

— деформована вікова структура населення із ви-
сокою часткою людей похилого віку, депопуляція та
старіння нації;

— низька якість надання суспільних благ (захист,
освіта і наука, культура і спорт, охорона здоров'я);

— ризик надзвичайних ситуацій природного і тех-
ногенного походження;

— високий рівень тінізації та офшоризації;
— корумпованість та криміналізація суспільства;
— критичний показник рівня олігархізації економі-

ки України та негативний вплив олігархічних структур
на законодавчу та державно-управлінську діяльність;

— міжрегіональні диспропорції та нерівномірність
соціально-економічного розвитку регіонів: розрив між
максимальним значенням валового регіонального про-
дукту у розрахунку на одну особу м. Київ та мінімаль-
ним — Чернівецької області становить 24,4 рази;

— висока інфляція, нестабільність національної гро-
шової одиниці та валютного курсу. Індекс споживчих

Таблиця 1. Прогноз МВФ щодо економічного зростання України

Джерело: проаналізовано та сформовано авторами на основі [11].

Макроекономічні 
показники 

факт прогноз 
2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ВВП у поточних 
цінах, млн дол. 
США 

179,57 109,32 119,13 126,72 137,59 149,66 162,82 176,19 

ВВП на душу 
населення, тис. дол. 
США 

3,97 2,58 2,82 3,01 3,27 3,57 3,89 4,22 

Темп приросту 
реального ВВП, % 

0,0 2,5 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 4,0 

Індекс споживчих 
цін, % 

-0,3 13,7 11,0 8,0 6,5 5,5 5,0 5,0 

Державний борг, % 
до ВВП 

40,5 75,6 78,4 76,9 71,7 66,9 63,1 59,4 

Частка ВВП України 
у світовому ВВП, % 

0,38 0,29 0,29 
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цін (грудень до грудня попереднього року становив: у
2014 році — 124,9 %; в 2015 році — 143,3 %; в 2016 році —
112,4 %, у 2017 році — 114,4 %, а національна валюта у
2014 — 2017 роках девальвувала втричі;

— високий рівень монополізації ринку та недобро-
совісна конкуренція;

— макроекономічні дисбаланси, деіндустріалізація
і втрата ринків товарів обробної промисловості [13];

— втрати транзитного потенціалу за всіма видами
транспорту;

— погіршення секторально-галузевої структури на-
ціональної економіки, високе ресурсо- й енергомістке
виробництво, екстенсивний розвиток сировинних галу-
зей, диспропорційність розвитку між первинним
(сільське господарство), вторинним (промисловість) та
третинним секторами (сфера послуг) [5];

— "технологічний пат" (як називає технологічне
відставання Герхард Менш [16]); досить низька частка
обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у
% до ВВП в Україні (за останні 17 років цей показник не
перевищував 1,16%, а впродовж 2014—2016 рр. — 0,7%
[14]);

— надмірне боргове навантаження на економіку та
дефолтні ризики;

— руйнація банківської системи, внаслідок якої ста-
ном на 01 січня 2017 року визнані банкрутами або зна-
ходились у стадії ліквідації 84 банки, а виплати з Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб сягнули 9% ВВП;
неналежний рівень кредитування зі сторони грошово-
кредитних установ України, що обумовлено зниженням
кредитного рейтингу України майже в 2 рази (із 66 місця
у рейтингу в 2015 році до 113 місця в 2017 році [15]) та
досить низькою доступністю фінансових послуг;

— несправедлива тарифна політика в житлово-ко-
мунальному господарстві, що полягає у значному зави-
щенні тарифів на природний газ, електроенергію, теп-
ло-, водопостачання відносно економічно обгрунтова-
них;

— втручання у внутрішню політику інших держав,
наднаціональних структур та інших зовнішньополітич-
них суб'єктів;

— низька конкурентоспроможність вітчизняних то-
варів і послуг на ринках країн ЄС, збереження високої
собівартості більшості видів експортної продукції,
кількісні обмеження у торгівлі окремими товарами [6];

— зниження рейтингових позицій України за всіма
міжнародними індексами, втрата позицій конкурен-
тоспроможності національної економіки за індексом
глобальної конкурентоспроможності. Так, за даними
Всесвітнього економічного форуму у 2017 році Україна
посіла 85 місце серед 138 країн, які приймали участь у
рейтингу, втративши при цьому 16 позицій порівняно із
2001 роком [15].

Усунення та мінімізація негативного впливу означе-
них загроз є однією з основних функцій державної по-
літики національної безпеки та її економічної складо-
вої.

Ефективна реалізація державної політики еконо-
мічної безпеки потребує продукування комплексу взає-
мопов'язаних державно-управлінських рішень щодо
відстоювання національних економічних інтересів, про-
тистояння викликам і загрозам у глобалізованому світі.

Україна має налагодити взаємовигідні торговельно-
економічні відносини з ЄС на засадах лобіювання на-
ціональних економічних інтересів та диверсифікації
експортної діяльності у контексті підвищення частки ви-
сокотехнологічного експорту та зростання експорту
продовольчих товарів з високою доданою вартістю. Сьо-
годні частка сировинного експорту в загальній його
структурі перевищує 70%, досить низькою є питома вага
інноваційного експорту, не більше 1% продукції ма-
шинобудівного виробництва за своїми технічними ха-
рактеристиками були конкурентоспроможними на
світовому ринку.

Економічні і соціальні вигоди України — у реалі-
зації стратегічного пріоритету виробництва сільгос-
ппродукції кінцевого призначення та харчових про-
дуктів європейської якості. У цьому контексті Украї-
на має переваги, які дозволяють їй вести рівноправ-
ний діалог з ЄС та СОТ щодо поліпшення умов зовн-
ішньої торгівлі агропромисловою продукцією, пере-
гляду умов надання й обсягів експортних квот, зрос-
тання обсягів експорту продукції агропромислового
комплексу до країн ЄС, а також проводити політику
експортної експансії в євразійському та афроазійсь-
кому просторі.

Ефективним механізмом трансформації сировинної
експортної орієнтації агропромислового сектору має
стати створення агропромислових кластерів, що перед-
бачає концентрацію зусиль держави, взаємопов'язаних
стратегічних агропідприємств і ланцюгів суміжних ви-
робництв інших галузей економіки — харчової, хімічної
промисловості (у т.ч. виробництва міндобрив), сільсько-
господарського машинобудування, біотехнологій, нау-
ково-дослідних установ, торговельно-збутових органі-
зацій, фінансових установ.

За роки незалежності, внаслідок невідповідності
виробничих потужностей сучасним світовим тенден-
ціям, непрозорого приватизаційного процесу, Украї-
на втратила стратегічно важливі виробництва, розпо-
рошила економічні та фінансові ресурси. Неоднознач-
ний наслідок мають зовнішні запозичення, які направ-
лені на руйнацію національної економіки, а не на укр-
іплення її конкурентоспроможності. Свідченням цьо-
му є досить жорсткі вимоги міжнародних організацій,
зокрема, численними умовами продовження кредиту-
вання МВФ було заборонено здійснювати будь-які за-
ходи, спрямовані на укріплення національного госпо-
дарства [6].

У національній приналежності залишився єдиний
стратегічно важливий економічний ресурс — земля: за-
гальний земельний фонд України становить 60,4 млн га,
а площа сільськогосподарських угідь сягає понад 72%
від загальної території країни, близько 25% чорноземів
світу знаходиться на території України. На використан-
ня землі як безпосереднього фактора виробництва фор-
мується 95% обсягу продовольчого фонду та 2/3 фонду
товарів споживання. А за умови повної лібералізації
ринку землі, існує реальна загроза переходу українсь-
ких сільськогосподарських земель у власність великих
фінансово-промислових груп (олігархічних об'єднань)
та іноземних інвесторів.

Забезпечення високого рівня економічної безпеки
можливе за умови ендогенізації фінансових ресурсів для
забезпечення економічного розвитку. Це передбачає
вливання в економіку України фінансових ресурсів за
рахунок реалізацію таких заходів:

1) деофшоризація, що передбачає формування пра-
вових засад захисту прав інвесторів, оптимізацію подат-
кового навантаження та зменшення податкового тиску
на бізнес з одночасним запровадженням дієвої системи
оподаткування коштів, що виводяться в офшори, вста-
новлення контролю за перетік капіталу в офшорні зони;

2) боротьба з корупцією, відхід від так званої "клеп-
тократичної економіки", коли корупція і зловживання
стали основою життя суспільства, а збагачення моно-
польно-олігархічних структур превалюють над людсь-
кими цінностями, підвищення відповідальності владних
структур та бізнесу за економічні злочини і правопору-
шення;

3)  трансформація заощаджень населення в інвес-
тиційні ресурси; утримання рівня інфляції на оптималь-
ному рівні; удосконалення системи гарантування вкладів
фізичних осіб; зростання реальних доходів населення
та схильності до заощаджень; зниження рівня долари-
зації економіки;

4) впровадження стимулюючої грошово-кредитної
політики НБУ, спрямованої на зниження облікової став-
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ки з метою здешевлення кредитів для національного
господарства з комплементарним контролем за рівнем
інфляції;

5) нарощування державних інвестицій, що передба-
чає удосконалення програмно-цільового підходу в дер-
жавному фінансуванні програм соціально-економічно-
го розвитку, галузевих, регіональних та науково-техні-
чних програм та реалізації механізму державно-приват-
ного партнерства.

І насамкінець, успішність будь-якої країни в гло-
бальному розподілі праці залежить від ефективності
реалізації інноваційної політики, що передбачає розбу-
дову економіки знань, інформаційного суспільства, про-
ведення технологічної модернізації промисловості, на-
рощування наукового потенціалу та прискорений роз-
виток високотехнологічних виробництв.

Вихід України із системної кризи з огляду на висо-
ке боргове навантаження вбачається у підтримці висо-
котехнологічного експорту і агропромислової про-
дукції глибокої переробки та переорієнтації на внут-
рішні резерви фінансування економічного зростання.

ВИСНОВКИ
В умовах глобальної нестабільності державна полі-

тика економічної безпеки має бути спрямована на за-
безпечення випереджаючого зростання та нівелювання
загроз щодо поглинання економіки України високороз-
виненими та динамічно розвиваючимися державами, а
також недопущення подальшої трансформації секто-
ральної структури в сировинну. У цьому контексті дер-
жавні заходи із забезпечення економічної безпеки фор-
муються у межах національних економічних інтересів і
передбачають експансію на зовнішні ринки, імпортоза-
міщення, нарощування експорту продукції з високою
часткою доданої вартості, зниження зовнішнього бор-
гового навантаження за рахунок активізації внутрішніх
фінансових резервів та інноватизацію національного
господарства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні декілька років в економіці України спос-

терігаються кризові явища, що призводять до змін у
фінансовій системі держави та супроводжуються знач-
ним погіршенням економічного стану суб'єктів госпо-
дарювання. В зв'язку з цим, зростає роль і значення
удосконалення організації аудиту підприємств з метою
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забезпечення більш раціонального використання їх
власних фінансових ресурсів.

Тобто загалом процес удосконалення стосується
саме комп'ютеризації аудиту й обробки економічної
інформації. Найбільш сучасними є автоматизовані
інформаційні технології, здатні активно впливати на
якість проведення аудиту. В зв'язку з цим дослідження
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автоматизації процесів обліку, контролю та аналізу є
особливо актуальними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням розвитку і впровадження інформаційних

систем в аудит займалися такі вчені, Є.А.Богданова,
А.В. Кузнєцов, Л.М. Макарова, Б.В. Кудрицький, Є.В. Ле-
ушина, Ю.Н. Скворцова, Л.О. Ходаківська та інші. Про-
те не всі аспекти проблемних моментів процесу ком-
п'ютеризації аудиту є дослідженими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є дослідження проблем та перспек-

тив автоматизації аудиту суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Комп'ютеризація аудиту до сьогодні залишаєть-

ся складним питанням і передбачає розробку комп'-
ютерних контролюючих систем для потреб економі-
ки. До цього часу практично відсутні теоретичні
рішення в галузі комп'ютеризації контролю як тако-
го, адже це вимагає перегляду основ автоматизації
прийомів і способів його здійснення. Одним з голов-
них інструментів аудитора залишаються універсальні
табличні редактори, бухгалтерські та аналітичні
програми [2, с. 321] .

На основі вивчення праць дослідників визначено
основні причини, які перешкоджають впровадженню

комп'ютерних технологій у процес проведення аудиту
з (рис. 1).

Перевагами обробки економічної інформації клієн-
та за допомогою інформаційних технологій порівняно
з традиційними методами обробки інформації є: зни-
ження ризику аудитора, пов'язаного з вибірковою пе-
ревіркою, зручність у документальному оформленні
процесу і результатів аудиту, прискорення проведення
аудиту та його ефективності за рахунок автоматизація
всіх рутинних операцій, інтеграція з системами клієнтів,
багаторазове використання, пошук інформації по базі
даних аудиторської фірми [1, с. 7].

Враховуючи результати дослідження організації
процесу аудиту, було сформовано ряд вимог до про-
грамного забезпечення для аудиту (рис. 2).

Проведене дослідження українського ринку комп'-
ютерних технологій свідчить, що спеціалізованих інфор-
маційних технологій та систем, які б дозволяли повною
мірою автоматизувати процес аудиту, є недостатня
кількість.

Найчастіше аудитори знаходять заміну спеціалі-
зованим програмам шляхом виконання нескладних
розрахунків, друку типових форм робочих аудиторсь-
ких документів; використання нормативно-правової
довідкової бази в електронному вигляді; виконання
запитів до електронної бази даних; перевірки окре-
мих розрахунків, що здійснюються на різних ділян-
ках обліку; формування регістрів бухгалтерського об-

Рис. 1. Фактори, які перешкоджають автоматизації аудиту

 

Загальногалузеві причини 

- Низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний початковим 
періодом його становлення. 

- Специфіка аудиторської діяльності, яка полягає в неможливості повної 
формалізації процесу аудиту, необхідності формування професійного 
судження. 

- Низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів. 
- Висока вартість комп'ютерних програм 
-  

Технологічні причини 

- Застосування клієнтом-замовником різного програмного забезпечення. 
- Виїзний характер роботи аудиторів. 
- Різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм. 
- Необхідність забезпечення інформаційної безпеки 

Рис. 2. Необхідні умови для розробки програмного забезпечення аудиту

 Вимоги до програмного забезпечення для аудиту 

Підбір нормативної інформації повинен проводитися фахівцями-методологами 
і безперервно оновлюватися 

Повинен бути забезпечений єдиний підхід різних фахівців до перевірки 

Програма повинна бути  проста у використанні і підходити різним 
аудиторським компаніям та аудиторам 
 
Підтримка процедур контролю якості  

Можливість гнучкого налаштування структури аудиторської перевірки 

Наявність системи розмежування прав доступу  

Можливість автоматизованої обробки великого обсягу інформації  

Інтеграція з зовнішніми системами (системами бухгалтерського обліку, 
поштою, державними структурами тощо)  
 
Забезпечення безпеки інформації 
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ліку й альтернативного балансу з використанням
електронної бази даних клієнта; проведення комплек-
сного аналізу фінансового стану економічного суб-
'єкта за допомогою окремих програм (елементів
Microsoft Office) [1, c. 9].

Проте команда українських розробників КІТ-ХХІ
та консультанти-аудитори у розробили спеціалізовану
програму під назвою "KIT.Аудит". Така програма є пер-
шою вітчизняною автоматизованою інформаційною си-
стемою управління аудиторською діяльністю, яка забез-
печує контроль якості і включає узгоджений набір ро-
бочих документів та методичних вказівок з проведення
аудиту.

"KІT.Аудит" була розроблена для надання повного
пакету переваг користувачам (рис. 3).

У проекті була реалізована унікальна підсистема
автоматичної синхронізації всіх відкритих з
"KІT.Аудит" документів Microsoft Office (Word і Excel)
без необхідності ручного додавання цих документів до
бази; користувачам не потрібно ці документи зберігати

окремо в папці на диску або копіювати по мережі на
інший комп'ютер. "KІT.Аудит" автоматично зберігає до-
кумент у своїй базі даних при збереженні документа
(рис. 4).

Не менш значного значення є те, що система
"KІT.Аудит" підвищує якість та прозорість роботи ауди-
торської фірми досягається такими методами:

— систематизація обліку аудиторських перевірок та
виконаних процедур;

— централізованого збереження даних всіх ауди-
торських процедур в одній базі;

— оперативна підтримка користувачів (гарантійної,
абонентської) та своєчасних оновлень програми у відпо-
відності до змін Законодавства;

— облік моніторингу аудиторської діяльності;
— розділений за правами доступ до системи та її

функцій з будь-якого місця через Інтернет чи локальну
мережу;

— відслідковування всіх змін, що внесені в систему,
та їхніх авторів;

Рис. 4. Вікно "робочих документів", що підлягають редагуванню

Рис. 3. Особливості інформаційної технології "KІT.Аудит"

 Переваги застосування «KIT.Аудит» 

Істотне зменшення 
собівартості аудиторської перевірки 

Повна відповідність ведення 
аудиторської діяльності міжнародним 

і національним стандартам аудиту 

Підвищення якості та прозорості 
робіт аудиторської фірми 

Істотне зменшення 
собівартості аудиторської перевірки 

Автономний модуль – для зручної 
роботи без наявності інтернету 

Шаблон аудиту з трансформацією 

Повний узгоджений набір робочих 
документів та методичних вказівок 

Автоматична синхронізація 
документів Microsoft Office 

Автоматизація значної частини 
трудомістких робіт 
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— зручне планування аудиторської перевірки;
— облік та комплексний аналіз планово-фактичних

показників перевірок на будь-якому етапі;
— багатокористувацька одночасна робота співро-

бітників.

Іншим ноу-хау цього проекту є підсистема пов'яза-
них показників, які визначаються в Excel і можуть бути
використані у всіх інших документах перевірки, синх-
ронізуються в базу і можуть використовуватися також
в електронних формах системи. Важливою умовою при

Рис. 6. Вікно переліку документів аудиторської перевірки в "KІT.Аудит"

 
 

Автоматизації трудомістких аудиторських робіт 

Підтримка принципу однократного введення інформації та її наступного багаторазового 
використання в робочих документах аудиторських перевірок 

Автоматичне заповнення системою шапки робочих документів  

Розрахунок суттєвості та ризику виконується автоматично за формулами, що визначені в 
робочих документах (Microsoft Excel) 
 

Формування пакету даних про нові перевірки методом копіювання з раніше 
створених, тим самим зменшуючи час на введення даних 

Автоматичне створення нових версій довідникових даних при внесенні змін в довідники 

Наявність механізму двохетапного видалення аудиторських перевірок та файлів та 
можливості оперативного відновлення помилково видалених перевірок чи файлів 

Уникнення подвійного редагування одних і тих самих файлів шляхом використання 
спеціального механізму блокування та автоматичного попередження такого редагування  

Можливість прикріплення файлів будь-яких форматів до аудиторської 
перевірки (наприклад, файл аудіозапису розмови чи відеозапису інвентаризації чи огляду 
на місці) 

Рис. 5. Механізми забезпечення автоматичної роботи в програмі
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Рис. 7. Вікно журналу моніторингу якості аудиту

виборі програмного забезпечення є автоматизації тру-
домістких аудиторських робіт, яка в "KІT.Аудит" реа-
лізована такими механізмами (рис. 5).

Крім автоматизації роботи аудитора, "KІT.Аудит"
містить різні комплектації: легка, повна та професійна.
Різниця між комплектаціями полягає в їх функціональ-
них можливостях та ціні придбання.

"KІT.Аудит" містить близько 300 шт. вбудованих
робочих документів, кожен з яких прикріплено до відпо-
відного розділу аудиту для подальшого заповнення (рис.
6).

Облік проведених процедур контролю якості ауди-
торської фірми за допомогою "KІT.Аудит" реалізуєть-
ся в окремому журналі (рис. 7).

Також у ході дослідження програми було виділено
ряд інших зручних функцій, зокрема: можливість імпор-
ту та експорту бази даних для перенесення на інший
комп'ютер, перегляд всіх видалених документів, всіх
заблокованих робочих документів, перегляд історії
логінів співробітників, входів у систему, можливості
архівування та розархівування аудиторських перевірок
тощо.

Основним недоліком даної програми є недостатній
набір автоматичних аналітичних процедур. Тому ауди-
тор повинен за потреби використовувати інші аналітичні
інформаційні системи.

Використання "КІТ.Аудит" створює умови для
надання повного та ефективного висновку про
аудит економічного стану досліджуваного підприє-
мства.

Мала кількість вітчизняних програмних продуктів з
аудиту та значна ціна на них, недостатній рівень про-
фесійних навичок аудиторів є основними причинами
низького рівня автоматизації аудиторської діяльності
в Україні.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
За результатами проведеного дослідження можна

зробити висновок, що основними напрямами ефектив-
ної автоматизації аудиту є вибір оптимального програм-
ного забезпечення з врахуванням специфіки методик та
особливостей ведення аудиту; економічний аналіз та
оцінка ефективності використання інформаційної сис-
теми; подолання ризиків, пов'язаних із проблемами
організації автоматизованого робочого місця аудито-
ра та подолання психологічних і професійних бар'єрів
аудиторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективний розвиток систем управління є одним з

найважливіших напрямів підвищення ресурсного потен-
ціалу будівельних організацій. Існуючі засоби оцінки, в
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WAYS AND EFFECTIVE METHODS OF RATIONAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
OF BUILDING ORGANIZATION

Протягом останніх років ринкові перетворення в Україні зумовлюють зміни в системі управління бу-
дівельними підприємствами, які адекватно відповідатимуть зовнішньому та сучасному конкурентному
середовищу.

Конкурентоспроможність підприємства як об'єкт управління є сукупністю взаємопов'язаних еле-
ментів, спрямованою на забезпечення сильних позицій конкуренції, підтримання існуючих і створення
нових конкурентних переваг. У сучасних умовах в Україні відбувається посилення конкуренції, внаслі-
док чого керівники підприємств знаходяться в постійному пошуку нових, відповідним умовам конку-
ренції, інструментів та способів управління конкурентоспроможністю підприємства, що й зумовлює
актуальність вивчення цієї проблематики. Загальні властивості об'єктів динамічного (мінливого) світу,
закономірності, виявлені О.О. Богдановим, дали людству потужний інструмент пізнання природи та су-
спільства і зокрема організаційного процесу як явища. Розв'язання будь-якої задачі — організаційний акт.

Концепція системного підходу до аналізу явищ природи і соціуму, об'єднання спеціалізованих нау-
кових методів (теорія графів, теорія систем, теорія фірми та ін.), інформаційні технології — ефективні
засоби для вирішення завдань загальної організаційної науки.

In Ukraine there is strengthening of competition in the modern terms of market in Ukraine. In such situation,
leaders of building enterprises are in permanent search of new instruments and management methods for
competition ability of building enterprises. Studying of this problem is very important and actual. The general
object properties of a dynamic (changing) world, the patterns revealed by A. Bogdanov, gave humanity a powerful
tool for understanding nature and society and in particular the institutional process as a phenomenon. The solution
to any problem is an organization act.

The concept of a systematic approach to the analysis of the phenomena of nature and society, unification of
specialized scientific methods (the graph theory, systems theory, theory of a firm, etc.), information technology
are effective tools for solving problems of General organizational science.

Ключові слова: реінжиніринг, менеджмент, контроль, бізнес-процес, система, принципи сучасної органі-
зації, аналіз, ринок.

Kay words: reigeniring, control, business-process, organization, analys , market, management, system.

переважній більшості базуються на кількох підходах.
Тому головною проблемою є формування критерію
оптимальності системи управління і закономірностей
його використання в різних окремих задачах. А для оц-
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інювання ефективності процесу функціонування будь-
якої системи управління і відповідності її стану сучас-
ним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Вип-
робувані на практиці методи довели ефективність успі-
шного функціонування будь-яких сучасних систем уп-
равління будівництвом, до діяльності котрих залучена
людина.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Багато дослідників теорії управління займаються

питанням пошуку ефективних механізмів управління,
які б сприяли швидкій реакції господарського суб'єкта
на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища, а та-
кож адаптації до нових умов.

Результати дослідження науковців свідчать про
актуальність дослідження управління конкурентоспро-
можністю, оскільки підходи удосконалюються на кож-
ному етапі розвитку суспільства.

Під управлінням конкурентоспроможністю про-
дукції слід розуміти процес планування, забезпечення
необхідного рівня і підвищення конкурентоспромож-
ності продукції за допомогою цілеспрямованого впли-
ву на умови і чинники, що формують конкурентоспро-
можність. При цьому можна сказати, що конкуренто-
спроможність продукції створюється в рамках функці-
онування певних процесів: дослідження, розробки, ви-
готовлення і споживання. Це свідчить про те, що управ-
ління конкурентоспроможністю продукції на різних
стадіях здійснюється опосередковано через управлін-
ня процесами її створення і просування. Наприклад: схе-
ма процесів на колишньому ВАТ ДБК-3 в часи його роз-
квіту 2003—2008 рр. У нових несприятливих умовах фак-
тори, що впливають на конкурентоспроможність мож-
на розподілити на дві великі групи: зовнішні та
внутрішні.

Зовнішні фактори — це ті, на які підприємство
впливати не може і в своїй політиці повинно сприйма-
ти їх як дещо незмінне. До них відносяться: діяльність
державних владних структур, господарська кон'юнк-
тура, розвиток нових технологій, параметри попиту.
Досвід захоплення і перепрофілювання будівельної
організації ВАТ "ДБК-3" яскраве підтвердження аксі-
оми про жорстку конкуренцію в світі капіталу у вироб-
ництві на державному рівні, особливо коли влада у
олігархів, які формують вигідні для себе закони і
зовнішнє середовище.

До внутрішніх факторів можна віднести: діяльність
керівництва та апарату управління підприємства, сис-
тему технологічного оснащення, сировину, матеріали і
напівфабрикати, збут продукції, його об'єм та витрати
реалізації, формування традицій , корпоративного духу
та генома ділової досконалості організації. Саме остан-
ній фактор суттєво впливає на підвищення конкурентос-
проможності підприємства. Завдяки йому можна досяг-
ти непоганих результатів у виробництві, випускаючи
продукцію вищої якості і відносно невисокої собівар-
тості. І цьому суттєво сприяли основні принципи ISO
9001 -:- 2001(2009,2015).

Для досягнення позитивного ефекту підприємству
необхідно максимізувати внутрішні можливості. Праг-
нучи до гнучкого використання своїх внутрішніх мож-
ливостей, підприємство повинно забезпечити собі тех-
нологічну та економічну ефективність не нижче галу-
зевої. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб
оптимального поєднання бажаної технологічної та еко-
номічної ефективності, щоб забезпечити найкращі тех-
нологічні та економічні умови пропозиції. Програми
соціального житла найкращим чином дозволили впро-
ваджувати проекти панельного житла, значно підвищив-
ши якість житла, впровадивши міжнародні стандарти
управління якістю ДСТУ ISO 9001(2009.2015 )

Однією з ключових проблем будівельних підпри-
ємств є домінування функціонального управління в
організаціях, що викликає багато складнощів.

Функціональна структура управління, на відміну від
лінійної, передбачає поділ функцій управління не за
об'єктами, а за спеціальностями. При цій системі кож-
ний з кваліфікованих спеціалістів керує діяльністю всіх
працівників, у межах своєї компетенції (планування,
бухгалтерський облік, забезпечення проектами та ма-
теріалами, обслуговування тощо). Керуючий відділом,
наприклад, може одержувати вказівки від кількох го-
ловних спеціалістів, кожний з яких займається тільки
однією галуззю). Порівняно з лінійною структурою уп-
равління кількість вертикальних зв'язків (лінійних і фун-
кціональних) при функціональній структурі збільшуєть-
ся у 2—3 рази. Отже, при функціональній структурі
ускладнюються службові зв'язки, мають місце мно-
жинність у підпорядкуванні, дублювання розпоряджень
різними керівниками, тенденція до централізації в
організаціях управлінського процесу.

Функціональні підрозділи та відділи прямо не заці-
кавлені в загальних результатах, оскільки системи оці-
нки їх діяльності (це загалом характерно для вітчизня-
них підприємств) відірвані від результативності компанії
в цілому. Існує постійна конкуренція між відділами та
підрозділами, що є результатом бажання кожної з них
бути домінуючими. З практики ми бачимо постійні кон-
флікти між працівниками бухгалтерії, планово-еконо-
мічного та фінансового відділів, збуту та виробництва
та ін. У функціонально-орієнтованих структурах над-
звичайно ускладнений обмін інформацією, вважається
нормою передавати інформацію нагору функціонально-
му керівнику, щоб він передав її іншому функціональ-
ному керівнику, а той уже безпосередньо виконавцю.
Для чого ускладнювати цей процес замість того, щоб
безпосередньо передати її виконавцю? А все це домі-
нанта колишнього радянського способу ведення проце-
су управління: "жодна інформація не повинна проходи-
ти без мене і моєї участі, я ж керівник і повинен сам всім
відати". В результаті втрачається час, який такий без-
цінний в ринкових умовах, коли ти не встигнеш — встиг-
нуть конкуренти, і час втрачено. В результаті керівники
"варяться" у своїх функціях, забуваючи про цілі і зав-
дання підприємства. Наразі руйнівні наслідки такого
управління особливо відчутні в сучасних умовах кризи.
Разом з тим, реальна робота не залежить від передачі
інформації через одного керівника до іншого, а через
нього в свою чергу до виконавця. Весь цей процес абсо-
лютно незмінний при прямому пересиланні інформації
до отримувача, хіба що витрачається набагато більше
часу і втрачаються можливості для підприємства. Все це
складає певний процес, який доведено до автоматизму,
але просто не усвідомлено його механічність. У
більшості випадків певна робота є певним процесом,
який складає набір певних дій, якими ніхто не управляє
і за які ніхто не відповідає. Все це складає бізнес-про-
цес — потік роботи, яка проходить від одного фахівця
до іншого, або від одного підрозділу до іншого. Як пра-
вило, не існує стандартного переліку бізнес-процесів,
кожне підприємство повинне розробляти свій перелік
основних бізнес-процесів, що сприятимуть більш гли-
бокому розумінню своєї ситуації, коли вона описуєть-
ся в термінах бізнес-процесів. Крім того, в системі уп-
равління якістю (СУЯ) згідно з ISO 9001 -:-2001 (2008,2015)
передбачається періодичне вимірювання і моніторинг
основних параметрів у схемі процесів підприємства.

Побудова сучасних систем управління будівельни-
ми організаціями на базі економіко-математичних ме-
тодів і електронної техніки передбачає рішення ряду
проблем, пов'язаних з формалізацією процесу функ-
ціонування будівельної системи і постійного її поліп-
шення, як вимагають міжнародні стандарти.

Теоретично такий підхід дозволяє побудувати опти-
мальну систему управління. Недоліком такого підходу
є відсутність практичної його реалізації обумовленої,
перш за все, недостатнім дослідженням усіх теоретич-
них питань цієї проблеми.
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Безперечно важливою умовою високого рівня опе-
ративного планування має бути економічна зацікав-
леність кожної структури і підрозділу в досягненні го-
ловної мети будівельної організації. Тому глобальна
економіко-математична модель повинна забезпечувати
можливість вирішення питань оперативного плануван-
ня і управління, а також давати можливість отримувати
необхідні дані для поточного і перспективного плану-
вання.

Ієрархічне рішення оптимізаційних задач і відпові-
дна організація управління мають важливе значення для
найбільш ефективного використання виробничого по-
тенціалу будівельних організацій. Для більшості опти-
мізаційних задач характерна стохастичність (припущен-
ня, здогад) вхідної інформації. Будівельні процеси і їх
різноманітне забезпечення та умови роботи мають ви-
сокий рівень стохастичності. Тому точне розв'язання
задач оптимізації практично неможливе. Таким чином,
оптимальний графік (план) на рік може бути тільки при-
близним. У зв'язку з цим, із усіх можливих рішень ви-
окремлюють деяку кількість планів, кожний з яких мож-
на вважати близьким до оптимального і використову-
вати, як канву для діяльності з використанням статис-
тичних методів і даних. (спробуйте знайти такого мате-
матика на будові, його і в ВНЗ не так часто зустрінеш,
не те що серед вищого керівництва).

Такий план має деталізуватися на етапі оператив-
ного планування за критерієм оптимальності діяльності
будівельної організації.

У ринкових умовах за критерій оптимальності діяль-
ності будівельної організації, як правило, використо-
вується прибуток. Такий критерій стимулює економію
ресурсів як зовнішніх, так і нелімітованих своїх
внутрішніх власних ресурсів інфраструктури і потуж-
ностей

Використання прибутку в якості локального крите-
рію оптимальності було б можливим, коли б не було
необхідно діяти проти зриву термінів поставок мате-
ріалів і конструкцій, виконання субпідрядних договорів
тощо. З'являється необхідність доповнити критерій за
прибутками, додатково штрафами за недотримання до-
говірних термінів поставок конструкцій, виконання суб-
підрядних робіт, замовлень тощо. При цьому зовнішні
фактори, в тому числі погодні та кліматичні посідають
не останнє місце.

Потрібно також підкреслити, що максимізація при-
бутку дає найкращі результати, у випадку якого ціни
використовувані під час підрахунку прибутку досить
близькі до цін оптимального плану. Ступінь близькості
цих цін до оптимальних може показувати тільки роз-
робка оптимального плану для будівельної організації,
включаючи об'єкти будівництва.

Для оцінки ефективності процесу функціонування
будь-якої системи управління і відповідності її стану
сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій.
Такий критерій потрібен для аналізу оптимальності цієї
системи і прогнозування напряму її модифікації.

У кібернетиці рівень організації або дезорганізації
системи управління характеризуються терміном "ент-
ропія". В будівництві термін "ентропія" використовуєть-
ся як міра організації окремих будівельних процесів, так
і організації будівництва об'єктів, включаючи роботу
субпідрядних організацій, забезпечення матеріалами і
конструкціями, роботу будівельної техніки тощо. На
жаль, статистика погодних умов не враховується в ка-
лендарному плануванні. Просто здоровий глузд керів-
ника і його інженерного корпусу не буде планувати рит-
тя котловану чи сьогодні і опоряджувальні роботи (над-
то дорого обійдеться опалення будови) на зиму.

Чим гірше керована система, тим більше її ентро-
пія. Тобто ріст ентропії свідчить про зменшення рівня
керованості системи внаслідок незадовільної організації
і координації будівельних процесів, порушення графіків
поставки матеріалів і конструкцій, роботи субпідрядних

організацій і будівельних машин, недостовірності інфор-
мації тощо. Невизначеність ситуації вносить чи не най-
більше хаосу і відповідно високий рівень ентропії.

Разом з тим, слід підкреслити, що управління буді-
вельною організацією є людино-машинною системою,
в якій кінцеві рішення ухвалюють керівники відповідного
рівня. Тому міру "ентропії" такої системи неможливо
математично точно розрахувати але прогнозувати тре-
ба. На сьогодні термін "ентропія" перспективно вико-
ристовувати як теоретичну міру для аналізу і проекту-
вання людино-машинних систем у будівництві.

У зв'язку з тим, що на сьогодні не існує методів точ-
ного виміру, то необхідно знайти інший показник, який
би виконував роль показника ентропії і цей показник
було б можливо точно підрахувати. Проблема заміни
показника ентропії будь-яким іншим показником
ускладнена тим, що цей показник обов'язково не буде
враховувати всіх факторів, які впливають на поведінку
системи. Відсутність можливості точної формалізації
загального критерію функціонування системи свідчить,
що будь-яка суворо формалізована модель має меншу
різноманітність, ніж сама система. Як наслідок, систе-
ма управління будівельною організацією, побудована на
вищезазначеній моделі, не буде виконувати покладені
на неї функції, якщо в неї не буде вмонтована людина
як стохастичний але свідомий , мислячий додаток до
методики формалізованих планових розрахунків. Таким
чином, для успішного функціонування будь-яких сучас-
них систем управління будівництвом в їх склад обов'яз-
ково повинна бути включена людина, як ланка, що за-
безпечує життєздатність усієї системи і реалізацію
функції самоорганізації. Інтелектуальні, психофізичні,
кваліфікаційні, духовні, світоглядні, соціальні та інші
властивості людини-керівника, людини-творця, люди-
ни-виконавця, задіяних на різних рівнях системи, мають
не менш важливе значення, ніж властивості і парамет-
ри, використовуваних автоматизованих чи роботизова-
них комплексів, машин, механізмів, інструментів, усіх
видів ресурсів, включаючи час, фінанси, інформацію,
енергію, матеріали і т.д., та методів і організаційно-тех-
нологічних форм і інтелектуальних схем та алгоритмів.
При чому, досить складно точно виміряти параметри і
взаємний вплив факторів і елементів системи всередині
самої системи (будівельної організації) тим більше виз-
начити величину дії зовнішніх сил, міжнародних і дер-
жавних законів і норм, суспільних традицій, природних
явищ і космічних законів. Без глибокого вивчення цих
концептуальних основ важко запроектувати і тим
більше створити досконалу модель. Наука вивчає, а істо-
рія знає численні спроби створення ефективних моде-
лей розвитку трудових колективів і соціальних систем.
Глибокий аналіз загальних організаційних законів при-
родних і соціальних законів провели О.О. Богданов,
Людвіг фон Берталанфі та багато їхніх послідовників
В.М. Глушков, П.К. Анохін, О.С. Анісімов, А.І. Приго-
жин, Г.П. Щедровицький, П.Я. Калита (аспірант і про-
довжувач ідей В.М. Глушкова), співробітник Глушкова,
а тепер вже заслужений і призабутий пенсіонер В.М. Мірош-
ниченко.

Людина — творіння Природи Природа створила
людину і розумні живі високоорганізовані істоти , які
за деякими параметрами перевершують людські
здібності і організованість. Тому актуальним є питання
навчання у Природи і створення генома досконалості,
який би не залишав людині, людському суспільству і
трудовим організаціям, зокрема будівельним, іншої аль-
тернативи, як постійно і ефективно вдосконалюватись.

На сьогодні відомі і надійно працюють там , де свідо-
мо і правильно застосовують, такі потужні інструмен-
ти, як міжнародні стандарти серії ISO 9001 та модель
досконалості EFQM. Впровадження і сертифікація ме-
неджменту підприємства згідно зі стандартом дає мож-
ливість досягнути рівня ділової досконалості за шкалою
EFQM 250 балів, вище і далі ходу немає. Треба робити
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новий крок, нові зусилля, бо розвиток лежить за межа-
ми нашого комфорту. Тут медитаціями і млосним спог-
ляданням не допоможеш, треба натужитись і ці зусил-
ля повинні направлятись на приведення оргструктури і
функціонування системи у відповідність з моделлю Дос-
коналості з використанням Логіки RADAR,

Як показав досвід розробки і впровадження Моделі
Досконалості на ВАТ ДБК -3 за 2—3 ресертифікації
2007—2011 рр. підприємство змогло піднятися першим
в Київміськбуді і в Україні досягнути рівня досконалості
450—500 балів. Сьогодні в 2018 р. деякі здобувачі під ке-
рівництвом професорів КНУБА видають це як власні
розробки проте лауреатські нагороди (2008, 2010, 2011 рр.)
та висновки міжнародних експертів на весь світ свідчать,
що це було роз роблено, впроваджено і захищено ко-
лективом ВАТ ДБК-3 під керівництвом команди фахівців
(сертифікованих менеджерів і аудиторів EOQ. Сприт-
ним шахраям від науки це не по зубах ,бо відчути все
необхідно на власній шкурі , а не по підручниках. Ще
вище можна піднятися тільки в співдружності з наукою,
соціонічними технологіями для створення лідерів, кер-
івників усіх рівнів, мотивованим благородними ідеями
персоналу, тобто духовної високоморальної організації
і Держави. Ці ідеї надихали геніїв людства Будду, Хри-
ста, Сократа, його друга Перікла і учня Платона, твор-
ця першої в нашому світі Академії, Піфагора, Миколу
Коперніка, Філіппо Бруно, К. Маркса , М. Теслу на слу-
жіння людям. Найстаріша виробнича організація в
Японії заснована аж в 718 році прожила найдовше. Вона
не ставила за мету прибутки і служіння людям. Голов-
ною метою було служіння людям, проте сьогоднішні
часи, часи гонитви за золотим тільцем зробили свою
справу. Фірма поглинута більш потужною і багатою, яка
тепер буде хизуватись іміджем найстарішого підприєм-
ства. Духовні організації існують значно довше, ніж ви-
робничі. Інша мета, інші взаємини з людьми і підтримка
Всесвіту. Це важко збагнути людям, так як козі прочи-
тати газету, чи вивчити таблицю множення. Інший рівень
інтелекту, інший розвиток, інші відносини із Всесвітом.
Рон Хаббард не мав високих наукових регалій (так як і
винахідник залізобетону французький садівник Жозеф
Моньє) але Бог дав йому провидіння створити діанети-
ку і саєнтологію, які явно ігноруються чиновниками від
науки. Також як і вчення О.О. Богданова, А.І. Приго-
жина, П.К. Анохіна Валерія Кондратова, Аушри Аугус-
тінавічюте, В.С. Леонова та інших обдарованих Богом,
а не людьми вчених без високих титулів.

Міжнародна організація стандартизації ISO/FDIS у
2011 році запровадила стандарт ISO/FDIS 50001:2011(Е).
Подальшого розвитку цей стандарт набув у серії додат-
кових стандартів, які також були запроваджені в Україні
з першого вересня 2016 року. Особливістю стандартів
цієї серії є те, що вони засновані на методології серії
стандартів ISO 9000 та ISO 14000.

Фундаментальним недоліком методології управ-
ління якістю, яка запроваджена у стандартах серії ISO
9000, а отже, і в інших стандартах, які засновані на цій
методології, є відсутність вимоги формування ії як ав-
томатизованої системи.

З іншого боку, національні стандарти ДСТУ 4472:2005
та ДСТУ 4715:2007 вимагають формувати її як автома-
тизовану систему. При цьому в якості основи для фор-
мування таких систем застосовуються стандарти на ав-
томатизовані системи, які розроблено у восьмидесятих
роках минулого століття.

ВИСНОВКИ
1. Будівельні організації мають системну природу і

є штучно створеними цільовими системами для будів-
ництва життєво необхідних людству об'єктів нерухо-
мості.

2. Крім необхідних факторів для успішного існуван-
ня і розвитку будівельної організації: а) персоналу (ке-
рівників, творців і виконавців); б) машин, механізмів,

інструментів та інфраструктури; в) ресурсів (вкл. фінан-
сові, енергетичні, інформаційні, матеріальні, інтелек-
туальні, час і т.д.); г) методів організації, управління, тех-
нологій і т.д., головним і визначальним чинником є сус-
пільство, Держава, Всесвіт і ті, хто створив будівельну
організацію.

3. Будівельна організація, як не уособлена система
(структура) при дотриманні певних умов (раціональне
управління, постійний розвиток, забезпечення необ-
хідними ресурсами в тому числі і духовними, енергетич-
ними) і сприянні зовнішнього середовища і Всесвіту
може існувати вічно.

4. Джерелом для існування і розвитку будівельної
організації є не тільки споживач продукції, носій фінан-
сових ресурсів ,але і єдність та боротьба внутрішніх ан-
тиномій (протиріч)системи- керівництва і трудового
колективу, посади і особистості, демократії і централі-
зму, ієрархії (як вертикальної, так і горизонтальної) і
рівноправ'я та ін.

5. Синергія обернено пропорційна ентропії (мірі
хаосу). Будівельна діяльність носить стохастичний (віро-
гіднісний) характер. У великій мірі залежить як від
зовнішніх умов (клімату, погоди, природних явищ, со-
ціуму, Держави, Всесвіту і т.д.), так і від внутрішніх чин-
ників (4 основних, серед яких персонал і ресурси). Ма-
тематично точно створити достовірну модель немож-
ливо, але впорядковуючи будівельну діяльність органі-
зації (закони, норми, стандарти, проекти, в т.ч. ПОБ,
ПВР,технологічні карти, регламенти,інструкції,системи
менеджменту і моделі досконалості) значно зменшуєть-
ся рівень ентропії (міра хаосу і невизначеності), змен-
шуються усі види втрат і збільшується синергія окре-
мих процесів та всієї будівельної діяльності в цілому.
Досягається ефект спільної дії,коли завдяки загальній
цілеспрямованості, сильному однонаправленому сило-
вому, енергетичному полю, ентузіазму учасників, сума
2+2 у рази більше, ніж 4.

6. Оргструктура будівельної організації домінує над
функцією, тому вдосконалення на науковій основі орг-
структури будівельних організацій (а ще більше тих, хто
стоїть на більш високих рівнях) і заповнення посад на
всіх рівнях відповідним персоналом за здібностями, ква-
ліфікацією, підготовкою і досвідом, має не місцеве, а
Державне значення. Це перспектива і економічна без-
пека Держави.

7. Існує два підходи до аналізу і вдосконалення бу-
дівельної діяльності організації: консалтингова (як це
пропонує Пригожин А.І.) і інституційна (Кінах А.К.,
Калита П.Я. і автори цих рядків) шляхом впровадження
державних програм термінового і жорсткого підвищен-
ня ділової досконалості підприємств України через
створення досконалих зразків систем менеджменту
організацій (СМ), моделей досконалості по типу EFQM.
Перші засоби (СМ) — дають можливість підняття до
рівня 250 балів по 1000 бальній шкалі EFQM (європейсь-
кий фонд менеджменту якості), модель досконалості-
до 450 балів і вище. При цьому консультанти конче не-
обхідні,особливо на період розробки і сертифікації, бо
самостійно подолати рубіж сертифікацій наші органі-
зації в силу занятості, безгрошів'я, некомпетентності і
відсутності зовнішньої підтримки, нездатні. Кроком
назад є виключення з ДБН А 3-1-5. Організація будівель-
ного виробництва 2016р. п.9.3 попереднього ДБН ОБВ
2009 р. Це зайвий раз свідчить про небажання вищого
керівництва затрачувати зусилля (а вони немалі) на ство-
рення СУЯ і тим більше моделі досконалості. Зрозумі-
ло, у кожного своє життя на цьому світі, хочеться про-
жити його без проблем. Але, як не крути, а розвиток
знаходиться за межами нашого комфорту, тому єдиний
вихід для нас (бо проблеми вже в нашому спільному домі
в Україні ) — піднятися хоча б до рівня наших майбутніх
конкурентів які скоро будуть домінувати на нашій землі,
на землі України, для яких так наполегливо і довго го-
туються комфортні умови роботи на цій території.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43www.economy.in.ua

Література:
1. Шаповалова И.С. Социогенетический подход в

изученииу организационной культуры // Научные ве-
домости БелГУ. — Белгород: Изд-во БелГУ. — 2009. —
№ 5. — С. 159—167.

2. Новіков О.В. Основи функціональної теорії ево-
люції економічних систем // Питання економіки і пра-
ва. — 2011. — № 7. — С. 141—144.

3. Астаф'єв Б.А. Геном і закони Світу — основа
організації життя майбутнього людства [Електронний
ресурс] // Веб-сайт Російської академії природничих
наук, відділення "Ноосфера світу". — Режим досту-
пу: http://www.raen-education.webhost.ru/plan_3_-
2.htm

4. Модель досконалості EFQM // EFQM. — Брюс-
сель. — 2011 // Офіційний сайт EFQM. — Режим досту-
пу http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model

5. Калита П.Я. Головна ланка, або як витягнути лан-
цюг соціально-економічних проблем (на прикладі Ук-
раїни) // Стандарти

6. Модель досконалості EFQM // EFQM. — Брюс-
сель. — 2011 // Офіційний сайт EFQM. — Режим до-
ступу: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-
model

7. ІСО 9001: 2008. Системи менеджменту якості. Ви-
моги. Переводчик Google для бизнеса -Инструменты
переводчика Переводчик сайтов Служба "Анализ рын-
ков.

8. Ратнер В.А. Генетика, молекулярна кібернетика:
Особистості та проблеми. — Новосибірськ: Наука, 2002.
— 272 с.

9. Калита П.Я. Нарис про геномі успішності органі-
зацій і держави. Частина 1 / П. Калита // Стандартиза-
ція, сертифікація, якість. — 2014. — № 1.

10. Калита П.Я. Стабільність якості продукції.
Оціночні показники // Стандарти і якість. — 1991.
— № 2.

11. Калита П.Я. Від процесів управління якістю до
цілісної технології безперервного вдосконалення
організації // Стандарти і якість. — 2001. — № 1.

12. Калита П.Я. Системний технологічний комплекс
управління якістю продукції // Стандарти і якість. —
1988. — № 4.

13. Калита П.Я. Системний технологічний менедж-
мент // Світ якості України. — 2004. — № 2.

14. Калита П.Я. Інженерна технологія забезпечен-
ня якості продукції по зворотних зв'язках // Стандар-
ти і якість. — 1989. — № 5.

15. Системи якості. Комплекси автоматизованого
управління якістю системні технологічні. Загальні ви-
моги до інформаційно-технологічних моделей керу-
вання якістю: ДСТУ 2927-94. — Держстандарт Украї-
ни.

16. Бачевський Б.Є., Решетняк Є.А. Діагностика та
оцінка потенціалу підприємства. Маркетинг: теорія і
практика: Зб. наук. пр. Східноукраїнського національ-
ного університету ім. В. Даля. Вип. № 13. — Луганськ:
СНУ ім. В. Даля, 2007. — 280 с.

17. Богданов О.О. Загальна організаційна наука —
тектологія. Додатки. Ч. 1. — М. — Л., 1925. — С. 110.

18. Пригожин А.И. Методы развития организаций
— М. Знание, 2007. — 567 с.

19. Савенко В.І Доценко С.І. та ін. Конкурентоз-
датність будівельної організації — основа виживання
економіки: монографія / УАН Центр навчальної літер.
— К., 2017. — 128 с.

20. Савенко С.С., Савенко В.І. та ін. Аналіз фінансо-
вого стану будівельної організації: монографія. — К.:
УАН Центр навч. літер. — К., 2017. — 95 с.

References:
1. Shapovalova, Y.S. (2009), "Sociogenetic approach in

the study of organizational culture", Nauchnye vedomosty
BelHU, vol. 5, pp. 159—167.

2. Novikov, O.V. (2011), "Fundamentals of the
functional theory of the evolution of economic systems",
Pytannia ekonomiky i prava, vol. 7, pp. 141—144.

3. Astaf'iev, B.A. (2002), "The genome and laws of
the world are the basis of the organization of the life of
the future of mankind", available at: http://www.raen-
education.webhost.ru/plan_3_2.htm (Accessed 05 Sept
2018).

4. EFQM (2011), "EFQM Excellence Model", available
at: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model
(Accessed 05 Sept 2018).

5. Kalyta, P.Ya. (2011), "The main link, or how to draw
a chain of socio-economic problems (for example,
Ukraine)", available at: http://www.qualitypro.org.ua/
index.php (Accessed 05 Sept 2018).

6. EFQM (2011), "EFQM Excellence Model", available
at: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model
(Accessed 05 Sept 2018).

7. Ukrainian Research and Training Center of
Standardization, Certification and Quality (2008), "ISO
9001: 2008. Quality management systems. Requirements",
available at: http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/
%209001.pdf (Accessed 05 Sept 2018).

8. Ratner, V.A. (2002), Henetyka, molekuliarna
kibernetyka: Osobystosti ta problemy [Genetics, molecular
cybernetics: Particularity with problems], Nauka, Novo-
sybirs'k, Russia.

9.  Kalyta, P.Ya. (2014), "Essay on the genome of the
success of organizations and the state", Standartyzatsiia,
sertyfikatsiia, iakist', vol. 1.

10. Kalyta, P.Ya. (1991), "Stability of product quality.
Estimates", Standarty i iakist', vol. 2.

11. Kalyta, P.Ya. (2001), "From processes of quality
management to a holistic technology of continuous
improvement of the organization", Standarty i iakist', vol.
1.

12. Kalyta, P.Ya. (1988), "System technological
complex of product quality management", Standarty i
iakist', vol. 4.

13. Kalyta, P.Ya. (2004), "System technology
management", Svit iakosti Ukrainy, vol. 2.

14. Kalyta, P.Ya. (1989), "Engineering technology for
quality assurance of products by feedback", Standarty i
iakist', vol. 5.

15. Derzhstandart (), Systemy iakosti. Kompleksy
avtomatyzovanoho upravlinnia iakistiu systemni
tekhnolohichni. Zahal'ni vymohy do informatsijno-
tekhnolohichnykh modelej keruvannia iakistiu: DSTU
2927-94 [Quality systems. Complexes of automated
quality control system technological. General requi-
rements for information technology models of quality
management: DSTU 2927-94], Derzhstandart Ukrainy,
Kyiv, Ukraine.

16. Bachevs'kyj, B.Ye. and Reshetniak, Ye.A. (2007),
"Diagnostics and assessment of the company's potential",
Marketynh: teoriia i praktyka: Zb. nauk. pr. Skhidno-
ukrains'koho natsional'noho universytetu im. V. Dalia, vol.
13.

17. Bohdanov, O.O. (1925), Zahal'na orhanizatsijna
nauka — tektolohiia [General organizational science —
tectology], Moscow, Russia.

18. Pryhozhyn, A.Y. (2007), Metody razvytyia orha-
nyzatsyj [Methods of development of organizations], Zna-
nye, Moscow, Russia.

19. Savenko, V.I. and Dotsenko, S.I. (2017), Konku-
rentozdatnist' budivel'noi orhanizatsii — osnova vyzhy-
vannia ekonomiky [Competitiveness of a construction
organization is the basis of the economy's survival], UAN
Tsentr navchal'noi liter, Kyiv, Ukraine.

20. Savenko, S.S. and Savenko, V.I. (2017), Analiz
finansovoho stanu budivel'noi orhanizatsii [Analysis of the
financial condition of a construction organization], UAN
Tsentr navch. liter, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 20.09.2018 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201844

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Бізнес-модель банку визначає основні поняття і

об'єкти, що становлять зміст банківського бізнесу, а
також відносини (взаємозв'язку) між ними. Тому мож-
на сказати, що вона являє собою систему класифікації
видів діяльності банку і встановлює відносини (зв'яз-
ку) між різними елементами (об'єктами) такої класи-
фікації. В якості первинного ознаки класифікації
бізнес-моделі банку завжди визначають основні на-
прямки його діяльності, які формують основні елемен-
ти бізнес-моделі.

Кожен з елементів бізнес-моделі банку може бути
класифікований далі (ієрархічно розділений на об'єкти)
відповідно до своєї системи класифікації, а потім, коли
всі можливі об'єкти в класифікації будуть визначені, між
ними повинні бути встановлені взаємозв'язки.
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MANAGEMENT STRUCTURE OF THE MODERN BANK BUSINESS MODEL

Бізнес-модель банку розглядається в статті не з точки зору управління фінансами банку, а з точки
зору бізнес-інжинірингу та загального управління всією діяльністю банку. Проаналізовано головний
принцип, який закладається в сучасні банківські інформаційні системи, що полягає в обробці і автомати-
зації бізнес-процесів, спрямованих на залучення й утримання найбільш вигідних клієнтів, персоналізації
взаємин з клієнтами, що дає змогу мінімізувати операційні, адміністративні та інші витрати на роботу з
ними. Наведені приклади більшості компонентів, які входять до її складу бізнес-моделі банку: дерево і
моделі бізнес-процесів, стратегічні цілі і показники, організаційна структура, системна архітектура, мо-
делі з операційних ризиків, маркетингу. Показано, що розробка і впровадження комплексної бізнес-мо-
делі в банку значно підвищує ефективність його роботи та менеджменту, забезпечує стабільний органі-
заційний і технологічний розвиток.

The bank's business model is considered in this article not from the point of view of financial management of
the bank, but from the point of view of business engineering and general management of all activities of the
bank. The main principle laid out in modern banking information systems is analyzed, which consists in processing
and automating business processes aimed at attracting and retaining the most profitable clients, personalizing
relationships with clients, which minimizes operational, administrative and other expenses for work with them.
Examples of most of the components that are part of the bank's business model are tree and business process
models, strategic goals and indicators, organizational structure, system architecture, operational risk models,
and marketing. It is shown that the development and implementation of a complex business model in a bank
greatly increases the efficiency of its work and management, provides stable organizational and technological
development.

Ключові слова: бізнес-модель, бізнес-процеси, система менеджменту якості, документообіг, управління
ризиками, стратегічне управління, управління проектами.

Key words: business model, business processes, quality management system, document management, risk
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В економічній літературі деякі автори Коупленд Т.,

Коллер Т., Муррин Д., [4], Ісаєв Р.А. [13] вважають за
доцільне послуги та результати діяльності щодо забез-
печення і обслуговування бізнесу також представляти
у вигляді відповідних продуктів, ієрархічно організова-
них у вигляді відповідних "дерев". Таке уявлення доз-
воляє уникнути багатьох проблем, що виникають заз-
вичай при моделюванні банківських бізнес-процесів.
Комплексна бізнес-модель банку — це система взаємо-
пов'язаних моделей, документів і довідників, що опису-
ють більшість областей діяльності і систем управління
банку. З причини великої кількості сучасних технологій
і засобів автоматизації логічно вказати, що бізнес-мо-
дель банку повинна розроблятися, впроваджуватися і
використовуватися в електронному вигляді. Тобто це
повноцінна інформаційно-управлінська система, в якій
кожен співробітник може дізнатися будь-яку інформа-
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цію про діяльність банку у відпові-
дності зі своїми правами доступу, а
також виконувати керуючі дії (по-
становка цілей, контроль показ-
ників, зміна бізнес-логіки процесів,
зміна організаційної структури та
повноважень співробітників , вида-
ча розпоряджень).

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Описати бізнес-модель банку,

що включає в собі розширене дере-
во стратегічних цілей, які най-
більш актуальні в комерційних бан-
ках на сучасному етапі розвитку.
Довести, що бізнес-процес банку —
це сукупність взаємопов'язаних і
взаємофункціонуючих видів діяль-
ності (підпроцесів), яка перетворює
входи на виходи, що є цінністю для
споживача.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Оскільки бізнес-модель банку
— це насамперед управлінський
інструмент, то її структура й напов-
нення розроблені на основі пере-
ліку головних систем управління
банку:

1) системи стратегічного управ-
ління (РСУ) банку;

2) системи управління бізнес-процесами банку
(СУБП);

3) системи управління персоналом та організацій-
ною структурою банку;

4) системи менеджменту якості банку;
5) системи управління проектами (СУП);
6) системи оперативного управління і документообігу;
7) системи управління ризиками;
8) системи управління маркетингом.
1. Система стратегічного управління. Моделі цієї

системи формалізують елементи стратегічного управл-
іння банку [1].

1.1. Модель стратегій — описує основні стратегії
банку, їх характеристики і взаємозв'язок. Виокремлю-
ють різні види стратегій: продуктові, клієнтські, функ-
ціональні, фінансові ресурси тощо.

1.2. Модель стратегічних цілей, яка описує структу-
ру і характеристики стратегічних цілей банку (рис. 1).

На рисунку 1 інтегрована мета — це бажаний май-
бутній стан банку, який може бути досягнутий при ви-
окремленні складу бізнес-процесів і проектів. Стра-
тегічні цілі рекомендується групувати, наприклад, за
перспективами системи збалансованих показників
(BSC/KPI): фінанси, клієнти, процеси, персонал, розви-
ток. Якщо стратегічні цілі розробляються для всіх рівнів
управління банку (бізнес-напрям/блок, департамент,
відділ, посада), то вони декомпозуються на кожному
рівні і згодом доходять до конкретних посад (вико-
навців).

Бізнес-модель банку включає розширене дерево
стратегічних цілей, які найбільш актуальні в комерцій-
них банках на сучасному етапі розвитку [2].

Наведене на рисунку 2 дерево декомпозоване до
рівня бізнес-напрямів. До кожної мети в параметрах
прив'язані показники та проекти. Ця модель описує
структуру і характеристики показників (BSC/KPI) для
стратегічних цілей. Показники можуть розроблятись як

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 1. Модель стратегічних цілей банку (показників KPI)

Рис. 2. Показники KPI для стратегічних цілей банку

Джерело: авторська розробка.
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у рамках системи збалансованих показників (BSC/KPI),
так і в рамках інших завдань (рис. 2).

Наприклад, для оцінки результативності окремих
бізнес-процесів (операційні показники) та для оцінки
досягнення окремих стратегічних цілей.

Бізнес-модель банку включає модель показників
KPI, які розроблені і прив'язані до всіх стратегічних
цілей. Стратегічна карта/рахункова карта BSC призна-
чена для візуалізації стратегічних цілей і причинно-на-
слідкових зв'язків між ними, а також іншої необхідної
інформації. Відповідно до рівнів стратегічних цілей ви-
окремлюють різні рівні стратегічних карт. Стратегічну
карту верхнього рівня зазвичай називають корпоратив-
ною.

Бізнес-модель банку містить стратегічні карти та-
ких напрямів:

— корпоративна — для всього банку;
— Private вanking;
— корпоративний бізнес;
— роздрібний бізнес;
— кредитування;
— розвиток мережі терміналів самообслуговуван-

ня;
— розвиток системи менеджменту якості банку;
— розвиток Інтернет-банку (дистанційного бан-

ківського обслуговування).
Рахункові карти показують перелік цілей та їх ос-

новні атрибути: показники, власник, проекти, одиниці
виміру, період та ін. У рахункові карти також можуть
заноситися плановані і фактичні значення показників
для відстеження досягнення цілей і прийняття опера-
тивних коригувальних впливів.

Якщо немає необхідності будувати єдину рахунко-
ву карту для всіх стратегічних цілей, можна побудувати
окрему карту для однієї або кількох цілей у вигляді мо-
делі оточення мети банку. Моделі цієї системи форма-
лізують бізнес-процеси банку, все, що в них циркулює

(документи, матеріальні потоки та ін.) і все, що з ними
пов'язано (показники, інформаційні системи і техно-
логії, операційні ресурси тощо).

Таким чином, бізнес-процес банку — це сукупність
взаємопов'язаних і взаємофункціонуючих видів діяль-
ності (підпроцесів), яка перетворює входи на виходи, що
є цінністю для споживача (рис. 3).

Формалізація (опис) бізнес-процесів виконується
двома способами:

— вертикальний опис бізнес-процесів, або просто
виокремлення всіх бізнес-процесів банку у вигляді
ієрархічного списку (рис. 3);

— горизонтальний опис бізнес-процесів, або док-
ладний опис бізнес-процесів, зазначення взаємозв'-
язків (бізнес-логіки) між бізнес-процесами з дерева
процесів.

Основні елементи, які використовуються при гра-
фічному описі бізнес-процесів: процес/функція; подія;
зв'язок (стрілка); оператори (умова, І, АБО, що виклю-
чає АБО); інформаційні та матеріальні потоки (входи-
виходи); посилання (зовнішні, міждіаграмні); операційні
ресурси [3; 4].

Якщо у кількох бізнес-процесів є спільні функціо-
нальні блоки (процедури), то вони описуються у дереві
процесів один раз, а потім на них ставляться посилання
з різних процесів.

Кількість видів моделей, що входять до складу сис-
теми управління бізнес-процесами, є найбільшим серед
усіх систем управління банком. Це зумовлено тим, що
бізнес-процеси є основою діяльності банку, а система
управління бізнес-процесами слугує фундаментом для
побудови інших систем: система менеджменту якості,
система управління персоналом й організаційною струк-
турою тощо.

2. Модель (дерево) бізнес-процесів.
2.1. При розробці дерева бізнес-процесів банку до-

цільно застосовувати такі рівні [5]:

Рис. 3. Дерево бізнес-процесів банку

Джерело: авторська розробка.
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— 1-й рівень: три групи бізнес-процесів — основні,
забезпечуючі управління. Критерій: призначення бізнес-
процесу;

— 2-й рівень: для основних бізнес-процесів — об-
слуговування фізичних осіб, обслуговування юридичних
осіб, робота на фінансових/міжбанківських ринках та
ін. Критерій: бізнес-напрям;

— 3-й рівень: для основних бізнес-процесів — кре-
дитування фізичних осіб, розрахунково-касове обслу-
говування фізичних осіб та ін. Критерій: тип бан-
ківського продукту/послуги;

— 4-й рівень: для основних бізнес-процесів — спо-
живче кредитування, автокредитування, іпотека та ін.
Критерій: конкретний банківський продукт/послуга;

— 5-й рівень: для основних бізнес-процесів — кон-
сультація і продаж кредиту, оформлення та видача кре-
диту, обслуговування кредиту, закриття кредиту. Кри-
терій: процедури (життєвий цикл) конкретного продук-
ту/послуги;

— 6-й рівень: для основних бізнес-процесів —
прийом і перевірка документів на видачу кредиту, ре-
тельна перевірка клієнта і прийняття рішення про ви-
дачу кредиту, оформлення кредитного договору та
видача кредиту. Критерій: деталізація кожної про-
цедури обраного бізнес-процесу до найнижчого
рівня.

Слід відрізняти поняття "група бізнес-процесів" від
"бізнес-процес" (у змістовному розумінні). Група бізнес-
процесів містить перелік самостійних незалежних
бізнес-процесів, між якими важко вказати зв'язок і вхо-
ди-виходи. Процес же являє собою ланцюжок підпро-
цесів і процедур, які взаємопов'язані за входами-вихо-
дами/послідовністю.

Процесний підхід вимагає зазначення зв'язків на
всіх рівнях бізнес-процесів у дереві (згори вниз)
[6,7]. Однак, як свідчить банківська практика, зв'яз-
ки між бізнес-процесами на верхніх рівнях (1—3) не
несуть великого інформаційного значення для ря-
дових працівників — виконавців бізнес-процесів.
Найбільший інтерес викликають моделі окремих
бізнес-процесів (технологічні карти), тобто взаємо-
дія всіх виконавців усередині одного процесу та
інструкції щодо виконання процедур кожним вико-
навцем [8].

Бізнес-модель банку включає дерево всіх бізнес-
процесів великого універсального банку до рівня
функцій (рис. 3), що виконуються працівниками.

2.2. Модель оточення бізнес-процесу.
Модель оточення бізнес-процесу створюється

перед його ретельним описом для того, щоб пока-
зати межі процесу (входи-виходи, події початку-за-

вершення) і атрибути (автоматизують його інфор-
маційні системи, показники, власник, виконавці та
ін.) (рис. 4).

2.3. Модель бізнес-процесу — технологічна карта.
Модель бізнес-процесу являє собою докладний опис

бізнес-процесу, його бізнес-логіки [9]. Вона повинна
бути простою і зрозумілою тим виконавцям, для яких
вона розробляється.

Бізнес-модель банку включає докладні описи таких
бізнес-процесів у нотації Cross Functional Flowchart
(технологічні картки).

Група основних бізнес-процесів "Обслуговування
фізичних осіб":

— Кредит готівкою.
— Іпотечне кредитування.
— Стягнення простроченої заборгованості.
— Банківські картки.
Група основних бізнес-процесів "Обслуговування

юридичних осіб" [10]:
— Банківські рахунки.
— Валютний контроль і валютні операції.
— Депозити.
— Кредитування.
— Зарплатні проекти.
— Індивідуальні банківські сейфи.
— Інкасація.
— Дистанційне банківське обслуговування.
Група, що забезпечує бізнес-процеси [11]:
— ІТ-забезпечення і зв'язок (включаючи процеси

ITIL "Бібліотека інфраструктури інформаційних техно-
логій" / ITSM "Управління ІТ-обслуговуванням").

— Адміністративно-господарське забезпечення.
— Забезпечення безпеки.
— Управління ПІД / ФТ (фінансовий моніторинг).
— Управління ризиками.
Група, що забезпечує управлінські бізнес-процеси:
— Стратегічне управління.
— Управління фінансами.
— Управління маркетингом і роботою з клієнтами

(включаючи маркетингові дослідження, управління про-
дуктами банку, управління продажами і робота з клі-
єнтами, функціонування колл-центру і телемаркетинг).

— Управління проектами.
— Управління якістю (включаючи функціонування

системи управління якістю СМК — IS— 9000).
— Управління персоналом та організаційною струк-

турою банку.
— Управління філіальною мережею банку.
— Антикризове управління.
Системний підхід, який застосований при розроб-

ленні бізнес-моделі банку, саме полягає в тому, що ми

Рис. 4. Модель оточення бізнес-процесу виготовлення банківської картки

Джерело: авторська розробка.
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розміщуємо документи від усіх систем управління в
єдину базу даних і застосовуємо до них єдині правила
управління документами: облік, зберігання, актуаліза-
ція, архівування та ін.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Отже існує об'єктивна необхідність переходу від

застосовуваних оціночних моделей (евристичних на
основі експертних оцінок та аналітичних на базі
кількісних методів) до імітаційного моделювання (на
базі сучасних інформаційних технологій). Такі мо-
делі мають виступати як інформаційний інструмен-
тарій на всіх рівнях управління, слугувати як для
вироблення в управлінського персоналу навичок опе-
ративного управління операціями і банком загалом
адекватно до ринкової кон'юнктури, так і для попе-
редньої обробки (тестування) різних стратегічних
цілей [12].

Обгрунтовано, що управлінська структура бізнес-
моделі банку має значний вплив на підвищення ефек-
тивності його діяльності, на стан його фінансового
потенціалу, організаційної структури та інструмен-
тарію управління, рівень застосовуваних технічних
засобів і технологій, кадровий потенціал банку, імідж,
що сформувався у банківських колах і серед клієнтів
інших банків (ділова репутація), традиції банку, а та-
кож ступінь оптимальності управлінських рішень, що
приймаються на всіх рівнях банківського менеджмен-
ту.
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ВСТУП
В інформаційному суспільстві інформаційні тех-

нології стають найважливішою стратегією надання
якісних послуг для громадян та бізнесу. Електронне
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ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СТАТИСТИЧНИХ
КЛАСИФІКАЦІЙ В СИСТЕМІ E-HEALTH В УКРАЇНІ

Iu. Lazebnyk,
PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting
and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

PRINCIPLES OF THE INTERACTION OF STATISTICAL CLASSIFICATIONS IN THE E-HEALTH
SYSTEM IN UKRAINE

У статті особливу увагу приділено актуальному питанню визначення принципів взаємодії статистичних
класифікацій в системі e-Health. Метою цієї роботи є аналіз бази метаданих при формуванні національної си-
стеми електронної охорони здоров'я з урахуванням окрім основних класифікаторів, що безпосередньо стосу-
ються охорони здоров'я, ще й додаткових, які мають вплив на здоров'я людини та які доцільно використовува-
ти в системі електронної охорони здоров'я в Україні.

Для досягнення поставленої мети, перш за все, обгрунтована необхідність популяризації та поширення
використання міжнародних стандартів та статистичних класифікацій. Визначено сімейство класифікацій Все-
світньої організації охорони здоров'я, що містить класифікації трьох типів: еталонні (довідкові) класифікації,
похідні класифікації та споріднені класифікації.

Визначено й проаналізовані додаткові класифікації, які доцільно використовувати в системі електронної
охорони здоров'я, що дозволяють проаналізувати інші чинники, які впливають на здоров'я населення, а саме:
статус у зайнятості, професія, рівень освіти. Розглянуто відповідні класифікації: Міжнародна класифікація
статусу в зайнятості (ICSE-93), Міжнародна стандартна класифікація професій (ISCO-08), Міжнародна стан-
дартна класифікація освіти (ISCED-2011). За кожною з розглянутих класифікацій наведено основні визначен-
ня. Сформовано систему класифікації статусів зайнятості. Розглянуто рівні кваліфікації професій відповідно
до ISCO-08. Проведено відповідність основних груп ISCO-08 та рівнів кваліфікації.

In the article special attention is paid to the actual question of determining the principles of interaction of statistical
classifications in the e-Health system. The purpose of this work is to analyze the metadata base in the formation of the
national e-health system, taking into account, in addition to the main classifiers directly related to health care, and
additional ones that have an impact on human health and are expedient to use in the electronic security system health
in Ukraine.

First of all, the necessity to popularize and extend the use of international standards and statistical classifications
due to the necessity of standardizing the information available to support and increase the efficiency of the functioning
of the national e-Health system is substantiated. The classification family of the World Health Organization, which
contains three types of classification: reference classifications, derivative classifications and related classifications, is
defined. Each type of classifications is described and international classifications referring to the selected types are
indicated.

Identified and analyzed additional classifications that are expedient to use in the e-Health system, allowing to
analyze other factors that affect the health of the population, such as employment status, occupation, education level
ets. Appropriate classifications are considered: International Classification of Employment Status (ICSE-93),
International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), International Standard Classification of Education
(ISCED-2011). For each of the considered classifications, the basic definitions are given. The system of classification of
employment status has been formed. The levels of qualifications of professions according to ISCO-08 are considered.
Conformity of major ISCO-08 groups and qualifications levels is made.

Ключові слова: статистичні класифікації, електронна охорона здоров'я, e-Health, Міжнародна класифі-
кація статусу в зайнятості (ICSE-93), Міжнародна стандартна класифікація професій (ISCO-08), Міжна-
родна стандартна класифікація освіти (ISCED-2011).

Key words: statistical classification, e-Health, International Classification of Status in Employment (ICSE-93),
International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), International Standard Classification of Education
(ISCED-2011).

здоров'я (e-Health)стає пріоритетним напрямом роз-
витку в усьому світі, оскільки воно поєднує в собі охо-
рону здоров'я та інформаційні технології. Електрон-
не здоров'я можна охарактеризувати як загальну ре-
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форму системи охорони здоров'я, оскільки виробниц-
тво, постачання та управління послугами з охорони
здоров'я здійснюються у цифровій формі. Очікуєть-
ся, що такі інновації сприятимуть поліпшенню систе-
ми охорони здоров'я в цілому, зменшать диспропор-
ційне надання медичної допомоги, витрати на охоро-
ну здоров'я та посилять конкурентоспроможність
відповідної галузі. Крім того, електронна система
охорони здоров'я може зміцнити суверенітет корис-
тувачів сфери охорони здоров'я, змінити відносини
між постачальниками та споживачами відповідних
послуг. Впровадження електронної системи охорони
здоров'я здатне змінити традиційну систему охорони
здоров'я на нову парадигму. Це є одним з найакту-
альніших питань сьогодення, особливо для країн, що
розвиваються.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система засобів передачі медичних ресурсів (медич-

ної інформації) та охорони здоров'я електронними за-
собами узагальнюється таким терміном як "e-Health".
Вона включає в себе три основні частини: надання ме-
дичної інформації для медичних працівників та спожи-
вачів послуг, пов'язаних зі здоров'ям, через Інтернет або
телекомунікації. У системі e-Health використовуються
можливості інформаційних технологій (ІТ) та електрон-
ної комерції для поліпшення послуг громадського здо-
ров'я, наприклад через освіту та підготовку медичних
працівників.

E-Health має велике значення в управлінні служба-
ми охорони здоров'я. Не викликають сумнівів переваги
інформаційних технологій, що застосовуються до здо-
ров'я [16], але в більшості країн, що розвиваються, існу-
ють серйозні перешкоди для їх ефективного впровад-
ження [10]. Всесвітня організація охорони здоров'я
(ВООЗ) визначила, що використання електронної охо-
рони здоров'я є пріоритетним напрямом у розвитку
людських ресурсів у сфері охорони здоров'я (людські
ресурси в галузі електронної охорони здоров'я потрібні
людям, які мають знання в медичній інформаційній та
стандартній термінології (наприклад, ICD-10, SNOMED
та HL7 стандарти)) Крім того, e-Health все ширше ви-
знається як найважливіший розділ для вдосконалення
систем охорони здоров'я для досягнення Цілей розвит-
ку тисячоліття ВООЗ [17].

Недосконале стратегічне планування та брак засто-
сування міжнародних стандартів у процесі реформуван-

ня національної системи охорони здоров'я призводить
до споживання державного бюджету, не досягаючи ба-
жаних результатів. Без формування належної бази ме-
таданих, яка має базуватися на вичерпній системі міжна-
родних статистичних класифікацій, формування націо-
нальної системи електронної охорони здоров'я є не-
можливим. Крім того, слід відзначити, що така система
має містити як основні (еталонні) класифікатори, що
стосуються охорони здоров'я, так і додаткові класифі-
катори, які доцільно використовувати в системі елект-
ронної охорони здоров'я.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасним аспектам розвитку системи електронно-
го здоров'я присвятили роботи такі всесвітньо відомі
вчені: Артманн Дж., Чрістенсен К., Деуцч Е., Дуфцчмід Ґ.,
Ґреенгалг Т., Ґроссман Дж., Гунт Дж., Расселл Дж.,
Строетманн К. та ін. [6; 8; 9; 11; 18; 20]. Але у вітчиз-
няній науковій літературі не вистачає комплексних
досліджень, які акцентують увагу на такому безпе-
речно важливому аспекті як формування бази мета-
даних національної системи електронної охорони
здоров'я.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є аналіз бази метаданих при форму-

ванні національної системи електронної охорони здо-
ров'я з урахуванням окрім основних класифікаторів, що
безпосередньо стосуються охорони здоров'я, ще й до-
даткових, які мають вплив на здоров'я людини та які до-
цільно використовувати в системі електронної охоро-
ни здоров'я в Україні. Також на основі проведеного ана-
лізу визначити принципи взаємодії статистичних кла-
сифікацій в системі e-Health.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Популяризація та поширення використання міжна-
родних стандартів та статистичних класифікацій зумов-
лені необхідністю стандартизації наявної інформації
для підтримки та підвищення ефективності функціону-
вання національної системи електронної охорони здо-
ров'я.

Відповідно до трактування Всесвітньої організації
охорони здоров'я (ВООЗ) [1] впровадження даних і фун-
кціональної сумісності у сфері електронної охорони

Таблиця 1. Сімейство міжнародних класифікацій, що стосуються охорони здоров'я

Джерело: узагальнено автором за [4; 7].

Тип 

класифікації 
Опис типу класифікації Міжнародні класифікації за відповідним типом 

Еталонні 

(довідкові) 
класифікації 

Основні класифікації з суттєвих та основних 

параметрів здоров'я, які підготовлено та 
затверджено ВООЗ для міжнародного 

використання 

– Міжнародна класифікація хвороб (ICD) [3; 7]. 

– Міжнародна класифікація функціональних обмежень 
здоров'я та життєдіяльності (ICF) [7]. 

– Міжнародна класифікація медичних втручань (ICHI) [12] 

Похідні 

класифікації 

Класифікації, що базуються на еталонних 

класифікаціях (наприклад, на ICD). Похідні 

класифікації можуть бути підготовлені або 

шляхом побудови структури та категорій 

еталонної класифікації, щоб надати додаткові 

деталі, що перевищують дані, надані еталонною 

класифікацією, або вони можуть бути 

підготовлені шляхом перегрупування або агрегації 
предметів з однієї або декількох еталонних 

класифікацій 

– Міжнародна класифікація хвороб онкології, 3-е видання 

(ICD-O-3) [3; 7]. 

– ICD-10 для психічних і поведінкових розладів: клінічні 

описи та керівництво з діагностики [3; 7]. 

– ICD-10 для психічних і поведінкових розладів: критерії 

діагностичних досліджень [3; 7]. 

– Застосування Міжнародної класифікації хвороб в 

неврології (ICD-10-NA) [3; 7]. 
– Застосування Міжнародної класифікації хвороб в лікуванні 

зубів і стоматології, 3-е видання (ICD-DA) [3; 7] 

Споріднені 

класифікації 

Класифікації, що підключаються чи 

перетинаються з еталонною, або пов'язані з нею 

лише на певних рівнях структури 

– Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги, 2-е 

видання (ICPC-2) [7; 13]. 

– Міжнародна класифікація зовнішніх причин травм (ICECI) 

[7]. 

– Технічні засоби для людей з обмеженими можливостями - 

Класифікація і термінологія (ISO9999) [7]. 

– Анатомо-терапевтична система класифікації хімічних 
речовин з певними добовими дозами (ATC/DDD) [7; 5]. 

– Міжнародна класифікація сестринської практики (ICNP) [7] 
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здоров'я має забезпечувати послідовний і точний збір
та обмін медичною інформацією з усіх систем і служб
охорони здоров'я, між різними географічними района-
ми і різними секторами охорони здоров'я. Без цих ком-
понентів інформацію в охороні здоров'я неможливо по-
слідовно збирати, інтерпретувати.

Сімейство класифікацій ВООЗ, що безпосередньо
стосуються охорони здоров'я, містять класифікації
трьох типів [4; 7], що наведені в таблиці 1.

Окрім загальновживаних класифікацій ВООЗ, що
безпосередньо стосуються охорони здоров'я, при фор-
муванні інформаційної бази метаданих національної
системи електронної охорони здоров'я доцільно вико-
ристовувати й додаткові класифікації, що прямо не сто-
суються охорони здоров'я.

Додаткові класифікації, які доцільно використову-
вати в системі електронної охорони здоров'я, дозволя-
ють проаналізувати інші чинники, що впливають на здо-
ров'я населення, а саме статус у зайнятості, професія,
рівень освіти. Тому доцільно розглянути відповідні кла-
сифікатори.

Міжнародна класифікація статусу в зайнятості
(International Classification of Status in Employment —
ICSE-93). Резолюція про Міжнародну класифікацію ста-
тусу в зайнятості (МКСЗ-93 або ICSE-93) була ухвале-
на на 15-й Міжнародній конференції статистиків праці
(МКСП) в січні 1993 року [19].

У жовтні 2013 року 19-а Міжнародна конференція
статистиків праці прийняла нові стандарти, що стосу-
ються статистики трудової діяльності, зайнятості і не-
довикористання робочої сіли. На цій конференції було

наголошено на необхідності перегляду МКСЗ-93 задля
більш повного врахування останніх подій на ринках
праці. Було відзначено, що перегляд МКСЗ-93 є важли-
вим і терміновими наступним кроком, який не повинен
виходити за рамки 20-ї МКСП. Чотири потенційні варі-
анти переглянутого ICSE, розглядалися в якості
відправної точки для обговорення.

Наголошено, що розроблення нової версії ICSE не-
обхідно проводити в рамках робочої групи, яка вклю-
чала б не тільки фахівців в галузі праці, а й статистиків-
експертів в галузі системи національних рахунків, а та-
кож представників працівників і роботодавців.

Відповідно до положень ICSE-93, а також націо-
нальних особливостей соціально-трудових відносин при
аналізі матеріалів обстеження робочої сили в Україні
застосовують систему класифікації статусів зайнятості,
наведену на рисунку 1.

Працюючі за наймом (наймані працівники) — осо-
би, які уклали письмовий або усний трудовий договір
(контракт) з адміністрацією підприємства, установи,
організації, фізичною особою про умови й оплату тру-
дової діяльності [19].

Працюючі не за наймом у секторі самостійної зай-
нятості — особи, які, на відміну від найманих праців-
ників, самостійно здійснюють свою трудову діяльність
на базі організації та ведення господарської діяльності
фізичної або юридичної особи, відповідають за резуль-
тативність і ефективність цієї діяльності, а також за ви-
конання зобов'язань по відношенню до інших осіб, зок-
рема щодо виконання умов трудових договорів з най-
маними працівниками тощо. До таких осіб належать:

Зайняте населення 

Безкоштовно працюючі 

члени сім`ї 

Самозайняті 

Роботодавці  

Працюючі не за наймом у секторі 

самостійної зайнятості  
Працюючі за наймом  

(наймані працівники) 

Рис. 1. Система класифікації статусів зайнятості

Джерело: побудовано автором за [19].

Рис. 2. Рівні кваліфікації (ISCO-08)

Джерело: побудовано автором за [15].

 

Рівні 

кваліфікації 
(ISCO–08) 

1 рівень: 
виконання простих та одноманітних фізичних або розумових 

завдань 

2 рівень: 
виконання таких завдань, як управління механізмами та механічним 

обладнанням; транспортними засобами, ремонт електричного та 

механічного обладнання; та управління, замовлення та зберігання 

інформації 

3 рівень: 
виконання складних технічних та практичних завдань, які вимагають 

значної кількості фактичних, технічних та процедурних знань в 

спеціалізованій галузі 

4 рівень: 
виконання завдань, які вимагають складної діяльності по 

вирішенню проблем, прийняттю рішень та творчості, які основані 

на значній базі теоретичних та фактичних знань в спеціалізованій 

галузі 
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роботодавці, самозайняті, безкоштовно працюючі чле-
ни сім'ї [19].

Класифікації професій. Класифікації професій при-
значені для систематизації та узагальнення професій-
ної інформації, отриманої шляхом проведення статис-
тичних переписів і обстежень, а також на основі вико-
ристання адміністративних ресурсів.

Статистичні дані, класифіковані за професією, ви-
користовуються в ході аналізу ринку праці, плануван-
ня освіти, планування людських ресурсів, охорони
праці і аналізу безпеки, аналізу заробітної плати і т.д.
Кожна країна повинна прагнути зібрати дані, які мо-
жуть бути перетворені в систему ISCO-08, з метою
сприяння міжнародному використанню і порівняння
професійної інформації. Об'єктом класифікації є про-
фесії.

На сучасному етапі на міжнародному (світовому)
рівні функціонує Міжнародна стандартна класифікація
професій (МСКП-08) — International Standard Classi-
fication of Occupations (ISCO-08).

Класифікація ISCO-08 була прийнята на тристо-
ронній нараді експертів зі статистики праці, яка прово-
дилася з 3 по 6 грудня 2007 р. і була присвячена онов-
ленню Міжнародної стандартної класифікації професій
(ISCO-88) [15].

Структура коду ISCO-08 така:
Х — основні групи (10), позначені однозначним циф-

ровим кодом;
ХХ — підгрупи (43), позначені двозначним цифро-

вим кодом;
ХХХ — базові групи (130), позначені тризначним

цифровим кодом;
ХХХХ — початкові групи (436), позначені чотириз-

начним цифровим кодом.
Основні напрями застосування: для організації ро-

бочих місць в чітко визначений набір груп відповідно до
завдань і обов'язків, прийнятих в роботі.

ISCO призначена для полегшення міжнародного
спілкування з питання визначення професій і профес-
ійних груп.

Концептуальні межі, що використовувались для
створення ISCO-08, базуються на двох основних
концепціях: концепції роботи та концепції кваліфі-
кації.

Відповідно до ISCO, робота — це "сукупність зав-
дань та обов'язків, що виконуються, або повинні вико-
нуватись однією особою як для працедавця, так і при
самозайнятості".

Професія визначається типом роботи, що вико-
нується на робочому місці, та передбачає "сукупність
видів роботи, відповідно до яких завдання та обов'язки
характеризуються високим ступенем подібності". Лю-
дина може асоціюватись з професією, яку вона виконує
на основній роботі, на другій роботі, майбутній або
попередній роботі.

Кваліфікація визначається як здатність робітника
виконувати завдання або обов'язки в рамках певної ро-

боти. В МСКП-08 для систематизації професій в групи
використовуються два критерії: рівень кваліфікації та
спеціалізація кваліфікації.

Спеціалізація кваліфікації розглядається в рамках
чотирьох понять: галузь необхідних знань; знаряддя та
обладнання, які використовується; матеріали, що об-
роблюються або використовуються; види товарів та по-
слуг, що виробляються.

На рисунку 2 наводяться визначення кожного з
чотирьох рівнів кваліфікації ISCO-08.

Рівень кваліфікації визначається в залежності від
складності та обсягу завдань та обов'язків, які викону-
ються в процесі діяльності.

Рівень кваліфікації вимірюється з урахуванням од-
ного або кількох факторів:

— характеру роботи, виконуваної в рамках харак-
терних завдань та обов'язків, визначених ISCO-08 для
кожного рівня кваліфікації;

— рівня формальної освіти, визначеного в Міжна-
родній стандартній класифікації освіти (ISCED), необ-
хідного для компетентного виконання завдань та обо-
в'язків;

— рівня неформального навчання, отриманого в
процесі роботи, та/або попереднього досвіду у суміжній
професії, що необхідний для компетентного виконання
завдань та обов'язків.

Відповідність основних десяти груп ISCO-08 та чо-
тирьох кваліфікаційних рівнів наведено в таблиці 2 (уза-
гальнено автором за [15]).

Визначення, наведені на рисунку 2 не змінюють межі
між рівнями кваліфікацій, що надані в ISCO-08, а вико-
ристовуються для уточнення цих меж.

Класифікації освіти. Міжнародна стандартна кла-
сифікація освіти (МСКО) — International Standard
Classification of Education (ISCED-2011) — була розроб-
лена в якості інструменту для збору, узагальнення, си-
стематизації та представлення статистичних даних щодо
освіти як у рамках окремих країн, так і на міжнародно-
му рівні.

ISCED-2011 є основою, яка дозволяє стандартизу-
вати широкий спектр статистичних даних щодо освіти
відповідно до міжнародно узгодженого набору загаль-
них визначень і понять, тим самим забезпечуючи міжна-
ціональну порівнянність.

Основні одиниці класифікації ISCED-2011 — це
освітні програми та відповідні їм кваліфікації.

Структура коду ISCED-2011 така [14]:
Х — Рівні, позначені однозначними цифровими ко-

дами.
ХХ — Категорії, позначені двозначними цифрови-

ми кодами.
ХХХ — Підкатегорії, позначені тризначними циф-

ровими кодами.
Освітня програма визначається як єдиний комп-

лекс або послідовність видів освітньої діяльності або
комунікації, спланованої і організованої для досяг-
нення заздалегідь поставлених цілей навчання або

Таблиця 2. Відповідність основних груп ISCO-08
та рівнів кваліфікації

Основні групи ISCO–08 
Рівень 

кваліфікації 

1 Керівники  3 + 4 

2 Професіонали 4 

3 Техніки та помічники професіоналів 3 

4 Службовці   

5 Працівники сфери торгівлі та послуг   

6 Кваліфіковані робітники сільського, 

лісового та рибного господарства 

2 

7 Кваліфіковані працівники 

промисловості та ремісництва  

 

8 Оператори устаткування та машин, 

монтажники  

 

9 Елементарні професії  1 

10 Військові професії  1+2+4 
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конкретних освітніх завдань протягом певного пе-
ріоду часу.

Кваліфікація — це офіційне підтвердження, як пра-
вило, у формі документа, що посвідчує успішне завер-
шення освітньої програми або етапу освітньої програ-
ми.

Кваліфікацію можна отримати за допомогою:
— успішного завершення освітньої програми по-

вністю;
— успішного завершення етапу освітньої програми

(проміжна кваліфікація освіти);
— перевірки знань, навичок, компетенцій, що не за-

лежать від участі в освітній програмі.
Успішним завершенням програми вважається досяг-

нення учням певних цілей навчання.
Відповідно до МСКО-2011, визнані кваліфікації

відповідають освітній програмі як відповідній одиниці
класифікації.

Спочатку в МСКО дається класифікація освітніх
програм, а потім — класифікація кваліфікацій.

Класифікація національних освітніх програм відпо-
відно до МСКО є основним інструментом для відобра-
ження зв'язків між освітніми програмами і кваліфікаці-
ями. Проте, в деяких випадках, кілька програм можуть
бути спрямовані на отримання однієї і тієї ж кваліфі-
кації, і одна програма — на отримання кількох різних
кваліфікацій.

Поняття "рівні" освіти представлено впорядкованим
набором категорій, групуються освітні програми у
відповідності з градацією навчального досвіду, а також
знань, навичок і компетентностей, які покликана забез-
печити освітня програма. "Рівень МСКО" відображає
ступінь складності і спеціалізації змісту освітньої про-
грами від основного до складного.

Класифікація МСКО складається з паралельних
схем кодування освітніх програм (МСКО-ПРОГРАМИ,
або МСКО-П) і рівнів отриманої освіти (МСКО-
РІВЕНЬ, або МСКО-Р) таблиця 3 (сформовано автором
за [14]).

Класифікація національних освітніх програм відпо-
відно до МСКО є основним інструментом для система-
тизації інформації за національними освітніми система-
ми, освітніми програмами та відповідними кваліфікаці-
ями, що застосовуються для зіставлення даних про рівні
МСКО і допомоги в їх інтерпретації на міжнародному
рівні.

ВИСНОВКИ
Міжнародні стандарти та статистичні класифі-

кації забезпечують уніфікацію даних та дозволяють
швидко обмінюватися інформацією і приймати не-
відкладні спільні рішення, скорочуючи витрати і час
реакції на екстрені випадки. Необхідно аналізувати
весь спектр чинників, які впливають на здоров'я на-
селення країни.

Поліпшенню медичних послуг, що надаються гро-
мадянам, сприятиме впровадження концепції "розумно-
го" міста з сучасною модернізованою інфраструктурою,
яка набуває все більшого значення. Широке викорис-

тання ІКТ в галузі охорони здоров'я призвело до появи
електронного здоров'я — "e-Health". З поширенням
мобільних пристроїв та їх інтеграцією у сектор охоро-
ни здоров'я з'явилася концепція здоров'я мобільного —
"m-Health". Концепція "розумного" здоров'я — "s-
Health" є природною еволюцією електронного та мо-
більного здоров'я [2].

Використання "розумного" здоров'я в контексті
"розумного" міста є важливим для суспільства в ціло-
му — покращення якості медичних послуг сприяє фор-
муванню більш здорового суспільства, а відповідно
збільшення економічних можливостей населення,
зменшенню захворюваності та смертності. Для уряду
прийняття моделі "s-Health" може значно сприяти
зменшенню витрат на охорону здоров'я, тобто заощад-
женню бюджетних коштів. Для наукової сфери діяль-
ності використання моделі "s-Health" передбачає от-
римання великої кількості даних, які можна викорис-
товувати для розробки та прийняття управлінських
рішень на різних рівнях.

У подальших дослідженнях доцільно визначити та
сформувати систему міжнародних стандартів, пов'яза-
них із галузевими класифікаціями, та визначити пріо-
ритетність їх впровадження в національну практику.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування та реалізація дієвої фінансової політи-

ки є важливою складовою механізму регулювання со-
ціально-економічного розвитку країни. Глобалізаційні
перетворення та значний ступінь відкритості вітчизня-
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THE MAIN DIRECTIONS OF FINANCIAL POLICY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC
TRANSFORMATION

У статті розкрито сутність фінансової політики як складової соціально-економічного розвитку краї-
ни, яка полягає у використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, механізмів
фінансово-економічного регулювання у взаємозв'язку з стратегічними пріоритетами розбудови країни з
метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної еконо-
міки. Обгрунтовано, що використовуючи інструменти фінансової політики держава здійснює значний
вплив на обсяг та структуру валового внутрішнього продукту, стан платіжного балансу, державних
фінансів, рівень зайнятості, інфляції. Показано, що пріоритетними напрямами фінансової політики на
середньострокову перспективу мають стати вдосконалення інституційного середовища фінансового ре-
гулювання, підвищення дієвості фінансово-бюджетного планування і прогнозування, поступове та ви-
важене зростання показника монетизації, вдосконалення механізмів валютного регулювання, утриман-
ня стабільного рівня цін, посилення взаємозв'язку фінансового регулювання із циклічністю економічно-
го розвитку, забезпечення макроекономічної збалансованості. Визначено, що фінансова політика країни
для підвищення рівня її результативності потребує постійного удосконалення системи прогнозування
фінансово-бюджетних показників на середньо- та довгострокову перспективу.

The article describes the essence of financial policy as a component of socio-economic development of the
country, which consists in the use and implementation of a set of relevant economic measures, mechanisms of
financial and economic regulation in conjunction with the strategic priorities of the country's development in
order to provide public needs, balanced, long-term development of the national economy. It is substantiated
that using the financial policy instruments the state has a significant impact on the volume and structure of the
gross domestic product, balance of payments state, public finances, employment rate, and inflation. It is shown
that the priority directions of financial policy in the medium-term perspective should be to improve the
institutional environment of financial regulation, increase the effectiveness of financial and budgetary planning
and forecasting, gradual and balanced growth of the indicator of monetization, improvement of mechanisms of
currency regulation, maintenance of a stable price level, strengthening of the relationship of financial regulation
with the cyclical economic development, ensuring macroeconomic equilibrium. It is determined that the financial
policy of the country to increase its effectiveness requires continuous improvement of the system of forecasting
of financial and budgetary indicators in the medium and long-term perspective.

Ключові слова: фінанси, фінансова політика держави, фінансове регулювання, економічні перетворення,
фінансовий механізм.

Key words: finances, financial policy of the state, financial regulation, economic transformation, financial
mechanism.

ної економіки обумовлюють необхідність вдосконален-
ня інституційних механізмів та операційних важелів
фінансового управління з урахуванням середньостро-
кових завдань суспільного розвитку. Механізм фінан-
сово-економічної політики повинен включати комплекс-
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ну взаємодію інструментів, за допомогою яких забез-
печується макроекономічна стабільність держави. В
умовах економічних перетворень, доцільним та актуаль-
ним є удосконалення теоретико-методологічних засад
фінансової політики, підвищення рівня її адаптивної
ефективності в процесі регулювання економічних
циклів, посилення дієвості механізмів підтримки конку-
рентоспроможності, обмеження монополій у різних
секторах економіки. Важливим є посилення фінансової
стійкості бюджетної системи, належне обгрунтування
прогнозних значень бюджетних показників з урахуван-
ням оцінки впливу поступового зниження частки ви-
датків зведеного бюджету в валовому внутрішньому
продукті. Разом з тим, на цьому етапі вдосконалення
фінансово-економічних відносин, важливим є поглиб-
лення сутності фінансової політики як складової со-
ціально-економічного розвитку, удосконалення поло-
жень щодо впливу інструментів державного фінансо-
вого регулювання на соціальні та економічні процеси
країни враховуючи інституційні особливості фінансо-
вої системи. Необхідним є активізація інвестиційної ак-
тивності суб'єктів господарювання з підвищенням
рівня ефективності капітальних інвестицій, в тому числі
за рахунок використання механізмів державної
підтримки та стимулюючих заходів бюджетно-подат-
кової, грошово-кредитної політики. Потребують
підвищення рівня обгрунтованості пріоритетні напря-
ми фінансової політики виходячи з основних завдань
соціально-економічного розвитку, циклічної динаміки
економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних
вчених у сфері фінансового регулювання можна назва-
ти праці А. Aфонсо [1], Дж. Джаллеса [1], Дж. Делона
[2], Л. Саммерса [2], В. Танзі. Питання формування та
реалізації фінансової політики досліджуються у працях
вітчизняних вчених: І. Запатріної [4], А. Мазаракі [3, 5],
І. Луніної [6], В. Федосова [9], І. Чугунова [3, 7, 8],
С. Юрія [9] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття основних напрямів

фінансової політики в умовах економічних перетворень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з вагомих ознак кожної країни є фінан-

сова система та здатність проведення відповідними
державними інститутами соціально-економічної
політики, спрямованої на задоволення потреб та
інтересів суспільства. Фінансова політика як складо-
ва економічної розвитку є дієвим інструментом ре-
гулювання соціальних та економічних процесів.
Вітчизняний та зарубіжний досвід становлення сис-
теми державного фінансово-економічного регулю-
вання свідчить, що найбільш важливими завданнями
в процесі розробки та реалізації фінансової політи-
ки є підвищення якісного рівня життя населення,
удосконалення системи державних фінансів, ство-
рення сприятливих умов для розвитку підприємниц-
тва, у тому числі шляхом покращання рівня інвести-
ційної привабливості країни та її адміністративно-
територіальних одиниць, здійснення структурних
змін в економіці, що спрямовано на підвищення
темпів економічного зростання держави.

Трансформаційні процеси зумовлюють переорієн-
тацію пріоритетів державної соціально-економічної
політики в частині стимулювання розвитку сфери по-
слуг, удосконалення політики соціального захисту на-
селення та політики перерозподілу доходів. Важливим
є створення і забезпечення методологічних та інститу-
ційних передумов для формування ефективної соціаль-
но орієнтованої економіки з урахуванням потреб та

інтересів суспільства. Поглиблення інтегрованості на-
ціональних економік у світову, посилення глобаліза-
ційних процесів, динамічність економічних перетворень
зумовлюють необхідність вдосконалення моделі соці-
ально-економічного розвитку країни. На сучасному
етапі посилюється вплив фінансового регулювання
держави на процеси економічного відтворення. Діючі
моделі економічного розвитку, в тому числі амери-
канська, азіатсько-тихоокеанська, неоліберальна за-
хідноєвропейська та скандинавська, певним чином,
трансформуються шляхом адаптації інструментів сти-
мулювання соціально-економічного розвитку, посилю-
ючи дієвість фінансового механізму економічного зро-
стання.

Економічну сутність фінансової політики можна
представити як складову соціально-економічного роз-
витку, яка полягає у використанні та реалізації сукуп-
ності відповідних економічних заходів, механізмів
фінансово-економічного регулювання у взаємозв'язку
з стратегічними пріоритетами розбудови країни з ме-
тою забезпечення суспільних потреб, збалансованого,
довгострокового розвитку національної економіки.
Основною метою фінансової політики є забезпечення
економічної та соціальної стабільності шляхом створен-
ня сприятливих умов для економічного зростання. Фор-
мування та реалізація дієвої фінансової політики має
грунтуватися на принципах централізації, єдності, са-
мостійності, збалансованості, обгрунтованості, систем-
ності, комплексності, що спрямовано на забезпечення
оптимальних співвідношень між складовими системи
фінансового регулювання.

За останні десятиліття світова фінансова система
постійно розвивалась та відповідно змінювалась її
структура, в тому числі проходило активне становлен-
ня фінансового ринку, вдосконалювались фінансові
механізми інтеграції між країнами, на ринках фінансо-
вого капіталу з'являлись нові фінансові інструменти,
відбувалось розширення обсягу фінансових послуг. За-
значені трансформації фінансової системи, в достатній
мірі, позитивно впливали на підвищення ефективності
підприємницької діяльної, активізацію ділової актив-
ності та стимулювання соціально-економічного розвит-
ку. Однак із початком глобальної фінансово-економіч-
ної рецесії зусилля фінансових інститутів було спрямо-
вано на пошук дієвих механізмів регулювання фінансо-
вої сфери та економіки. Найбільш вагомим інститутом,
який здатний в середньостроковій перспективі коригу-
вати економічний цикл та прискорити шлях переходу від
рецесії до економічного зростання є фінансова систе-
ма.

Фінансова політика має досліджуватись як вагома
складова економічного розвитку країни, підвищення
якісного рівня фінансового регулювання сприятиме по-
силенню результативності здійснення інституційних
змін фінансової системи та економічного середовища у
цілому. В умовах трансформаційних перетворень доц-
ільним є посилення впливу державного регулювання з
метою стимулювання економічного зростання, на-
томість у період економічного пожвавлення та розвит-
ку більш доцільним є зменшення рівня державного ре-
гулювання, що спрямовано на підвищення ефективності
реалізації механізмів саморегулювання економіки. Вар-
то зауважити, що поєднання механізмів державного
регулювання та саморегулювання потребує наявності
адекватної інституційної інфраструктури. Вагомим зав-
данням держави у процесі стимулювання економічного
зростання є забезпечення сприятливих умов для роз-
витку підприємництва, покращення рівня ділової актив-
ності населення, підвищення інвестиційного рейтингу
країни та її адміністративно-територіальних одиниць.
З огляду на зазначене, важливим є досягнення макро-
економічної стабільності та удосконалення фінансово-
го механізму економічного зростання. Фінансова полі-
тика є однією з найбільш вагомих складових системи
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державного регулювання, основою реалізації механіз-
му впливу держави на економічні процеси. Використо-
вуючи інструменти фінансової політики держава
здійснює значний вплив на обсяг та структуру валового
внутрішнього продукту, стан платіжного балансу, дер-
жавних фінансів, рівень зайнятості, інфляції тощо.
Фінансова політика може здійснюватись за допомогою
адміністративних, ринкових та змішаних методів еконо-
мічного регулювання. Важливими особливостями адмі-
ністративних методів є пряме втручання держави в еко-
номічні процеси, шляхом встановлення співвідношення
національної та іноземної валют, регулювання цін на
певні групи товарів, обмеження експортних чи імпорт-
них операцій, у тому числі шляхом введення додат-
кових податкових зборів та митних платежів, тощо.
До ринкових методів фінансової політики слід відне-
сти використання бюджетно-податкових механізмів
соціально-економічного розвитку та регулювання
грошово-кредитного ринку з використанням ринко-
вих механізмів центрального банку. Вагомим інстру-
ментом грошово-кредитної політики є регулювання
облікової ставки, змінюючи значення цього показни-
ка фінансовий регулятор здійснює відповідний вплив
на кредитну діяльність та рівень ліквідності банківсь-
ких установ. Підвищення облікової ставки впливає на
збільшення відсоткових ставок за кредитами. В умо-
вах трансформаційних перетворень доцільним є ак-
тивізація кредитування, стимулювання господарської
діяльності з метою відновлення та пожвавлення еко-
номічного зростання. Натомість, в умовах економіч-
ного розвитку, з метою недопущення "перегріву" еко-
номіки та регулювання структури кредитного порт-
феля фінансовий регулятор має підвищувати рівень
облікової ставки.

Значним чином на темпи, якісний рівень та збалан-
сованість економічного зростання впливають струк-
турні складові системи соціально-економічного розвит-
ку, у тому числі рівень національної економіки, фінан-
сова політика, інституційне середовище економіки, си-
стема соціального розвитку суспільства. Важливим є
удосконалення регуляторного механізму фінансової
політики з урахуванням ступеню розвитку соціально-
економічних відносин країни. Фінансова політика має
досліджуватись як вагома складова системи інститутів
суспільства, підвищення якісного рівня фінансового
регулювання сприятиме посиленню результативності
здійснення інституційних змін фінансової системи та
економічного середовища у цілому. Важливим завдан-
ням фінансово-економічної політики є її належна адап-
тація до змін структури фінансових відносин, впливу
екзогенних та ендогенних факторів на економічні про-
цеси. Сучасні інституційні зміни системи фінансового
регулювання спрямовані на формування відповідних
адаптивних очікувань економічних інститутів, які поси-
люють тенденцію сталого економічного зростання краї-
ни на середньо- та довгострокову перспективу. Від
якісного рівня реалізації інституційних механізмів
фінансової політики, в достатній мірі, залежить ди-
намічність фінансової системи країни. Вагомою особли-
вістю розвитку фінансових систем у країнах з розвину-
тою та трансформаційною економікою є систематичне
інвестування фінансових ресурсів у накопичення систе-
ми знань, що в свою чергу сприяє підвищенню ефектив-
ності соціально-економічних перетворень [3].

Вдосконалення економічної політики має здійсню-
ватись з урахуванням тенденцій соціально-економічно-
го розвитку держави та позитивного досвіду країн з
розвинутою та трансформаційною економікою. За роки
економічної рецесії спостерігається зниження темпів
економічного розвитку. Середній показник зростання
валового внутрішнього продукту за період 2007—
2016 років становить для країн БРІК — 5,4 відсотків,
Німеччини — 1,5 відсотка, США — 1,2 відсотка, Франції —
1,0 відсотка, Японії — 0,8 відсотка, Великобританії —

0,6 відсотка. З метою досягнення більш стабільного
економічного відновлення у розвинутих країнах
світу та країнах, що активно розвиваються було виз-
начено пріоритетні заходи фінансової політики, в
тому числі посилення рівня бюджетного стимулю-
вання реального сектору економіки, оптимізація ви-
даткової частини бюджету, підтримка достатнього
рівня ліквідності та проведення ліберальної грошо-
во-кредитної політики, відновлення довіри до фінан-
сових інституцій.

Фінансова політика є дієвим інструментом регулю-
вання соціально-економічного розвитку суспільства. В
умовах трансформаційних перетворень постає не-
обхідність посилення впливу інструментів державної
фінансової політики на економіку, вдосконалення ме-
ханізму економічного зростання. Важливим є встанов-
лення оптимальної структури фінансової системи, яка
б враховувала взаємодію державного регулювання еко-
номічних процесів і відповідних механізмів саморегулю-
вання, що потребує наявності належної інституційної
системи, достатнього рівня розвитку фінансових інсти-
тутів. Вагомим завданням фінансово-економічної
політики є її адаптація до змін структури фінансових
відносин, впливу зовнішніх економічних факторів,
якісних перетворень фінансової системи. При форму-
ванні фінансової політики на середньострокову пер-
спективу необхідним є врахування впливу екзогенних
та ендогенних факторів на економічну систему, які
визначають тенденції соціально-економічного роз-
витку. До екзогенних факторів відносяться темпи ро-
сту валового внутрішнього продукту країн, що фор-
мують попит на основні групи товарів вітчизняного
експорту, рівень цін на продукти експорту та імпор-
товані енергоносії, обсяги та структура іноземних
інвестицій, кон'юнктура на світових фінансових рин-
ках, яка впливає на можливості держави здійснювати
запозичення та операції по рефінансуванню держав-
ного боргу. До внутрішніх економічних факторів на-
лежить частка перерозподілу валового внутрішнього
продукту через бюджет та державні цільові фонди,
прогнозований обсяг бюджетних доходів та видатків,
дефіциту (профіциту) бюджету, обсяг прямого та га-
рантованого державного боргу, показники співвідно-
шення заощаджень та інвестицій в економіку, грошо-
во-кредитного регулювання.

Розробка середньострокового прогнозу фінансової
політики країни має бути спрямованою на вирішення
наступних завдань: зниження рівня інфляції, підтрим-
ку стабільного курсу національної грошової одиниці,
підвищення рівня ліквідності банківської системи, змен-
шення ступеню впливу економічних ризиків на функ-
ціонування фінансових ринків, посилення фінансової
стійкості бюджетної системи, покращання дієвості
структурних перетворень фінансової системи, стимулю-
вання заощаджень населення та їх подальша трансфор-
мація у інвестиції в реальний та фінансовий сектор еко-
номіки. Пріоритетним напрямом вдосконалення інсти-
туційного середовища механізму фінансової політики
є підвищення частки наукоємного та високотехнологі-
чного виробництва в структурі валового внутрішнього
продукту, посилення результативності державного
інвестування, створення належних умов для впровад-
ження інновацій у виробничий процес, сприяння залу-
ченню іноземних інвестицій. Реалізація зазначеного
потребує посилення дієвості механізмів захисту прав
інвесторів, подальшого розвитку фінансово-кредитних
інструментів, покращання рівня адміністрування по-
датків та забезпечення довгострокової макроеконо-
мічної стабільності.

Фінансове регулювання економічного розвитку
країни є одним з важливих інструментів впливу на еко-
номічні та соціальні процеси шляхом перерозподілу та
використання фінансових ресурсів між пріоритетними
сферами суспільного виробництва. Основними завдан-
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нями фінансового регулювання є забезпечення еконо-
мічного зростання на засадах інституційно-інвестицій-
ного розвитку та структурних змін фінансової систе-
ми, створення сприятливих умов для збільшення обсягів
високотехнологічного виробництва, стимулювання об-
сягів внутрішнього попиту. Динамічність фінансових
перетворень обумовлює доцільність синтезу та взає-
модії інструментів бюджетно-податкового та грошово-
кредитного регулювання. Подальше вдосконалення ме-
тодологічних підходів до формування державної фінан-
сової стратегії забезпечить посилення дієвості впливу
регуляторних фінансових механізмів на економічний
розвиток країни. Формування ефективного механізму
фінансового регулювання є актуальним та взаємопо-
в'язаним із розширенням функцій, необхідність вико-
нання яких постає перед державою. Співвідношення між
складовими архітектоніки фінансової системи форму-
ються з урахуванням державних та ринкових методів
впливу на соціально-економічні процеси. Розробка за-
ходів у сфері фіскальної та монетарної політики, регу-
лювання фінансового ринку має враховувати стадії еко-
номічного циклу, сприяти активізації основних факторів
економічного зростання, до яких належить техно-
логічність економіки, рівень розвитку людського потен-
ціалу, інтегрованості вітчизняної економіки у світовій
простір. Важливим є покращення інституційного сере-
довища, яке характеризує якість взаємодії економічних
суб'єктів, ступінь впливу державного фінансового ре-
гулювання, що створює умови для розвитку економіки
та соціальної сфери [5].

З метою стабілізації фінансового сектору та
підтримки рівня економічної активності підприємств
доцільним є розробка та реалізація сукупності заходів
фіскального регулювання, які включають бюджетне
стимулювання внутрішнього попиту, використання
дієвих інструментів грошово-кредитного регулювання,
додаткову капіталізацію фінансових установ. Достатньо
високий якісний рівень фінансових інститутів, своє-
часність та обгрунтованість рішень щодо планування
належного обсягу державних видатків на відповідні цілі
сприяють створенню передумов для економічного зро-
стання. Одним з пріоритетних напрямів бюджетного
регулювання у сфері видатків є модернізація інфра-
структури, розбудова моделі соціального захисту насе-
лення, пошуку форм взаємодії бюджетної та страхової
складової, ролі держави у регулюванні інвестицій не-
державних пенсійних фондів, механізмів гарантування
суспільного добробуту.

В умовах трансформаційних перетворень, бюджет-
ний дефіцит використовувався як дієвий інструмент ан-
тициклічного регулювання, що в свою чергу, зумовило
зростання рівня державного боргу. Крім того, в даний
період часу, реалізовувались державні програми река-
піталізації фінансових установ, збільшення рівня
ліквідності банківської системи, викупу проблемних
фінансових активів. З огляду на зазначене, одним із
пріоритетних напрямів фінансової політики є знижен-
ня рівня державного боргу та боргового навантаження
на бюджет. Із поступовим відновленням економічного
зростання здійснюється оптимізація бюджетних ви-
датків шляхом встановлення граничних меж видатків на
середньострокову перспективу. Важливим є подальше
реформування системи державних фінансів, що спри-
ятиме досягненню довгострокової макроекономічної
стабільності. Інституційні зміни податкової політики
повинні бути спрямовані на зниження рівня макроеко-
номічних ризиків сповільнення темпів зростання еко-
номіки. Одним із заходів вдосконалення податкової
політики визначено скорочення обсягу податкових
пільг, що дозволить збільшити доходну частину бю-
джету.

На сучасному етапі розвитку постає необхідність
подальшого вдосконалення фінансової політики, яка б
забезпечувала сприятливі умови для відновлення дина-

міки стійкого економічного зростання, розвитку внут-
рішнього ринку товарів та послуг, оптимізації механіз-
му формування та розподілу національного доходу та
валового внутрішнього продукту між галузями еконо-
міки та населенням. У процесі реалізації виваженої бюд-
жетно-податкової, грошово-кредитної, соціальної і
інвестиційної політики, органи фінансового регулюван-
ня мають більш поглиблено враховувати інституційний
підхід щодо формування архітектоніки фінансової сис-
теми, з огляду на структурні особливості економіки та
пріоритети суспільного розвитку. Для підвищення ре-
зультативності структурних перетворень економіки та
забезпечення макроекономічної стабільності важливим
є удосконалення системи управління державними
фінансами. З метою реалізації зазначеного, доцільним
є посилення дієвості податкової політики країни, за-
провадження середньострокового бюджетного плану-
вання, стратегічного планування на рівні головних роз-
порядників бюджетних коштів, підвищення рівня
ліквідності державних цінних паперів, подальший роз-
виток системи внутрішнього та зовнішнього фінансово-
го контролю. У сфері податкової політики необхідним
є реалізація заходів щодо спрощення певних процедур
податкового адміністрування, зменшення кількості ви-
трат часу на сплату податків та подачу податкової
звітності, зменшення кількості податкових платежів,
підвищення рівня інституційного середовища податко-
вої системи. Важливим є поступове зниження показ-
ника питомої ваги видатків зведеного бюджету та бюд-
жетів державних цільових фондів у валовому внутрі-
шньому продукті у середньо- та довгостроковій перс-
пективі. Із початком пожвавлення економіки та віднов-
лення стійкої динаміки росту реального валового внут-
рішнього продукту, доцільним є обмеження показни-
ка бюджетного дефіциту. Враховуючи, що найбільш
вагомим джерелом фінансування бюджету виступають
внутрішні та зовнішні запозичення, для реалізації зба-
лансованої фінансово-бюджетної політики в період
економічного зростання доцільним формувати бюджет
із дефіцитом, який не перевищуватиме значень показ-
ника частки видатків на обслуговування державного
боргу.

Реалізація грошово-кредитної політики в серед-
ньостроковій перспективі має грунтуватися на принци-
пах забезпечення цінової стабільності, поглиблення ко-
ординації із бюджетно-податковою політикою країни,
підвищення дієвості політики щодо встановлення валют-
ного курсу використовуючи ринкові методи регулюван-
ня, забезпечення належного рівня прозорості діяльності
грошово-кредитного регулятора перед суспільством.
Поступове та обгрунтоване зростання показника моне-
тизації економіки в середньостроковій перспективі є
одним з необхідних заходів активізації ділової актив-
ності; щодо сприяння розвитку внутрішнього фінансо-
вого ринку та посилення рівня його ліквідності; ство-
рення умов для залучення інвестицій. Пріоритетним
напрямом валютної політики є поступове підвищення
гнучкості курсоутворення, що надасть можливість змен-
шити участь центрального банку в операціях на внут-
рішньому валютному ринку та відповідно знизити вплив
зазначених операцій на формування грошової пропо-
зиції.

Значну роль у забезпеченні збалансованого еконо-
мічного зростання належить бюджетно-податковій
політиці. У країнах із трансформаційною економікою
використання інструментів бюджетно-податкової полі-
тики має більш результативний вплив на стан економіч-
ного циклу та рівень регулювання соціально-економіч-
них процесів аніж грошово-кредитної політики, дієвість
якої, значною мірою, залежить від інтегрованого показ-
ника розвитку фінансового ринку. Світовий досвід
свідчить, що з еволюційним розвитком суспільних відно-
син зростає роль держави у розподільчих процесах, ре-
гулюванні розвитку економіки країни та адміністратив-
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но-територіальних одиниць, що відповідно відобра-
жається на зростанні обсягу видатків бюджету. Ваго-
мим завданням економічної політики держави є раціо-
нальний перерозподіл фінансових ресурсів між різни-
ми рівнями бюджетної системи з метою створення спри-
ятливих умов для розвитку виробництва, підвищення
якісного рівня життя населення, оптимізації бюджет-
них видатків.

Вагомим інструментом впливу держави на соціаль-
но-економічні процеси є бюджетне регулювання у сфері
видаткової частини бюджету, механізм впливу видатків
бюджету на обсяг сукупного попиту та пропозиції пе-
редбачає доцільність їх збільшення у період економіч-
ного спаду та відповідно зменшення у період стійкого
економічного зростання. Водночас важливим є форму-
вання оптимальної структури видаткової частини бюд-
жету, яка була б достатньою для виконання основних
функцій держави у сфері соціального захисту, націо-
нальної оборони, забезпеченні громадського порядку,
охорони здоров'я, освіти а також створювала відповідні
можливості дієвого впливу державних фінансових
інститутів на економічну систему [7]. Вітчизняний та
зарубіжний досвід свідчить, що підтримка деяких галу-
зей економіки, переважно сільського господарства та
будівництва за рахунок прямого впливу видатків бюд-
жету є важливим інструментом стимулювання їх роз-
витку. Надання цільових дотацій з бюджету, компенса-
ція процентних ставок за кредитами за рахунок бюджет-
них ресурсів, укладення форвардних контрактів на по-
ставку продукції, механізми державно-приватного
партнерства є вагомими інструментами підтримки зба-
лансованого та стійкого розвитку вітчизняної економі-
ки. Пріоритетним напрямом впливу держави на рівень
економічного зростання є розбудова інфраструктури,
якісний рівень якої значною мірою впливає на рівень
ділової активності, інтенсивність торговельного оборо-
ту, що позитивно відображається на покращенні рівня
економічного розвитку. Важливими завданнями держа-
ви є підвищення частки високотехнологічних укладів
економіки, сприяння розвитку її інноваційної складо-
вої, доцільним є використання механізму бюджетного
фінансування галузей економіки, що визначають нау-
ково-технічний прогрес. Пріоритетним напрямом бюд-
жетної політики у вирішенні зазначеного є надання дер-
жавних гарантій під високотехнологічні інвестиційні
проекти, реалізація яких сприятиме зростанню зайня-
тості, збільшенню обсягу валового внутрішнього про-
дукту та підвищенні конкурентоспроможності націо-
нальної економіки.

Фінансова політика країни для підвищення рівня її
результативності потребує постійного удосконалення
системи прогнозування фінансово-бюджетних показ-
ників на середньо- та довгострокову перспективу. Важ-
ливим є поєднання сукупності методів прогнозування,
в тому числі детерміністичного, стохастичних, макро-
економічного моделювання на основі системного підхо-
ду, що забезпечить посилення якісного рівня фінансо-
вого прогнозування та сприятиме підвищенню адаптив-
ності фінансово-бюджетної політики до соціально-еко-
номічних трансформацій. У процесі прогнозування до-
ходної частини бюджету важливим є використання ди-
наміки, особливостей та сезонності надходжень до-
ходів. Потребує подальшого розвитку аналітичний
інструментарій факторного аналізу, що дозволить
підвищити якісний рівень прогнозування кількісного
впливу екзогенних чинників та стан доходної частини
бюджету. Визначено основні фактори впливу на дина-
міку найбільш значимих податкових надходжень до бю-
джету, в тому числі податку на додану вартість, подат-
ку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підпри-
ємств, акцизного податку та мита. Обгрунтовано доціль-
ність подальшого розвитку механізму оцінки ефектив-
ності використання видатків державного та місцевих
бюджетів виходячи з грунтовного аналізу їх кількісно-

го впливу на економічне зростання та соціальний роз-
виток, що потребує розширення сфери застосування
програмного та галузевого підходу в процесі бюджет-
ного планування [4].

Для посилення дієвості бюджетного прогнозуван-
ня та планування важливим є підвищення ролі ендоген-
них факторів економічного зростання, розширення об-
сягів внутрішнього попиту, вдосконалення інституцій-
них механізмів бюджетно-податкового регулювання,
моніторингу оцінки ефективності бюджетних видатків,
формування збалансованого бюджету в ході економіч-
ного циклу. Визначено необхідність розширення періо-
ду бюджетного прогнозування, що обумовлено, певною
мірою, посиленням ролі бюджетного регулювання в сти-
мулюванні економічного зростання, демографічними
тенденціями, значним ступенем впливу розвитку вітчиз-
няної економіки від зовнішньоекономічної кон'юнкту-
ри та глобалізаційних перетворень. Формування основ-
них напрямів бюджетної політики на довгострокову
перспективу має бути спрямованим на вирішення по-
ставлених завдань розвитку економіки та розбудови
соціальної інфраструктури з дотриманням принципів
економічної обгрунтованості, соціальної справедли-
вості, субсидіарності. Крім того, бюджетна стратегія має
включати не тільки прогнозні значення індикативних
показників розвитку бюджетної системи але й показ-
ники питомої ваги видатків на цільові програми соціаль-
но-економічного розвитку в структурі видаткової час-
тини бюджету та валового внутрішнього продукту з
урахування терміну виконання та реалізації даних про-
грам. Зазначене, сприятиме формування збалансовано-
го бюджету, посилить бюджетну результативність,
підвищить рівень керованості фінансово-бюджетних
процесами [8]. Перспективне фінансово-бюджетне про-
гнозування спрямоване на посилення ролі бюджету як
інструменту регулювання економіки та соціальної сфе-
ри, сприяння збалансованому економічному зростанню,
оцінці можливих економічних ризиків, що впливатимуть
на стійкість фінансово-бюджетної системи. Середнє
значення показника частки доходів зведеного бюдже-
ту в валовому внутрішньому продукті на 2019—2023
роки становить — 32,35 відсотка, видатків — 34,52
відсотка, відповідно дефіциту зведеного бюджету —
2,17 відсотка. На цьому етапі вдосконалення фінансо-
вих відносин, постає необхідність розробки довгостро-
кової бюджетної стратегії, що спрямовано на посилен-
ня дієвості соціально-економічної політики країни.

Фінансова політика є вагомим інструментом регу-
лювання економічного розвитку країни. Пріоритетни-
ми напрямами фінансової політики на середньостроко-
ву перспективу мають стати удосконалення інституцій-
ного середовища фінансового регулювання, підвищен-
ня дієвості фінансово-бюджетного планування та про-
гнозування, поступове обгрунтоване зростання показ-
ника монетизації, розвиток інститутів фінансового по-
середництва, підвищення дієвості валютного регулюван-
ня, посилення взаємозв'язку фінансового регулювання
із циклічністю економічного розвитку, забезпечення
макроекономічної збалансованості.

ВИСНОВКИ
Фінансова політика є дієвим інструментом впливу на

соціально-економічні процеси. Вагомими завданнями у
процесі розробки та реалізації фінансової політики є
удосконалення системи державних фінансів, посилен-
ня ефективності регулятивної функції бюджетно-по-
даткових, монетарних механізмів, здійснення структур-
них змін в економіці, спрямованих на підвищення темпів
економічного зростання країни. Система фінансово-
економічних інститутів є результатом розвитку та по-
стійного вдосконалення відповідних взаємовідносин у
процесі формування, регулювання та використання на-
ціонального доходу з метою задоволення потреб су-
спільства. Результативність економічних перетворень,
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значною мірою, залежить від якісного рівня інститу-
ційної складової фінансової архітектоніки, стійкості
фінансової системи країни, дієвості впливу фінансових
інструментів на економічний розвиток країни. Удоско-
налення механізму фінансової політики повинно
здійснюватись з урахуванням досвіду країн з розвину-
тою та трансформаційною економікою. На цьому етапі
розвитку фінансових відносин, необхідним є визначен-
ня напрямів економічного регулювання, пріоритетів
фінансової політики виходячи з основних засад соціаль-
но-економічного розвитку країни на середньо- та до-
вгострокову перспективу. Доцільно враховувати відпо-
відний зарубіжний досвід в частині проведення дієвої
грошово-кредитної політики, посилення ефективності
бюджетного стимулювання економіки, підвищення
якісного рівня фінансово-бюджетного прогнозування
та державного фінансового контролю. Вагомим є реалі-
зація заходів спрямованих на підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняного експорту з використанням
інструментів валютного регулювання. Важливим є ство-
рення належних інституційних умов для формування
ефективної фінансової системи, оптимізації механізму
державного фінансового регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку країни. Фінансова політика як ваго-
мий економічний інститут має відігравати провідну роль
в визначенні цілей, завдань структурних перетворень
бюджетно-податкової, грошово-кредитної системи з
урахуванням циклічної динаміки економічного розвит-
ку. З огляду на зазначене, інституційні фінансові меха-
нізми повинні посилювати рівень адаптивності до змін
екзогенних чинників впливу на економічні процеси,
підвищувати роль ендогенної складової у забезпеченні
економічного зростання в середньостроковій перспек-
тиві. Визначено доцільність підвищення дієвості коор-
динації складових фінансово-бюджетної політики.

Пріоритетними напрямами фінансової політики на
середньострокову перспективу мають стати вдоскона-
лення інституційного середовища фінансового регулю-
вання, підвищення дієвості фінансово-бюджетного пла-
нування і прогнозування, поступове та виважене зрос-
тання показника монетизації, вдосконалення механізмів
валютного регулювання, утримання стабільного рівня
цін, посилення взаємозв'язку фінансового регулюван-
ня із циклічністю економічного розвитку, забезпечен-
ня макроекономічної збалансованості. Вагомим є по-
дальше зміцнення ролі фінансової складової розвитку
суспільства в забезпеченні збалансованого економічно-
го зростання. Водночас необхідним є удосконалення
інституційних засад фінансового забезпечення соціаль-
ної сфери, що надасть можливість підвищити рівень
соціальних гарантій держави та стійкість бюджетної си-
стеми.
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В статье описаны экономический характер и подходы к определению государственного долга и воз-
можности его формирования. Рассматривается понятие "государственный долг", его структура по субъек-
там международного кредита и валютный состав внешних займов страны. Проведен анализ изменения
показателей экономического развития и показателей бюджета страны. Исследованы динамика измене-
ния государственного долга и ВВП в республике Азербайджан за период 2010—2017 гг. А также проана-
лизированы механизмы его реального воздействия на экономику Азербайджана.

The proposed article presents the economic nature and approaches to the definition of public debt and the
possibility of its formation. The article deals with the concept of "public debt", its structure by subjects of
international credit, the currency composition of foreign loans of the country. The analysis of changes in the
indicators of economic development and indicators of the country's budget. Investigated the dynamics of changes
in public debt and GDP in the Republic of Azerbaijan for the period 2010—2017. And were analyzed the
mechanisms maintaining it in reality impact the economy of Azerbaijan.

Современная экономика носит долговой характер,
поскольку у большинства стран не хватает собственных
ресурсов для финансирования текущего баланса, по-
крытия дефицита государственного бюджета, проведе-
ния социально-экономических реформ, выполнения
долговых обязательств. В международной практике вне-
шние финансовые ресурсы, как правило, используются
государством в качестве дополнительных источников
развития экономики страны. В общем виде внешние дол-
ги или внешняя задолженность представляет собой сум-
му долгов нерезидентам в любой валюте, независимо от
места получения иностранных кредитных средств — из-
за рубежа или в стране заемщика.

Со временем задолженность выходит за рамки воз-
можностей страны, и это порождает необходимость в
сокращении расходной части бюджета на инвестицион-
ные и социальные цели, а так же цели, которые не свя-
заны с оплатой и обслуживанием государственного дол-
га. Валютная, бюджетная и долговая политика страны
очень тесно взаимодействуют друг с другом: государ-
ственный долг оказывает влияние на экономический
рост, денежный поток, инфляцию, ставку рефинанси-
рования, уровень безработицы, инвестиционный объем
в экономику государства в целом и реальный сектор
экономики, а также влияет на сокращение инвести-
ционных ресурсов в экономике и разрушение в воспро-
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изводственных процессах, спад экономического разви-
тия.

Высокий рост государственного долга влечет за со-
бой угрозу для безопасности экономики страны и устой-
чивости бюджетной системы. Неаргументированная
денежно-кредитная, курсовая и бюджетная политика
государства вызывает беспокойство на финансовом
рынке по отношению к инвестиционному климату, и
побуждает инвесторов выдвигать требования для повы-
шения премирования за риск. Это в основном относит-
ся к странам, которые развивают и формируют рынки
ценных бумаг, в которых кредиторы имеют право отка-
заться от принятия долгосрочных обязательств, а это
может отрицательно повлиять на формирование финан-
сового рынка и экономический рост [9].

При этом у развитых стран долг и спровоцировав-
шие его дефициты бюджета представляют собой фак-
торы, встроенные в экономический цикл развития эко-
номики и ее подъема. Деньги, которые занимаются у
граждан, организаций, банков, а также у других финан-
совых и кредитных учреждений имеют статуса активов
упомянутых кредиторов. Государственный долг мож-
но рассмотреть, как "заем нации самой себе" и можно
сказать, что он не оказывает влияния на общий размер
агрегированного богатства населения [5].

В общем виде государственный долг состоит из:
— Внутреннего государственного долга: в задол-

женности из выпущенных и непогашенных внутренних
государственных ссуд.

— Внешнего государственного долга: финансовых
обязательств страны по отношению к иностранным кре-
диторам на определенную дату.

— Валовой внутренний долг: это объем непогашен-
ных, фактических текущих, не связанных с какими усло-
виями обязательств в виде основной суммы и процен-
тов, принятых резидентом по отношению к нерезиден-
ту, а также обязательств резидентов страны по отно-
шению к нерезидентам подлежащие погашению в опре-
деленное время в будущем.

В широком смысле под внешним государственным
долгом понимается задолженность государства по не-
погашенным внешним займам и невыплаченным по ним
процентам. Внешний государственный долг складыва-
ется из задолженности государства международным и
государственным банкам, правительствам, частным ино-
странным банкам. Текущий внешний государственный
долг — тот, по которому срок уплаты наступает в теку-
щем или ближайшем бюджетном году; капитальный —
тот, по которому срок платежа еще не наступил [4].

Страны с низким кредитным рейтингом вынуждены
широко предоставлять государственные гарантии час-
тным национальным заемщикам, обременяя тем самым
государственный бюджет в случае их неплатежеспособ-
ности. В структуре внешнего долга таких стран доля
частного негарантированного государством долга от-
носительно низкая. В странах, развивающихся и с фор-
мирующимися рынками большая часть внешних долго-
вых обязательств приходится на государственный и га-
рантированный государством долг, в развитых странах
преобладают долги частного сектора перед нерезиден-
тами.

Основными причинами возникновения и увеличения
государственного долга является следующие [6]:

— хронический дефицит государственного бюджета;
— превышение темпов роста государственных рас-

ходов над темпами роста государственных доходов;
— фискальная политика, направленная на уменьше-

ние налоговой нагрузки без соответствующего сокра-
щения государственных расходов;

— расширение экономической функции государства;
— привлечение средств нерезидентов с целью под-

держки стабильности национальной валюты;
— избыточное увеличение государственных расхо-

дов;

— милитаризация, ведение войн и другие форс-ма-
жорные обстоятельства.

В данное время перед экономикой государства сто-
ят две цели: развивать финансовый рынок внутри стра-
ны и направлять средства на уменьшение дефицита в
консолидированном бюджете страны. При значитель-
ном объеме государственного внешнего долга, следо-
вательно, происходит снижение расходов на развитие
и расширение производства внутри страны, на со-
циальные нужды, в итоге, все сказывается на уровне
жизни людей. Таким образом, происходит замедление
экономического роста страны.

Величина государственного долга в национальной
части внешней задолженности зависит и от динамики
обменного курса. Если в период между датами опреде-
ления величин задолженности обменный курс изменил-
ся, то переоценка суммы внешнего долга, выраженного
в иностранной валюте, служит одним из факторов из-
менения общей величины государственного долга. Это
особенно важно в связи с тем, что структурно государ-
ственный долг состоит из двух частей: основной долг
(капитальный) и непогашенный долг (текущий), вклю-
чающий кроме основного еще и проценты на долговые
суммы, либо под названием обслуживание долга.

Под капитальным государственным долгом понима-
ют всю сумму выпущенных и непогашенных долговых обя-
зательств государства, включая начисленные проценты по
этим обязательствам. Под текущим государственным дол-
гом понимают расходы по выплате доходов кредитора по
всем долговым обязательствам государства и из погаше-
ния обязательств, срок оплаты которых наступил.

Государственный внешний долг страны оказывает
как положительное влияние на национальную экономи-
ку страны, так и отрицательное.

Положительные последствия заключаются в сле-
дующем: 1) большой выгодой для страны является то,
что существует возможность привлечения в бюджет го-
сударства заемных средств и сохранения относитель-
ного размера долга; 2) дефицит бюджета в стране при-
водит к нарастанию объемов государственного долга, а
профицит, наоборот, наделяет возможностью погашать
наросший долг [7; 9].

 Следовательно, если в стране наблюдается продол-
жительный экономический рост, то возрастает доход-
ная часть бюджета, которая позволяет уплачивать про-
центы по долгу государства.

Негативные последствия заключаются в следующем:
— при постоянном увеличении внешнего долга го-

сударства, правительству приходиться сдерживать ка-
питаловложения инвестиций в национальное хозяйство
страны;

— нарастание внешних заимствований ведет к сни-
жению своей политической независимости, а также вле-
чет за собой огромную зависимость отечественных фи-
нансов от международных;

— государственный внешний долг, как и любой дру-
гой долг, необходимо погашать вместе с процентами.

В процессе организации государственного бюдже-
та органам государственной власти необходимо прини-
мать во внимание оптимальную величину государствен-
ного внешнего долга страны.

Бюджетное Законодательство Азербайджанской
Республики определяет предельный размер государ-
ственного долга, а так же долговые обязательства Азер-
байджанской Республики перед физическими и юриди-
ческими лицами Азербайджанской Республики, иност-
ранными государствами, международными финансовы-
ми организациями. В государственный внешний долг
включаются выраженные в иностранной валюте:

— сумма долга по ценным бумагам государства;
— размер основного долга по тем кредитам, кото-

рые получены Азербайджанской Республики;
— величина обязательств по государственным га-

рантиям правительства АР. Отмечаем что, в государ-
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ственный долг включены кредиты, полученные по пря-
мым обязательствам государства и привлеченные под
государственные гарантии.

Внешний долг Азербайджана по подписанным
кредитным соглашениям на начало 2017 г. составил $
10 млрд 931,8 млн или 32,3% ВВП. Об этом говорит-
ся в отчетах Счетной палаты республики. Из указан-
ной суммы фактически освоено — 6,913 млрд долл.
или 20,4% ВВП. Согласно источнику, внешний долг
страны на душу населения на 1 января 2017 г. соста-
вил 7,047 млрд долл., что на 0,8% меньше аналогич-
ного периода 2016 г. [13; 12].

 А также только в 2016 году Азербайджан освоил
кредитов на сумму 1,204 млрд долл. (рост внешнего долга
за год на 46,1% по сравнению с показателем 2015 г.), на
выплаты по внешнему долгу направил 0,719 млрд долл.
(с показателем 2015 года рост составляет 41,9%) [11].

Иностранными донорами выдающими кредиты
Азербайджану являются следующие экономические
субъекты: Всемирный банк, Азиатский банк развития,
Исламский банк развития, Европейский банк реконст-
рукции и развития, Японское агентство международно-
го сотрудничества, которые имеют  82,3% пая привле-
чённого госдолга и остальные субъекты  имеют привле-
чённых 17,7% паев с международного рынка капитала
посредством размещения долгосрочных ценных бумаг.

По данным Министерства финансов на первое
апреля 2016 г., объем внешнего государственного долга
Азербайджанской Республики составил 7 448,7 милли-
она долларов (11 486,6 миллиона манатов), то есть 21%
от ВВП страны [13] (рис. 1).

 В 20 % из подписанных кредитных соглашений вхо-
дит доля соглашений от правительства Китая, кредиты
из Кувейтского фонда, "Роял банка" из Шотландии,
"Импортно-Экспортного банка" из США и т.п.

По состоянию на 1 апреля этого года Азербайджан
подписал с международными финансовыми учреждени-
ями и другими кредитными организациями кредитные
соглашения на 14,2 млрд долларов. При этом внешний
госдолг Азербайджана по использованным кредитам на
основе этих соглашений составил 9,6 млрд долларов.
Соотношение внешнего госдолга к ВВП составило 22%,
объем внешнего госдолга на душу населения равен
972,4 доллара [11; 12].

Валютный состав внешних займов государства на
1 апреля 2017 г. распределен следующим образом
(рис. 2).

По фиксированной ставке привлечено 46,5% креди-
тов, по плавающей — 53,5%. В структуре внешнего
госдолга 43,9% приходится на кредиты сроком на 10 лет,
52,3% — 10—20 лет и 3,8% — более 20 лет. В первом квар-
тале этого года использовано 255,9 млн долларов по
подписанным кредитным соглашениям. По состоянию
на 1 апреля внутренний долг страны составил 1,070 млрд

манатов.
Заметим, что 75% от общей суммы государственно-

го внешнего долга занимает задолженность по внешним
облигациям. Выплачивать их необходимо будет до
2047 г., самый высокий платеж ожидается в сумме 6
966 млн долларов США в 2030 году.

При этом по состоянию на первое января 2018 года
объем внешнего государственного долга Азербайджа-
на составил 9398,9 млн долл. (15978,1 млн манатов), что
составляет 22,8 процента ВВП страны (отмечаем что,
2017 г. ВВП страны составлял 70135,1 млн манатов). Об
этом говорится в сообщении Министерства финансов.
В статистику по заимствованиям включены прямые обя-
зательства государства и условные обязательства по
кредитам, привлеченным под государственный гаран-
тии.

Внешний госдолг состоит в основном из кредитных
программ и инфраструктурных проектов международ-
ных финансовых институтов, а также из ценных бумаг,
размещенных на международных финансовых рынках.
При составлении объёма размера госдолга Министер-
ство финансов берет в расчет только те кредиты, кото-
рые уже использованы на момент составления офи-
циального отчета.

Но кредитные контракты, которые были подписа-
ны в этом году, не учитываются, хотя деньги уже выде-
лены и начался процесс их освоения для реализации тех
или иных проектов. На 1 июля 2017 г., по официаль-
ным данным, внешний долг составляет 18,1 процента
ВВП. Но если учитывать контрактные факты, подписан-
ные в текущем году, среди которых есть и неиспользо-
ванные пока кредиты, то сумма внешнего долга соста-
вит порядка 11 млрд 500 млн долларов. То есть разница
между официальным долгом и реальным составит боль-
ше 4 млрд долларов.

Вообще изучая объём внешней задолженности го-

Рис. 2. Валютный состав внешних займов АР

Рис. 1.  Структура внешнего долга по субъектам международного кредита, доля с процентами

Источник: http://www.maliyye.gov.az/node/1939
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сударства, можно заметить несколько причин резкого
роста внешнего долга Азербайджана. В частности, в
рамках реструктуризации внешних обязательств Меж-
дународного банка Азербайджана, а также обяза-
тельств по большим проектам, таким как TANAP, TAP,
Шахдениз-2, Южный газовый коридор и т.п. были под-
писаны большие кредитные соглашения. В рамках этих
проектов Азербайджан финансирует свою долю в ос-
новном за счет полученных иностранных кредитов.
В рамках реализации этих крупных проектов до 2020 г.
правительство привлечет еще больше кредитных средств
[14; 15].

Как и в других странах, управление долгом уже яв-
ляется проблемой и нашей страны. Здесь основные про-
блемные вопросы видим следующим образом: с одной
стороны проблема связана с целенаправленным исполь-
зованием долгов. Как известно, первое условие успеш-
ной реализации подписанных кредитных соглашений
связано с использованием расходов по назначению. Но
иногда мы видим, что эти кредиты тратятся на ирраци-
ональные направления и превращаются в коррупцию. То
есть, использование таких кредитов для проектов, ко-
торые не стоят ничего и раздувание этого кредитного
портфеля из года в год заключается или становится се-
рьезной проблемой в управлении государственным дол-
гом.

Следующая проблема связана с распределением вне-
шних заимствований по секторам экономики. Существу-
ет значительная неравномерность диверсификации дол-
га. Большинство полученных кредитов используется для
инфраструктурных проектов (41,4%) и сектора энерге-
тика (36,2%). Это, в конце концов, вызывает задержки в
развитии ненефтяного сектора, который является од-
ним из приоритетов страны. Доля государственного
долга по использованным иностранным кредитам отно-
сится к дорожной инфраструктуре, промышленному и
энергетическому секторам (рис. 3).

Для анализа финансовых показателей и на получе-
ние максимально возможного эффекта от привлекае-

мых займов при минимизации связанными с ними издер-
жками, так же, тяжесть долговой нагрузки страны оп-
ределяется следующими показателями [4; 6]:

— отношение общей суммы внешнего долга к ВВП в
процентах;

— отношение общей суммы внешнего долга к дохо-
дам от экспорта товаров и услуг в процентах;

— отношение платежей по обслуживанию внешне-
го долга к ВВП в процентах;

— отношение платежей по внешним государствен-
ным обязательствам к бюджетным доходам в процен-
тах;

— отношение платежей по обслуживанию внешне-
го долга к экспорту товаров и услуг в процентах;

— отношение процентных платежей к ВВП и к экс-
порту товаров и услуг, официальных резервов к общей
сумме внешнего долга в процентах и др.;

Долговую зависимость страны можно измерить
уровнем тяжести долговой нагрузки страны по обяза-
тельствам перед нерезидентами. Верхним пределом раз-
мера внешнего долга, который теоретически позволяет
его своевременно обслуживать, считается его отноше-
ние к ВВП до 40—60%, а также к экспорту товаров и
услуг — до 200—250%; отношение платежей по обслу-
живанию долга к экспорту товаров и услуг до 20—25%.
В мировой практике страна считается неплатежеспособ-
ной, если объем внешнего долга превышает 40% от ВВП
и 200% экспорта [7]. Исследование по этим показате-
лям представлены в таблице 1.

Изучая данные таблицы 1, можно сделать следую-
щие выводы. Удельный вес государственного долга пос-
ледних лет, начиная с 2015 г., отражается на показате-
лях ВВП страны. И если удельный вес государственно-
го долга на ВВП страны 2014 г. составлял 8,6%, то уже
2018 г. этот показатель составлял уже 22,8 %. В том чис-
ле увеличиваются все изучаемые показатели, которые
определяют роль внешнего государственного заимство-
вания в процессах развития экономики. Указаные по-
казатели отражают сложившуюся ситуацию в стране, в

Рис. 3. Структура государственного долга АР по секторами экономики, с процентами 2016 г. (cbar.az)

Источник: [13; 15].

Таблица 1. Показатели государственного внешнего долга станы

 

Показатели с 

процентами/ 

годами 

Удельный 

вес 

экспорта в 

ВВП 

Удельный 

вес 

импорта в 

ВВП 

Доля 

иностранных 

инвестиций в 

ВВП 

Доля 

внутренних 

инвестиций 

в ВВП 

Соотношение 

внешнего 

государст-

венного долга 
к ВВП 

Соотношение 

внешнего 

государст-

венного долга 
с экспорта 

Соотношение 

внешнего 

государственного 

долга к доходам 

государственного 
бюджета 

2016 46,45 43,67 16,82 26,61 19,4 43,63 69,92 

2015 29,81 15,61  22,0  18,1 12,4 14,8 36,18 

2014 43,3 26,23 19,83 21,56 8,6 25,37 35,21 

2013 48,4 26,26 18,12 22,65 8,2 16,87 24,38 

2012 53 25,29 18,84 22,19 8,3 15,45 25,93 

2010 54,3 20,68 19,42 17,66 7,42 13,42 27,15 
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первом случае это связано с краткосрочной неплатежес-
пособностью страны.

Удельный вес экспорта на ВВП страны в наихудшем
случае был в 2015 г. и составил 29,81%, начиная с 2016 г.
продолжается увеличения экспорта товаров и матери-
алов. Доля экспорта в Государственном долге состави-
ла в 2014 г. — 25,3 %, 2015 г. — 14,8%, а уже в 2016 г. —
43,63% [16].

Изучая удельный вес макроэкономических показа-
телей Азербайджанской республики, отмечаем что, с
начиная 2014 г. наблюдаелся непрерывный рост внеш-
него государственного долга. Темп прироста долга: на
2013 г. внешней долг страны составлял относительно
6050,41 млн долл., на 2014 г. 36% увеличениями 8257,74
млн дoлл. В 2015—2016 г. за счет обслуживания внеш-
него долга государства его размер уменьшился до 6913,2
млн долл. На манатном эквиваленте увеличивался по-
чти 2 раза, за счет девальвации валютного курса. От-
мечаем, что в 2013 г. 1 долл. составлял 0,78 манатов, а
уже начиная 2015 г. курс маната к доллару составляет
1,7 манатов.

Анализируя состояние государственной задолжен-
ности, мы пришли к выводу, что если власть не изменит
темпы роста государственного долга, экономический
кризис будет обостряться и тогда она не сможет в бу-
дущем выплачивать проценты и возвращать кредиты,
которые невозможно будет пролонгировать.

Это обуславливает совершенствование системы уп-
равления государственным долгом, которая должна
быть направлена на:

— оптимизацию государственного долга;
— усиление административного контроля за финан-

совыми потоками государств;
— осуществление системных институциональных

изменений, создающих благоприятный инвестиционный
климат.

Однако использования этих долговых источников в
качестве фактора роста необходимо учитывать два важ-
ных условия:

— макроэкономическое ограничение уровня внеш-
ней задолженности:

— улучшение структуры внешнего долга, т.е. стрем-
ление к повышению удельного веса инвестиционных
кредитов в рентабельности финансируемых за их счет
программ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов господарювання важливе місце

посідає облік та контроль розрахунків з бюджетом за
податками та обов'язковими платежами. Це зумовлено
тим, що податки є головним джерелом наповнення дер-
жавного бюджету України, тому держава ретельно
слідкує за правильністю нарахування та сплати податків
та зборів. Податок на додану вартість (далі ПДВ) є од-
ним із найбільш бюджетоутворюючих податків, водно-
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час він є одним з найпроблемніших і найскладніших по-
датків у податковій системі України. У зв'язку з цим
кожен господарюючий суб'єкт повинен здійснювати
контроль правильності, повноти та своєчасності нара-
хування та сплати ПДВ для того, щоб знизити подат-
кові ризики, що призводять до фінансових втрат.

На жаль, як свідчить практика, в обліку розрахунків
з ПДВ виникає багато питань, непорозумінь та супереч-
ностей щодо правильного застосування норм, визнан-
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ня в обліку сум податкового зобов'язання та кредиту,
порядку їх відображення та сплати тощо. Тому розроб-
лена ефективна система внутрішнього контролю розра-
хунків з бюджетом за ПДВ дозволить мінімізувати
фінансові санкції фіскальних органів, забезпечить
фінансову стійкість та економічне зростання під-
приємств, сприятиме розвитку підприємницької діяль-
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

 Вивченням проблем внутрішнього контролю роз-
рахунків за ПДВ займалися такі вчені: Ф.Ф. Бутинець,
Т.А. Бутинець, В. М. Жук, Є.В. Калюга, Л.М. Касьянен-
ко, М.П. Кучерявенко, Я.В. Литвиненко, В.А. Онищен-
ко, Н.Ю. Пришва, Л.А. Савченко, Ю.О. Самура, Т.В. Са-
раскіна, О.П. Чернявський, Ф.Ф. Фоміна, К.В. Хмільовсь-
ка та інші. Вченні зробили значний внесок у вирішенні
існуючих проблем внутрішнього контролю розрахунків
за ПДВ, але зважаючи на постійні зміни в законодавчій
базі України, необхідність адаптації системи обліку та
контролю до вимог сучасності, особливої уваги вима-
гають подальші дослідження окресленої проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення проблемних питань внут-

рішнього контролю розрахунків за податком на додану
вартість на основі останніх змін нормативних доку-
ментів та окреслення шляхів оптимізації побудови си-
стеми внутрішнього контролю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Податок на додану вартість належить до так званих
споживчих податків, яким обкладається споживання
товарів. Це спеціальна надбавка, яка додається до ціни
товару незалежно від того, чи вироблений він всередині
країни, чи імпортований з інших країн.

Основним нормативним документом, який регла-
ментує порядок нарахування та сплати ПДВ є Подат-

ковий кодекс України (далі ПКУ). Контроль з боку дер-
жави за правильністю та своєчасністю здійснення роз-
рахунків за податками здійснюється фіскальними кон-
тролюючими органами в межах їх повноважень.

Відповідно до ст. 61 ПКУ податковий контроль —
система заходів, що вживаються контролюючими
органами та координуються центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну фінансову політику, з метою контролю
правильності нарахування, повноти і своєчасності
сплати податків і зборів, а також дотримання зако-
нодавства з питань регулювання обігу готівки, про-
ведення розрахункових та касових операцій, патен-
тування, ліцензування та іншого законодавства, кон-
троль за дотриманням якого покладено на контролю-
ючі органи [1].

Податковий контроль здійснюється шляхом:
— ведення обліку платників податків;
— інформаційно-аналітичного забезпечення діяль-

ності контролюючих органів;
— перевірок та звірок відповідно до вимог ПКУ, а

також перевірок щодо дотримання законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на контро-
люючі органи, у порядку, встановленому законами Ук-
раїни, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

— моніторингу контрольованих операцій та опиту-
вання посадових, уповноважених осіб та/або праців-
ників платника податків [1].

Контроль, який здійснюється фіскальними контро-
люючими органами — зовнішній контроль. При вияв-
ленні контролюючими органами помилок, на перевіря-
ючому підприємстві, в нарахуванні чи сплаті податку на
додану вартість, вони зобов'язані нарахувати штрафні
санкції. Для того, щоб уникнути фінансових втрат
підприємство повинно проводити самостійно внутрішній
контроль за сплатою податків.

Система внутрішнього контролю — це сукупність
організаційних заходів, процедур, методів внутрішньо-
го контролю, які застосовуються керівництвом підприє-
мства з метою ефективного ведення господарської
діяльності [2].

Рис. 1. Механізм проведення контролю нарахування та сплати ПДВ

Джерело: розроблено автором на основі [6].
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Основними завданнями внутрішнього
контролю розрахунків з бюджетом за подат-
ком на додану вартість є:

1) перевірка правильності визначення
об'єкта та бази оподаткування;

2) перевірка правильності встановлення
ставки податку до бази оподаткування;

3) перевірка правильності нарахування
податкових зобов'язань за податком на до-
дану вартість платника податку;

4) перевірка правильності нарахування
податкового кредиту за податком на додану
вартість платника податку;

 5) перевірка повноти та своєчасності
слати зобов'язання за податком на додану
вартість до Державного бюджету України;

6) перевірка правильності відображення
розрахунків з бюджетом за податком на до-
дану вартість у деклараціях за звітний (по-
датковий) період;

 7) перевірка стану бухгалтерського об-
ліку розрахунків з бюджетом за податком на
додану вартість;

 8) перевірка правильності відображення
розрахунків з бюджетом за податком на до-
дану вартість в фінансовій звітності суб'єкта
господарювання[3].

На сьогоднішній день здійснювати
внутрішній контроль за доцільністю, закон-
ністю та достовірністю відображення розра-
хунків за ПДВ у системі бухгалтерського
обліку надзвичайно важливо. Зумовлено це
тим, що з початку 2017 року набули чинності
нові правила заповнення податкових наклад-
них, а також був впроваджений механізм
блокування реєстрації ПН/РК. Дана ж сис-
тема податкового адміністрування поклика-
на викривати "податкові ями" і "скручуван-
ня" по ПДВ, щоб залучити сумнівних плат-
ників до відповідальності і поповнити бюд-
жет.

Згідно з новими правилами, кожна подат-
кова накладна проходить автоматичний мо-
ніторинг щодо відповідності критеріям, які
визначені у наказі Міністерства фінансів
"Про затвердження Критеріїв оцінки ступе-
ня ризиків, достатніх для зупинення реєст-
рації податкової накладної/розрахунку ко-
ригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та
Вичерпного переліку документів, достатніх для прий-
няття рішення про реєстрацію податкової накладної в
Єдиному реєстрі податкових накладних".

Механізм блокування/розблокування:
Етап 1. Направляємо ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН.

Отримана ПН/РК фіскальною службою в автоматизо-
ваному режимі розшифровується й оцінюється на пред-
мет відповідності затвердженому формату, чинності
електронного цифрового підпису, достатності розміру
регліміту, наявності помилок в обов'язкових реквізи-
тах та інших ознак дотримання обов'язкових вимог до
складання податкового документа.

Етап 2. Перевірка/моніторинг ПН/РК. ПН/РК про-
ходять перевірку на відповідність пропускним умовам,
прописаним у п. 3 Порядку зупинення реєстрації. Якщо
жодну з цих умов податковий документ не задовольняє,
то система переходить до моніторингу: перевіряє ПН/
РК на відповідність критеріям ризиковості платника,
критеріям ризиковості операцій платника і показникам
його позитивної історії. Цей етап якраз і буде вирішаль-
ним щодо того, заблокують ПН/РК чи ні.

Етап 3. Отримана квитанція про зупинення реєст-
рації ПН/РК. У разі зупинення реєстрації ПН/РК про-
тягом операційного дня платникові направляється кви-
танція [4].

На сьогоднішній день Державна фіскальна служба
України (далі ДФСУ) запровадила новий сервіс в Елек-
тронному кабінеті — окремий Реєстр податкових на-
кладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зу-
пинена.

Реєстр розміщено у відкритій частині Електронно-
го кабінету.

Пошук інформації в Реєстрі здійснюється за таки-
ми фільтрами: "Індивідуальний податковий номер", "Но-
мер ПН/РК", "Дата складання ПН/РК", а також запро-
ваджено новий сервіс — подання скарги на рішення
комісій, які приймають рішення про реєстрацію подат-
кової накладної / розрахунку коригування в Єдиному
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Таблиця 1. ПДВ № 1
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реєстрі податкових накладних або відмову в такій реє-
страції (далі — Скарга) в електронному вигляді [5].

Таким чином, для того, щоб не опинитися в скрутній
ситуації, коли податкова накладна/розрахунок коригу-
вання підлягає блокуванню, необхідно завчасно на
підприємстві перевірити її на наявність ризикових фак-
торів.

Аналізуючи вище сказане, робимо висновок, що
внутрішній контроль — це складний і безперервний про-
цес, який потребує багато часу, але разом з тим він по-

кликаний зберегти частину коштів
підприємства.

Для того, щоб здійснювати
внутрішній контроль розрахунків
за ПДВ потрібно розробити сис-
тему дій, тобто розділити свій
план перевірки на декілька по-
слідовних етапів. Потрібно це для
того, аби полегшити собі роботу,
адже маючи готовий систематизо-
ваний план дій перевіряючому
легше здійснювати перевірку і та-
ким чином з'являється більше
шансів перевірити та зіставити
більшу частину інформації, а тому
зменшити ризики невиявлення
порушень.

Вітчизняні вчені М.М. Шигун та
К.К. Уллубієва за часом здійснення
внутрішньогосподарського контро-
лю розрахунків за ПДВ виділяють
такі етапи: попередній, поточний,
наступний (рис. 1).

Попередній контроль — перед-
бачає здійснення контрольних про-
цедур до здійснення операцій, по-
в'язаних з нарахуванням та сплатою
ПДВ. Сюди входить збір інформації
про контрагента з яким підприєм-
ство планує працювати, адже, як
відомо, успішний результат будь-
якої справи залежить від благонад-
ійності контрагента. Це можна зро-
бити за допомогою різних ресурсів
у мережі Інтернет, які пропонують
у стислий строк надати максимум
інформації та розкривають дані про
контрагентів (рис. 2). Також цей
етап охоплює перевірку оформлен-
ня господарських відносин з кон-
трагентом.

Поточний внутрішній контроль
розрахунків за ПДВ проводиться
під час нарахування та сплати ПДВ.
На цьому етапі виконується пере-
вірка:

— залишку коштів на електрон-
ному рахунку в СЕА ПДВ;

— наявність податкових наклад-
них/розрахунків коригування;

— перевірка правильності за-
повнення обов'язкових реквізитів
податкових накладних/розрахунків
коригування;

— перевірка граничного термі-
ну для реєстрації в ЄРПН податко-
вих накладних/розрахунків коригу-
вання;

— реєстрації податкових на-
кладних та розрахунків коригуван-
ня в ЄРПН;

— реєстраційного ліміту за ПДВ
в системі електронного адміністру-
вання ПДВ (СЕА ПДВ) [3].

Наступний контроль правильності розрахунків за
ПДВ є найбільш складним, адже передбачає комплекс-
ну перевірку операцій з нарахування та сплати ПДВ
після того, як вони відбулися. Його основна задача скла-
дається з перевірки операцій з нарахування та сплати
(перерахування) податку на додану вартість. Такий кон-
троль має здійснюватися за підсумками звітного (по-
даткового) періоду. В загальному, методика контролю
розрахунків за ПДВ має бути направлена на перевірку
правильності визначення бази оподаткування та пра-
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Таблиця 5. ПДВ № 5
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Таблиця 6. ПДВ № 6
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Таблиця 7. ПДВ № 7

Період 
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Таблиця 8. ПДВ № 8
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Таблиця 9. ПДВ № 9
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вильності визначення сум податкового кредиту та по-
даткового зобов'язання, а також вчасного їх перераху-
вання [6].

Безумовно розроблені вченими М.М. Шигун та К.К. Ул-
лубієвою послідовні етапи перевірки пов'язані з нара-
хуванням та сплатою ПДВ значно покращують роботу
перевіряючого за рахунок розробки чітких послідовних
етапів перевірки. Надалі для більш раціональної робо-
ти перевіряючого потрібні робочі документи, які б
вміщували накопичену інформацію та на основі яких
можна було б зробити висновок. Тому доцільно допов-
нити існуюче дослідження розробленими робочими до-
кументами для кожного етапу контролю.

Як було зрозуміло з вищесказаного, основою попе-
реднього контролю є перевірка контрагента на благо-
надійність. На основі отриманих даних підприємство
робить висновок про те, чи слід співпрацювати з даним
контрагентом. Якщо в результаті опрацювання даних
було прийнято рішення про відмову в співпраці, то для
таких контрагентів пропонуємо використовувати робо-
чий документ — ПДВ№1 (табл. 1).

Потрібно це для того, аби в подальшому вберегти
себе від ризиків, які можуть виникнути в результаті
співпраці з даним контрагентом.

У разі отримання позитивних результатів перевірки
підприємства пропонуємо використовувати документ
ПДВ№2, який вміщує інформацію про згоду сторін в
співпраці і вміщує документ, який засвідчує оформлен-
ня господарських відносин з контрагентом (договір,
контракт, специфікації до контракту, рахунки, інвой-
си) (табл. 1).

Поточний внутрішній контроль розрахунків за ПДВ
доцільно проводити використовуючи такі робочі доку-
менти як ПДВ№3, ПДВ№4.

Основна задача документу ПДВ№3 засвідчити наяв-
ність податкових накладних/розрахунків коригування
від постачальника (табл. 3).

Документ ПДВ № 4 вміщує інформацію про стан
реєстрації податкових накладних та розрахунків кори-
гування в ЄРПН, тобто відображуємо чи було зареєст-
ровано податковий документ і цим самим переконуємо-
ся у правомірності визнання податкового кредиту (табл.
4).

Наступний контроль правильності розрахунків за
ПДВ є найбільш трудомістким, оскільки основна його
задача це перевірка правильності визнання та відобра-
ження в системі бухгалтерського обліку податкового
зобов'язання з ПДВ, податкового кредиту та розра-
хунків з бюджетом за звітний період.

Для того, щоб перевірка правильності визначення
податкового кредиту з податку на додану вартість була
більш раціональною пропонуємо використати документ
ПДВ № 5.

Для перевірки відповідності відображення податко-
вого кредиту з податку на додану вартість пропонуємо
— ПДВ № 6.

Перевірка правильності визначення податкового
зобов'язання з податку на додану вартість документ
ПДВ № 7.

Для перевірки відповідності відображення податко-
вого зобов'язання з податку на додану вартість пропо-
нуємо — ПДВ № 8.

Важливим завданням для перевіряючого є переко-
нання в тому, що сума ПДВ до сплати в бюджет вказана
в Декларації розрахована правильно. Для допомоги в
цьому випадку пропонуємо документ — ПДВ № 9.

ВИСНОВКИ
Отже, враховуючи розглянуте нами вище доводи-

мо, що здійснення кожним суб'єктом господарювання
внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ є надзви-
чайно важливим елементом у системі господарювання.
Адже головне завдання контролю є збереження коштів
підприємства шляхом уникнення, недопущення помилок

у нарахуванні та сплаті ПДВ, а можливо це тільки в ре-
зультаті правильного виконання поставлених завдань.

Для здійснення якісного контролю на будь-якому
підприємстві не аби якої допомоги нададуть перевіря-
ючому досліджені етапи контролю, в яких відображені
основні процедури для розв'язання головних завдань
перевірки, що дають змогу охопити всі господарські
операції з ПДВ. Цим самим доводимо, що внутрішній
контроль розрахунків за ПДВ стає більш ефективним
за рахунок конкретизації етапів (стадій) його проведен-
ня, а розробка форм робочих документів суб'єкта внут-
рішнього контролю є невід'ємним елементом перевірки,
і слугує для того, щоб допомогти підприємству здійсни-
ти внутрішній контроль за нарахуванням та сплатою
ПДВ.

Література:
1. Податковий кодекс України: прийнятий Верхов-

ною Радою України 2 груд. 2010 р. № 275517: текст зі
змін., редакція від 01.01.2018 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-5--
podatkoviy-kontrol/

2. Даценко Г.В., Сімакович М.В. Організація внутрі-
шнього контролю за нарахуванням та сплатою ПДВ на
підприємстві / Г.В. Даценко [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=73244

3. Сліпченко Г.М. Щодо здійснення внутрішнього
контролю розрахунків з бюджетом за податком на до-
дану вартість / Г.М. Сліпченко // матеріали ІІІ міжна-
родної науково-практичної конференції "актуальні пи-
тання економічних наук" (13—14 травня 2016 року)
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://molo-
dyvcheny.in.ua/files/conf/eko/17may2016/18.pdf

4. Адамович Н. Загальний механізм блокування-2018
/ Н. Адамович // Податки та бухгалтерський облік. —
2018. — № 48 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу:https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/
issue-48/article-37162.html

5. Зупинення реєстрації ПН [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/zupinennya-
reestratsii-pn/334096.html

6. Шигун М.М., Уллубієва К.К. "Методичний інстру-
ментарій внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ"
/ М.М. Шигун, К.К. Уллубієва //Вісник ХНУ. — 2012. —
C. 83 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_2_1/083-
086.pdf

References:
1. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Tax Code

of Ukraine", available at: http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/
glava-5--podatkoviy-kontrol/ (Accessed 10 Sept 2018).

2. Datsenko, H.V. and Simakovych, M.V. (2014), "Orga-
nization of internal control over charging and payment of
VAT at the enterprise", available at: http://nauka.kush-
nir.mk.ua/?p=73244 (Accessed 10 Sept 2018).

3. Slipchenko, H.M. (2016), "On the implementation of
internal control over payments with the budget for value
added tax", available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/
conf/eko/17may2016/18.pdf (Accessed 10 Sept 2018).

4. Adamovych, N. (2018), "General blocking mecha-
nism-2018", Podatky ta bukhhalters'kyj oblik, vol. 48, avai-
lable at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/
issue-48/article-37162.html (Accessed 10 Sept 2018).

5. State Fiscal Service of Ukraine (2018), "Stop the
registration of the MF", available at: http://sfs.gov.ua/
baneryi/zupinennya-reestratsii-pn/334096.html (Accessed
10 Sept 2018).

6. Shyhun, M.M. and Ullubiieva, K.K. (2012), "Metho-
dical tool for internal control of payments for VAT", Visnyk
KhNU, available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
pdf/ekon/2012_2_1/083-086.pdf (Accessed 10 Sept 2018).
Стаття надійшла до редакції 13.09.2018 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71www.economy.in.ua

ПOСТAНOВКA ПРOБЛEМИ
Функцioнувaння пiдприємств у ринкoвих умoвaх

пeрeдбaчaє бeзпeрeрвний рух грoшoвих кoштiв, тoму їх
слiд рoзглядaти як вaжливий рeсурс тa фaктoр eфeк-
тивнoстi дiяльнoстi пiдприємств.

Викoристaння в прoцeсi упрaвлiння гoспoдaрськими
суб'єктaми дoстoвiрнoї тa пoвнoї iнфoрмaцiї прo рух
грoшoвих кoштiв пiдвищує якiсть упрaвлiнських рiшeнь,
пoзитивнo впливaє нa пoтoчний i прoгнoзний фiнaн-
сoвий стaн пiдприємств.

Знaчущiсть iнфoрмaцiї прo рух грoшoвих кoштiв
oбумoвлюється нeoбхiднiстю нaдaння кoристувaчaм для
прийняття рiшeнь пoвнoї тa нeупeрeджeнoї iнфoрмaцiї
прo фiнaнсoвий стaн, рeзультaти дiяльнoстi тa рух
грoшoвих кoштiв. Oсoбливoї увaги в цьoму кoнтeкстi
зaслугoвують питaння вдoскoнaлeння oблiку кaсoвих
oпeрaцiй нa пiдприємствi як oпeрaцiй з гoтiвкoвими
кoштaми.

УДК 336.764.1
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OБЛIК КAСOВИХ OПEРAЦIЙ ТA ШЛЯХИ ПOЛIПШEННЯ
ЇХ OРГAНIЗAЦIЇ НA ПIДПРИЄМСТВI

O. Haydarzhiyska,
PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit National aviation university
O. Kostyunik,
PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit National aviation university
V. Vyshnevska,
student, National aviation university

ACCOUNTING CASH TRANSACTIONS AND WAYS TO IMPROVE IT ORGANISATION
IN THE ENTERPRISE

Дoслiджeнo oснoвнi зaсaди oргaнiзaцiї i здiйснeння бухгaлтeрськoгo oблiку кaсoвих oпeрaцiй нa пiдприємствi
тa визнaчeнo oснoвнi шляхи їх покращення.

Одним із напрямів удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах ринкової економіки є
орієнтація його на Міжнародні стандарти. Це в значній мірі сприяє підвищенню якості бухгалтерського обліку та
аналізу, дає підприємствам певну самостійність у використанні обгрунтованої системи обліку грошових коштів і
відображення специфіки техніки і технології організації їх ефективного використання для прийняття оптималь-
них управлінських рішень.

Пріоритет економічного зростання буде одним з найважливіших і сьогодні, і завтра, і протягом наступних трид-
цяти років. Важливу роль у досягненні цієї мети відіграє і чітко налагоджена система бухгалтерського обліку.

Investigated the basic principles of organization accounting of cash operations at the enterprise and the main ways to
improve it.

One of the directions of improving the accounting in enterprises in a market economy is orientation to international
standards. This greatly contributes to improving the quality of accounting and analysis, giving enterprises a degree of
autonomy in using a sound accounting system of cash and displaying the specifics of technology and technology to organize
their efficient use for the adoption of optimal management decisions.

The priority of economic growth will be one of the most important today and tomorrow, and over the next thirty years.
An important role in achieving this goal is played by a well-established accounting system.

Ключoвi слoвa: гoтiвкoвi кoшти, кaсa, кaсoвi oпeрaцiї, oблiк, oргaнiзaцiя oблiку, вдoскoнaлeння.
Key words: cash, service, cash transactions, account, accounting organization, improvement.

AНAЛIЗ OСТAННIХ ДOСЛIДЖEНЬ
ТA ПУБЛIКAЦIЙ

Дoслiджeнню питaнь oблiку, грoшoвих кoштiв i
кaсoвих oпeрaцiй у ринкoвих умoвaх присвячeнi прaцi
вiдoмих вiтчизняних тa зaрубiжних eкoнoмiстiв,
зoкрeмa, М.Т. Бiлухи, Ю.A. Вeриги, O.М. Губaчoвoї,
Г.Г. Кiрeйцeвa, Л.В. Нaпaдoвськoї, В.O. Oзeрaнa,
М.С. Пушкaря, В.В. Сoпкa, М.Р. Мeтью, М.Х. Пeрeрa,
Г. Шiлiнглoу, Грaбoвoї Н.Н. тa iнших. Водночaс, oкрeмi
питaння пoлiпшeння oргaнiзaцiї oблiку кaсoвих
oпeрaцiй тa кoнтрoлю зa ними нa пiдприємствaх
пoтрeбують пoдaльшoгo дoслiджeння.

ПOСТAНOВКA ЗAВДAННЯ
(ФOРМУЛЮВAННЯ ЦIЛEЙ СТAТТI)

Рoзглянути oсoбливoстi oргaнiзaцiї бухгaлтeр-
ськoгo oблiку кaсoвих oпeрaцiй нa пiдприємствi тa
визнaчити oснoвнi нaпрями її вдoскoнaлeння.
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ВИКЛAД OСНOВНOГO МAТEРIAЛУ
ДOСЛIДЖEННЯ

Грoшoвi кoшти — цe нaйбiльш лiквiднa кaтeгoрiя
aктивiв, якa зaбeзпeчує пiдприємству нaйбiльший
ступiнь лiквiднoстi i, вiдпoвiднo, свoбoду вибoру.
Грoшoвi кoшти — пoчaтoк тa кiнeць гoспoдaрськo-
фiнaнсoвoгo циклу. В прoцeсi дiяльнoстi пiдприємствa
грoшoвi кoшти в хoдi кругooбiгу пeрeвoдяться в iншi
aктиви. Пoрядoк збeрiгaння, витрaчaння тa oблiку
грoшoвих кoштiв у кaсi встaнoвлюється прaвилaми
вeдeння кaсoвих oпeрaцiй, щo рoзрoбляються oргaнi-
зaцiями сaмoстiйнo у вiдпoвiднoстi дo oбрaнoї oблiкoвoї
пoлiтики.

Кaсa — цe спeцiaльнo oблaднaнe примiщeння, якe
зaбeзпeчує збeрeжeння грoшeй.

Грoшoвi кoшти — пoняття бухгaлтeрськoгo oблiку,
якe вiдoбрaжaє нaйлiквiднiшi aктиви пiдприємствa тa
включaє гoтiвку в кaсi, кoшти нa рaхункaх в бaнкaх,
eлeктрoннi грoшi, якi eмiтуються у вiдкритo циркулю-
ючiй систeмi, дeпoзити дo зaпитaння тa кoшти в дoрoзi.

Грoшoвi кoшти визнaчeнi Мiжнaрoдним стaндaртoм
бухгaлтeрськoгo oблiку М(С)БO 7 "Звiт прo рух грo-
шoвих кoштiв" нaступним чинoм: "Грoшoвi кoшти
склaдaються з гoтiвки в кaсi i дeпoзитiв дo зaпитaння"
[3, с. 105].

Зa I. I. Сaхaрцeвoю грoшoвi кoшти визнaчaються як
грoшi тa будь-якi дoкумeнти, якi приймaються бaнкaми
дo вклaду тa нeгaйнo вiднoсяться нa рaхунoк вклaдникa
[8, с. 38].

Грoшoвi кoшти присутнi нa пoчaткoвoму тa кiн-
цeвoму eтaпaх oблiкoвoгo циклу, який включaє прид-
бaння тoвaрiв, вирoбництвo прoдукцiї, викoнaння рoбiт,
нaдaння пoслуг, a тaкoж oтримaння виручки. Рoль
грoшoвих кoштiв нa пiдприємствi є бaгaтoгрaннoю.

Бiльшiсть oпeрaцiй, щo здiйснюються нa пiдпри-
ємствi, пoв'язaнi з рухoм грoшoвих кoштiв, прoвeдeнням
рoзрaхункiв мiж пiдприємствaми. Рух кoштiв, щo
виступaє як нaдхoджeння i вибуття грoшeй тa їхнiх
eквiвaлeнтiв, утвoрює грoшoвi пoтoки.

Дoктoр eкoнoмiчних нaук, прoфeсoр I.A. Блaнк
гoвoрить прo пoняття "грoшoвий пoтiк" у тaкий спoсiб:
"Грoшoвий пoтiк (cash flow) — oснoвний пoкaзник, щo
хaрaктeризує eфeкт iнвeстицiй у виглядi пoвeрнeних
iнвeстoру грoшoвих кoштiв. Oснoву грoшoвoгo пoтoку
з iнвeстицiй склaдaють чистий прибутoк i сумa aмoр-
тизaцiї мaтeрiaльних i нeмaтeрiaльних aктивiв" [1, с.
394].

Визнaчeння грoшoвoгo пoтoку в М(С)БO 7 "Звiт прo
рух грoшoвих кoштiв" звучить як нaдхoджeння i вибут-
тя грoшoвих кoштiв тa їх eквi-вaлeнтiв [3, с. 117].

Тoму, викoристoвуючи oснoвнi нaдбaння вiтчиз-
няних тa зaрубiжних вчeних, мoжнa нaдaти такe
визнaчeння: грoшoвi кoшти — цe тi зaсoби, якi мoжуть
лeгкo пeрeтвoрювaтися у iншi мaтeрiaльнi тa нeмa-
тeрiaльнi цiннoстi.

Одним із напрямів удосконалення бухгалтерського
обліку на підприємствах в умовах ринкової економіки є
орієнтація його на Міжнародні стандарти. Це в значній
мірі сприяє підвищенню якості бухгалтерського обліку
та аналізу, дає підприємствам певну самостійність у ви-
користанні обгрунтованої системи обліку грошових
коштів і відображення специфіки техніки і технології
організації їх ефективного використання для прийнят-
тя оптимальних управлінських рішень.

Пріоритет економічного зростання буде одним з
найважливіших і сьогодні, і завтра, і протягом наступ-
них тридцяти років. Важливу роль у досягненні цієї мети
відіграє і чітко налагоджена система бухгалтерського
обліку

Отже, в умовах ринку зростає роль і значення пра-
вильної організації обліку грошових коштів, вдоско-
налення методу їх обліку, розвитку теоретичних і прак-
тичних питань, проведення глибокого аналізу ефектив-
ності їх використання.

Особливе місце в системі бухгалтерського обліку
належить звітності, так як саме на її основі приймають-
ся рішення про доцільність співпраці з тим чи іншим
партнером, а правильне її використання зводить до
мінімуму ймовірність фінансових втрат.

Загальною метою фінансової звітності є надання
інформації про фінансовий стан підприємства за звітний
період і зміни в його фінансовому становищі. Така
інформація потрібна широкому колу користувачів для
прийняття ними економічних рішень.

Поряд з цим, багато вчених-економістів і практиків
свідчать про недостатність об'єму інформації, що на-
дається у звітності.

Так, наприклад, професор У. Іскаков і доцент
Ф. Сейдахметова вважають що, "... система бухгалтерсько-
го обліку та звітності хоча і приведена у відповідність з
міжнародними стандартами, але її побудова в даний час
носить фіскально — розподільний характер ... .." і ствер-
джують про необхідність правового регулювання бух-
галтерського обліку, так як, на їхню думку "... Окремі
підприємства України стали зводити його (бухгалтерсь-
кий облік) до критичного мінімуму, дотримуючись прин-
ципу "мінімум інформації — мінімум питань ", врахову-
ючи, що облік перевіряється тільки державними орга-
намами ... ". У зв'язку з цим, для поліпшення звітності, а
саме для звіту про рух грошових коштів, ці вчені пропо-
нують доопрацювати "Звіт про рух грошових коштів".

Аргументуючи це тим, що "... необхідно відокрем-
лювати грошові кошти, створювані на підприємстві, від
грошових коштів, що залучаються з боку у вигляді кре-
дитів, додаткових вкладів власника і т. д. ...".

Про недосконалість звітності також розмірковує
вчений-практик К. Дюсембаєв, викладаючи, що ".. фінан-
сова звітність не включає всю інформацію, яка необхід-
на користувачам для прийняття економічних рішень.
Економічні рішення, які приймають користувачі фінан-
сової звітності, вимагають оцінки спроможності суб'єк-
та генерувати грошові кошти, розрахунку часу їх гене-
рування і впевненості в отриманому результаті. Ця
здатність в кінцевому підсумку визначає, наприклад, чи
може суб'єкт платити своїм працівникам і постачальни-
кам, виплачувати відсотки, погашати кредити і розпо-
діляти дохід. Користувачі можуть краще оцінити здат-
ність генерувати грошові кошти, якщо вони забезпечені
всією необхідною інформацією, а не тільки тієї, яка
відображає фінансове становище, діяльність і зміни у
фінансовому становищі суб'єкта за минулий звітний
період.

Г. Сейткасімов у своїй статті "Документальне офор-
млення розрахунків з підзвітними особами" говорить
про те, що грошові кошти видаються з каси. У облікову
політику підприємства в обов'язковому порядку пови-
нен бути врахований порядок обліку готівки в касі. Крім
того, слід встановити терміни надання фінансових звітів
працівників за отриманими сумами. І якщо працівник не
відзвітував за попередні суми, то керівник підприємства
сам приймає рішення про видачу, так як він є розпоряд-
ником коштів і несе за це відповідальність. Крім того,
якщо в касі підприємства накопичується понадлімітна
виручка, Г. Сейткасімов також пропонує цю виручку
видавати підзвітним особам на господарські потреби.
Надалі вона використовується або на придбання товар-
но-матеріальних цінностей, або повертається в касу. До
цього заходу треба вдаватися в крайньому випадку, тому
що це є порушенням розрахунково-касової дисциплі-
ни.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити вис-
новок, що я згодна з думками всіх вчених і практиків,
що для розкриття повноти інформації, яка міститься в
звіті про рух грошових коштів, "Звіт про рух грошових
коштів" вимагає концептуального доповнення та термі-
нологічних уточнень, а також, щоб фінансова звітність
була достовірною, необхідно проводити інвентаризацію
готівки і майна з метою уникнення грошових втрат.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

73www.economy.in.ua

Також щодо вдосконалення обліку грошових коштів
хочеться запропонувати погляд ученого, кандидата еко-
номічних наук, доцента Т. Сандрікової. Вона пропонує,
перш за все, вивчити зарубіжний досвід, прислухатися
до фахівців тих країн, які вже пройшли пережитий нами
період і стабілізували бухгалтерський облік. Слід ввес-
ти нові методи ведення обліку, зокрема перейти на ав-
томатизований спосіб обробки інформації з обліку гро-
шових коштів.

Ф. Сейдахметова в своїй статті "Гроші — основа
оборотних коштів підприємства" піднімає питання
правильної організації обліку грошових коштів. "В об-
ліковій політиці і в робочому плані рахунків необхід-
но передбачити правильну організацію обліку грошо-
вих коштів з урахуванням специфіки підприємства,
так як грошові взаєморозрахунки є основою будь-
якої господарської операції. Так, наприклад, у гос-
подарських договорах слід окремим пунктом виділя-
ти умови по угоді, щоб виключити конфліктні ситу-
ації ".

Тaким чинoм, грoшoвий пoтiк є сукупнiстю рoзпo-
дiлeних у чaсi нaдхoджeнь i видaткiв грoшoвих кoштiв
тa їх eквiвaлeнтiв, гeнeрoвaних гoспoдaрськoю дiяль-
нiстю пiдприємствa. Рух грoшoвих кoштiв нa пiдпри-
ємствi пoв'язaний з фaктoрaми чaсу, прoстoру, струк-
тури, ризику i лiквiднoстi.

Дoслiджeння сучaснoгo стaну мeтoдичнoгo зaбeз-
пeчeння oблiку гoтiвкoвих кoштiв тa oргaнiзaцiї кaсoвих
oпeрaцiй нa пiдприємствaх, дoзвoлилo виявити дeякi
нeдoлiки з викoристaння нaявних мeтoдoлoгiчних i
oргaнiзaцiйних зaсaд здiйснeння oблiкoвoгo прoцeсу. Цe
зoкрeмa:

— вiдсутнiсть рoзрoблeних рoбoчих iнструкцiй
прaцiвникiв бухгaлтeрiї i кaси стoсoвнo пoрядку oфoрм-
лeння видaчi гoтiвки з кaси;

— вiдсутнiсть зaтвeрджeнoгo грaфiку здiйснeння
рoбoти кaсирa, щo нe сприяє eфeктивнoму хoду oблi-
кoвoгo прoцeсу, a в дeяких випaдкaх i взaгaлi усклaднює
йoгo;

— зaтяжнa прoцeдурa oфoрмлeння видaткoвих i
прибуткoвих кaсoвих oрдeрiв;

— вiдсутнiсть вeдeння упрaвлiнськoї звiтнoстi для
кoнтрoлю зa стaнoм i рухoм грoшoвих кoштiв, щo пoяс-

нюється зaвaнтaжeнiстю прaцiвникiв бух-
гaлтeрiї пiдприємствa oснoвнoю звiтнiстю.

Сaмe тoму, нa нaшу думку, удoскoнa-
лeння oргaнiзaцiї oблiку кaсoвих oпeрaцiй нa
пiдприємствaх пoвиннo вiдбувaтися в нaпрямi
вирiшeння oкрeслeних прoблeм.

Для здiйснeння oргaнiзaцiєю будь- якої
oснoвнoї дiяльнoстi (вирoбничoї, пoсeрeд-
ницькoї, кoмeрцiйнoї i т. д.) нeoбхiднi кoшти.
Грoшoвi кoшти oргaнiзaцiї утвoрюються при
прoдaжу гoтoвoї прoдукцiї, тoвaрiв, вiд
нaдaння сeрвiсних тa iнших пoслуг, a тaкoж у
виглядi нaдхoджeнь вiд oпeрaцiй з цiнними
пaпeрaми i т. д.

Oргaнiзaцiї витрaчaють кoшти нa рoз-
витoк oснoвнoї дiяльнoстi, придбaння
мaтeрiaльних цiннoстeй, oплaту прaцi прa-
цiвникiв; здiйснюють вклaдeння у нeoбoрoтнi
aктиви (будiвництвo вирoбничих i культурнo-
пoбутoвих oб'єктiв, придбaння aвтoмoбiлiв,
трaктoрiв тa iнших oб'єктiв oснoвних зaсoбiв,
витрaти пo зaклaдцi i вирoщувaнню бaгaтo-
рiчних нaсaджeнь та iн.).

Тaк, пeрш зa всe, нa пiдприємствi для
зaбeзпeчeння дoтримaння вимoг видaчi
гoтiвки з кaси слiд рoзрoбити рoбoчi iнст-
рукцiї тeкстoвoї фoрми щoдo oфoрмлeння
видaчi гoтiвки з кaси видaткoвим кaсoвим
oрдeрoм (тaблиця 1).

Для пoлeгшeння рoбoти кaсирa i зa-
бeзпeчeння свoєчaснoстi викoнaння ним свoїх

oбoв'язкiв нa пiдприємствi слiд склaдaти грaфiк рoбoти
кaсирa, який мaє зaтвeрджувaтися кeрiвникoм. Приклaд
тaкoгo грaфiку прeдстaвимo у тaблиці 2.

Дoцiльним тaкoж будe зaпрoвaджeння нa пiдпри-
ємствi упрaвлiнськoгo oблiку гoтiвкoвих кoштiв, щo
дoзвoлить пiдвищити зaгaльний рiвeнь eфeктивнoстi
звiтнoстi для зaбeзпeчeння пoтрeб упрaв-лiння пiдпри-
ємствoм.

Oднiєю з мoжливих фoрм упрaвлiнськoї звiтнoстi нa
пiдприємствi мoжe бути зaстoсувaння Звiту прo ви-
кoнaння плaтiжнoгo бюджeту, який пeрeдбaчaє нaдaння
iнфoрмaцiї прo грoшoвi пoтoки пiдприємствa. Крiм тoгo,
eфeктивним будe нaвeдeння у вкaзaнoму звiтi дoдaт-
кoвих пoкaзникiв, якi iнфoрмувaтимуть систeму упрaв-
лiння прo стaн гoтiвкoвих кoштiв нa пoчaтoк i кiнeць
звiтнoгo пeрioду [6].

З мeтoю пoдaльшoї дeтaлiзaцiї нaдхoджeння грo-
шoвих кoштiв зa вирoблeну прoдукцiю, рoбoти тa
пoслуги, дoцiльним є нaдaння кoристувaчaм дoдaткoвoї
oблiкoвoї iнфoрмaцiї прo нaдхoджeння гoтiвки в кaсу у
фoрмi вiдпoвiднoгo бухгaлтeрськoгo звiту.

В aспeктi визнaчeння чaсoвих пoкaзникiв для дaнoгo
звiту eфeктивним мoжe бути встaнoвлeння звiтнoгo
пeрioду для пiдприємствa — в рoзмiрi кaлeндaрнoгo
мiсяця. При цьoму дoрeчнoю будe дeтaлiзaцiя
iнфoрмaцiї пo дeкaдaх: з 1 пo 10, з 11 пo 20, з 21 пo 31
числo звiтнoгo пeрioду.

Тaкoж дoцiльнo фoрмувaти Звiт прo нaдхoджeння
грoшoвих кoштiв зa вирoблeну прoдукцiю, рoбoти тa
пoслуги стaнoм нa кoжeн дeнь звiтнoгo пeрioду. Нa-
лeжний рiвeнь aктуaльнoстi тa oпeрaтивнoстi iнфoр-
мaцiї, щo нaдaється у тaких щoдeнних звiтaх, дoсягa-
ється зa умoви щoдeннoгo вiдoбрaжeння в eлeктрoннiй
фoрмi бухгaлтeрськoгo oблiку у вiдпoвiдний спoсiб
oфoрмлeних пeрвинних бухгaлтeрських дoкумeнтiв —
бaнкiвських виписoк, прибуткoвих тa видaткoвих
кaсoвих дoкумeнтiв [7].

Фoрмувaння упрaвлiнськoї звiтнoстi прo гoтiвкoвi
грoшoвi пoтoки нa пiдприємствi будe кoрисним для
oцiнки йoгo гoтiвкoвих кoштiв, a тaкoж дaсть кoрис-
тувaчaм змoгу рoзрoбляти мoдeлi для oцiнки тa пoрiв-
няння тeпeрiшньoї вaртoстi мaйбутнiх гoтiвкoвих
грoшoвих пoтoкiв.

Тaблиця 1. Рoбoчi iнструкцiї прaцiвникiв бухгaлтeрiї щoдo видaчi
гoтiвки з кaси видaткoвим кaсoвим oрдeрoм

№ 
з/п 

Викoнaвeць Пeрeлiк рoбiт 

1 Гoлoвний 

бухгaлтeр 

Рoзглядaє усну зaяву oдeржувaчa прo видaчу грoшeй i за пoтрeби 

з’ясoвує у бухгaлтeрa рoзрaхункoвoгo вiддiлу стaн рoзрaхункiв з 
oдeржувaчeм aбo oбгрунтoвaнiсть суми, якa нeoбхiднa 

oдeржувaчу. Бухгaлтeр рoзрaхункoвoгo вiддiлу дaє вiдпoвiдну 

дoвiдку, нa пiдстaвi якoї гoлoвний бухгaлтeр приймaє рiшeння 

2 Бухгaлтeр 

рoзрaхункoвoгo 

вiддiлу 

Склaдaє видaткoвий кaсoвий oрдeр, зaзнaчaючи в ньoму тaкi 

рeквiзити: дaту (числo цифрaми, мiсяць слoвaми); прiзвищe, iм’я, 

пo бaтькoвi oдeржувaчa (якщo грoшi видaються зa дoручeнням - 

дaту, нoмeр дoручeння тa oсoбу, якa йoгo видaлa); змiст oпeрaцiї 

(зa щo aбo для чoгo видaються грoшi); суму дo видaчi (цифрaми тa 

слoвaми); нoмeр кoрeспoндуючoгo рaхунку. Пoтiм бухгaлтeр 

рoзрaхункoвoгo вiддiлу прoстaвляє кoнтирoвку нa oрдeрi, рeєструє 

oрдeр пiд вiдпoвiдним пoрядкoвим нoмeрoм, прoстaвляє цeй нoмeр 

нa oрдeрi i пeрeдaє oрдeр гoлoвнoму бухгaлтeру 

3 Гoлoвний 

бухгaлтeр 

Пeрeвiряє прaвильнiсть склaдaння кaсoвoгo oрдeрa, пiдписує йoгo 

i пeрeдaє (чeрeз прaцiвникa бухгaлтeрiї) кeрiвнику пiдприємствa. 

Oдeржaвши пiдписaний кeрiвникoм oрдeр, гoлoвний бухгaлтeр 

нaпрaвляє йoгo (чeрeз прaцiвникa бухгaлтeрiї) кaсиру для 

викoнaння 

4 Кaсир Пeрeвiряє дoстoвiрнiсть пiдписiв нa oрдeрi i прaвильнiсть йoгo 

oфoрмлeння, пoтiм вимaгaє вiд oдeржувaчa прeд’явити пaспoрт 

aбo iнший дoкумeнт, який зaсвiдчує oсoбу тa дoручeння (якщo 

грoшi видaються зa дoручeнням). Дoручeння прикрiплюється дo 
oрдeрa. Пiсля цьoгo кaсир прoпoнує oдeржувaчу рoзписaтись нa 

oрдeрi (oдeржувaч вкaзує суму прoписoм тa прoстaвляє дaту 

oдeржaння), пiдписується нa oрдeрi сaм i видaє грoшi, a oрдeр 

oдрaзу ж зaписує в кaсoву книгу, зaзнaчaючи нoмeр дoкумeнтa, 

кoму видaнo, кoрeспoндуючий рaхунoк, суму 
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ВИСНOВКИ З ПРОВЕДЕНOГO
ДOСЛIДЖEННЯ

I ПEРСПEКТИВИ ПOДAЛЬШИХ
РOЗРOБOК

У ЦЬOМУ НAПРЯМІ
Рaцioнaльнa oргaнiзaцiя бухгaлтeр-

ськoгo oблiку гoтiвкoвих грoшoвих кoштiв
пeрeдбaчaє дoтримaння систeмнoгo
пiдхoду, субoрдинaцiї, взaємoдiї рiзних
видiв oблiку, пiдпoрядкoвaнoстi зaгaльнiй
лoгiцi упрaвлiння.

Нa сьoгoднiшнiй дeнь мeтoдoлoгiчнi
пiдхoди дo oргaнiзaцiї бухгaлтeрськoгo
oблiку кaсoвих oпeрaцiй пiдприємствa вжe
дoстaтньo рoзрoблeнi, хoчa i пoтрeбують
пoстiйнoгo пeрeгляду i вдoскoнaлeння iс-
нуючих мeтoдiв. Сaмe тoму, в умoвaх
сьoгoдeння для вдoскoнaлeння oблiкoвoгo
прoцeсу в питaннях кaсoвих oпeрaцiй
oсoбливoї вaги нaбувaють прoблeми
вдoскoнaлeння йoгo oргaнiзaцiї, вирiшeння
яких, у кiнцeвoму пiдсумку, дoзвoлить
пiдвищити eфeктивнiсть рoбoти кaси
пiдприємствa i знизити ризики пoмилoк i
прoрaхункiв пiд чaс рoбoти прaцiвникiв
кaси.

Oдним iз нaпрямiв удoскoнaлeння
бухгaлтeрськoгo oблiку нa пiдприємствaх в умoвaх
ринкoвoї eкoнoмiки є oрiєнтaцiя йoгo нa Мiжнaрoднi
стaндaрти. Цe в знaчнiй мiрi сприяє пiдвищeнню якoстi
бухгaлтeрськoгo oблiку тa aнaлiзу, дaє пiдприємствaм
пeвну сaмoстiйнiсть у викoристaннi oбгрунтoвaнoї
систeми oблiку грoшoвих кoштiв i вiдoбрaжeння
спeцифiки тeхнiки i тeхнoлoгiї oргaнiзaцiї їх
eфeктивнoгo викoристaння для прийняття oптимaльних
упрaвлiнських рiшeнь.

Прioритeт eкoнoмiчнoгo зрoстaння "будe oдним з
нaйвaжливiших i сьoгoднi, i зaвтрa, i прoтягoм нaступних
тридцяти рoкiв". Вaжливу рoль в дoсягнeннi цiєї мeти
вiдiгрaє i чiткo нaлaгoджeнa систeмa бухгaлтeрськoгo
oблiку."

Oтжe, в умoвaх ринку зрoстaє рoль i знaчeння
прaвильнoї oргaнiзaцiї oблiку грoшoвих кoштiв, вдoс-
кoнaлeння мeтoду їх oблiку, рoзвитку тeoрeтичних i
прaктичних питaнь прoвeдeння глибoкoгo aнaлiзу
eфeктивнoстi їх викoристaння.

Oсoбливe мiсцe в систeмi бухгaлтeрськoгo oблiку
нaлeжить звiтнoстi, тaк як сaмe нa її oснoвi приймaються
рiшeння прo дoцiльнiсть спiвпрaцi з тим чи iншим
пaртнeрoм, a прaвильнe її викoристaння звoдить дo
мiнiмуму ймoвiрнiсть фiнaнсoвих втрaт.
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№ 

з/п 
Oпeрaцiя 

Стрoк викoнaння, 

гoд. 

1 Приймaння тa видaчa гoтiвки зa oфoрмлeними прибуткoвими тa 

видaткoвими кaсoвими oрдeрaми з пoпeрeдньoю їх пeрeвiркoю 

вiдпoвiднo дo рoбoчих iнструкцiй прo oфoрмлeння кaсoвих 

oпeрaцiй 

Щoдeннo з 8-00 дo 

12-00 

2 Зaпис прибуткoвих i видaткoвих кaсoвих oрдeрiв дo кaсoвoї 

книги 

Вiдрaзу ж пiсля 

прoвeдeння кoжнoї 

кaсoвoї oпeрaцiї 

3 Прoвeдeння oпeрaцiй в бaнку (oдeржaння грoшeй зa чeкaми, 

здaчa кaсoвих нaдхoджeнь, oтримaння виписoк з рaхункiв в 

бaнку, здaчa плaтiжних дoручeнь тa iнших дoкумeнтiв, якими 

oфoрмлюються oпeрaцiї пo рaхункaх пiдприємствa в бaнку 

тoщo) 

Щoдeннo з 12-00 дo 

15-00 

4 Здaчa бухгaлтeру рoзрaхункoвoгo вiддiлу oтримaних в бaнку 

виписoк i дoкумeнтiв 

Вiдрaзу ж пiсля 

пoвeрнeння з бaнку 

5 Oфoрмлeння прибуткoвими i видaткoвими кaсoвими oрдeрaми 

(чeрeз бухгaлтeрa рoзрaхункoвoгo вiддiлу) oпeрaцiй з 

oдeржaння грoшeй зa чeкaми i здaчi гoтiвки в бaнк. Зaпис 

oрдeрiв дo кaсoвoї книги 

Тeрмiнoвo пiсля 

пoвeрнeння з бaнку 

6 Склaдaння спискiв дeпoнeнтiв пo зaрoбiтнiй плaтi i пeрeдaчa їх 
бухгaлтeру рoзрaхункoвoгo вiддiлу 

Дo 9-00 чeтвeртoгo 
дня пiсля пoчaтку 

виплaти зaрoбiтнoї 

плaти 

7 Склaдaння звiту кaсирa i пeрeдaчa йoгo бухгaлтeру 

рoзрaхункoвoгo вiддiлу 

Щoдeннo o 16-30 

Тaблиця 2. Приклaд грaфiку рoбoти
кaсирa пiдприємствa
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ще десять років тому орієнтація на індивідуальні

потреби споживача була ексклюзивним напрямом мар-
кетингового просування товарів та послуг, але сьогодні
вона стає показником конкурентоспроможності та ста-
лості підприємства на ринку, його здатності в майбут-
ньому створювати з клієнтом спільну споживчу цінність.

За Ф. Котлером, маркетинг розвивається в 4 етапи
[1]:

— орієнтація на продукт (виробництво товару об-
межено, високий попит на товар, мінімум маркетингу);

— орієнтація на продажі (ринок наповнений това-
рами, відбувається активна торгівля);

— сегментна орієнтація (продаж направлений на
окремі сегменти ринку);

— орієнтація на споживача (максимально корисне
використання інформації про споживача).

Саме останній етап розширює традиційну концеп-
цію маркетинг-міксу "4Р" за рахунок ще одного елемен-
ту — people, який включає людський фактор у процеси
ринково-орієнтованої економічної діяльності (персо-
нал, споживачі, партнери тощо).

Так, на початку 90-х рр. ХХ ст. заговорили про мар-
кетинг відносин — систему, що направлена на встанов-
лення тривалих і конструктивних зв'язків зі спожива-
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CUSTOMER-RELATIVITY AS A NEW PARADIGM OF BUSINESS MANAGEMENT

Прискорення змін у світи призводить до переформатування свідомості та ментальних ознак всіх учасників
бізнес-процесів, що в свою чергою стає причиною зміщення фокусів у кінцевих цілях діяльності підприємств.

Науково-технічний розвиток призвів до більш швидкого та якісного задоволення потреб споживачів, зро-
бивши їх більш вимогливими та примхливими. Відтепер основною метою підприємств, які бажають залиша-
тися на ринку тривалий час та отримувати стабільний прибуток, є задоволення не лише наявних, але й прихо-
ваних потреб споживача, про які, можливо, він ще сам не здогадується, але вони обов'язково виникнуть зго-
дом. Це потребує досконалого вивчення клієнтів та надзвичайної прозорливості від виробників. Таким чином,
роблячи клієнтоорієнтованість підприємств не лише новою філософією їхньої діяльності, але й новітньою па-
радигмою ведення бізнесу.

Accelerating changes in the world leads to a reformatting of the consciousness and mental traits of all participants
in business processes, which in turn causes the shift of tricks to the ultimate goals of enterprises.

Scientific and technological development has led to more rapid and qualitative satisfaction of the needs of
consumers, making them more demanding and capricious. Nowadays, the main goal of enterprises that want to stay
in the market for a long time and receive a stable profit is to satisfy not only the available, but hidden, needs of the
consumer, which may not even be realized by himself, but they will necessarily arise later. This requires a thorough
study of clients and requires extraordinary visibility from the manufacturers. Thus, making customer-orientation of
enterprises not only a new philosophy of their activities, but also a modern paradigm of doing business.

Ключові слова: клієнтоорієнтованість, клієнт, споживча цінність, досвід споживача.
Key words: customer orientation, customer, consumer value, consumer experienceю.

чами, на відміну від попередньої концепції, що має ко-
роткострокову орієнтацію. У сучасному світі, коли рин-
ки вже не розвиваються так стрімко, і нові споживачі не
з'являються постійно, компанії змушені вести бороть-
бу за кожного клієнта. Вважається, що утримання існу-
ючого споживача коштує дешевше в 5 разів, ніж завою-
вання нового [1].

З вищесказаним тісно пов'язана концепція еконо-
міки вражень, авторами якої є Джозеф Пайн і Джеймс
Гілмор, яка є результатом економічної еволюції від аг-
рарної до промислової економіки і, найбільш пізньої,
економіки послуг. Подібно до того як суспільство в
своєму розвитку послідовно переходило від аграрної
економіки до індустріальної і далі до постіндустріаль-
ної, або сервісної, пропозиція цінності також зазнава-
ло змін.

На думку Дж. Пайна і Дж. Гілмора, враження — це
четверта економічна пропозиція, яка так само разюче
відрізняється від послуг, як послуги від товарів. Коли
людина купує враження, вона платить за незабутні хви-
лини свого життя, підготовлені і "зрежисовані" (як в те-
атральній п'єсі) компанією, тобто за власні почуття і
відчуття [2].

У фокусі економіки вражень знаходяться враження
і унікальний споживчий досвід, а основне завдання — з
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простого споживача перетворити клієнта в прихильни-
ка компанії, лояльного до неї настільки, наскільки це
можливо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням клієнтоорієнтованості підприємств

через її актуальність сьогодні займаються багато як
вітчизняними, так і зарубіжними експертів: В. В. Бусар-
кина [3], Дж. К. Нарвер, С.Ф. Слейтер [6], В. Лошков [4],
Б. Рыжковский [7], К. Харский И. [11], Воржакова Ю.П.
[13, с. 240], Новіков А. [15], Кулинич А. [18], И.А. Нико-
нова, Р.Н. Шамгунов [22] та ін.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності економічної

категорії "клієнтоорієнтованість", її значення та місця
в діяльності підприємства, надати авторське бачення
цього поняття.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Автори цього дослідження провели детальний та

докладний аналіз існуючих дефініцій категорії "клієнто-
орієнтованість", результати якого наведено у таблиці 1.

Аналіз дефініцій дає можливість сформулювати ос-
новні принципи клієнтоорієнтованості:

1. Один з ключових принципів клієнтоорієнтованості —
сумлінність. Якщо персонал компанії акуратно і сумлі-
нно виконує посадові обов'язки, то це обов'язково
відзначать клієнти і повернуться до неї знову.

2. Знання потреб свого клієнта. Такий принцип
клієнтоорієнтованості полягає в тому, що компанія по-
винна чітко уявляти, чого бажає їх клієнт, ставити за-
питання і уважно слухати, що на них відповідають
клієнти. Після придбання товару чи послуги просити
надати зворотний зв'язок про те, якої якості продукт
або послуга, і чи залишився клієнт задоволений робо-
тою компанії. Ці елементарні дії виражають турботу про
клієнта, яка сприяє його поверненню.

3. Уміння зрозуміти і прийняти точку зору клієнта. Ще
один принцип клієнтоорієнтованості — аналіз шляху
клієнта да компанії, встати на його місце і проаналізувати
шлях, який він проходить для того, щоб придбати товар
чи послугу, оцінити та зробити відповідні висновки.

4. Увага до дрібниць. Даний принцип клієнтоорієн-
тованості полягає в тому, що компанія повинна навчи-
тися помічати дрібниці, які їй не подобаються і теоре-
тично можуть дратувати і споживача. Часом моменти,
які не вимагають величезних зусиль, можуть сильно
впливати на інших людей. Необхідно враховувати такі
речі або змінювати їх, в результаті клієнти залишаться
задоволені обслуговуванням.

5. Уміння випереджати очікування клієнта. Останній
принцип клієнтоорієнтованості полягає в тому, що ком-
панія повинна систематично дивувати своїх клієнтів.
Обслужити замовників трохи краще, ніж цього очіку-
вали, і вони будуть задоволені [24].

Звичайно необхідно розглянути причини переходу
до клієнтоорієнтованості. Крім очевидних причин, мож-
на виділити наступні. Перша причина, це лояльність.
Передбачається, що лояльний клієнт дає численні ре-
комендації своїм знайомим про компанію і продукцію,
створюючи, так званий ефект "сарафанного" радіо. Ло-
яльний клієнт також робить повторні продажі, а як я
вже говорив — це вигідно. Лояльність це дуже важлива
вигода, але дуже важко її отримати побічно, як би само
собою. Лояльність потрібно заслужити, цілеспрямова-
но керуючи процесом. Не можна віддавати процес прид-
бання лояльності на самоплив або користуватися стан-
дартними інструментами.

Друга причина концентрованість на клієнті. Це мож-
ливість отримати перевагу перед конкурентами в тому,
що підприємство стає визнаним експертом на галузево-
му або функціональному ринку, знає, що клієнт хоче
отримати, і надає вчасно те, що йому потрібно.

І третя причина, це дисциплінованість у напрямі
клієнта. Це стан, коли підприємство знає, що зараз ро-
бить клієнт, у чому він має потребу, і управляє проце-
сом. При цьому клієнт повинен відчувати, що працює з
професійною командою, готовою всі сили віддати на те,
щоб зробити проект якісно і в терміни. І що підприєм-
ство, як постачальник, забезпечить його повноцінної
робочої комунікацією, і не буде витрачати його доро-
гоцінний час на контроль виконання проекту. Клієнто-
орієнтованість як бізнес-процес — це чітке розуміння
працівниками послідовності дій та рішень, спрямованих
на задоволення клієнта. Це — зрозумілий для всіх ба-
ланс відповідальності та повноважень.

У межах розвитку клієнтоорієнтованості підприєм-
ства часто виникає необхідність формування портрета
типового клієнта. Зазвичай це робиться за наступними
критеріями: вік, стать, соціальний статус, інші способи
сегментації клієнтів. У результаті — окреслюється пор-
трет "ідеального клієнта", який є результатом усеред-
нення. Це прекрасний спосіб для того, щоб зрозуміти,
хто потенційний клієнт, які його потреби та чим він пе-
реймається, зрозуміти його звички, поведінку та коло
спілкування. Але доведено, що "усереднений варіант"
ніколи не відповідає конкретній людині. Численні екс-
перименти показали, що в пошуках еталону ми знахо-
димо ідеальні параметри, які в реальності не відповіда-
ють конкретній людині. Тому для більш ефективної
взаємодії з клієнтами необхідна максимальна індиві-
дуалізація і персоніфікація роботи з клієнтами.

Ще одним напрочуд важливим аспектом є виникнен-
ня досвіду споживача, як внутрішнього і суб'єктивного
відгуку клієнта на будь-які прямі або непрямі контакти з
компанією. Споживчий досвід виникає в будь-яких облас-
тях (точках контакту), з якими стикається або взаємодіє
споживач. У точках контакту клієнти приймають дуже
важливі рішення: чи варто починати співпрацю з компа-
нією; чи варто робити повторні покупки; чи варто розши-
рювати кількість придбаних товарів і частоту їх спожи-
вання. Управління клієнтським досвідом — це сучасна
бізнес-стратегія, заснована на управлінні загальним вра-
женням споживача про компанію, яка складається з емоцій
і відчуттів, випробуваних клієнтом в процесі залучення,
придбання, володіння та оцінки всіх сервісів, продуктів і
проявів компанії в його житті. Управління клієнтським
досвідом передбачає вибудовування безперервного про-
цесу взаємин з клієнтом у різних точках контакту.

Клієнтоорієнтовані підприємства роблять акцент на
довготривалу взаємодію зі споживачами в майбутньому,
а традиційні підприємства — на короткотривалий при-
буток сьогодні. Метою діяльності перших є Розвиток та
зміни, а традиційних — збереження існуючого положен-
ня. Клієнтоорієнтовані підприємства перебувають у по-
стійному пошуку нових шляхів здійснення діяльності,
створюють для/та разом зі споживачами, а традиційні
виробляють та удосконалюють свою продукцію або по-
слуги, розробляють нові технології, при цьому шляхом
отримання прибутку для клієнтоорієнтованих під-
приємств є максимізація цінності споживачів у часі (чим
довше клієнт з підприємством, тим більший дохід він їй
приносить), а для традиційних залишається скорочення
витрат і збільшення доходів від виробництва.

Отже, підприємства, які засновують свою діяльність
на інноваціях, гнучкій організації та соціальній відпові-
дальності, ефективніші та успішніші, ніж компанії, які
використовують традиційніші стратегії. Сьогодні мате-
ріальні активи компаній займають лише невелику част-
ку їхньої ринкової вартості. Новими джерелами прибут-
ку стають інформація та знання, імідж та досвід.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, проведене дослідження дало мож-
ливість сформувати авторське бачення економічної ка-
тегорії лієнтоорієнтованість як нової ефективної пара-
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дигми ведення бізнесу з повним переформатуванням
діяльності підприємства та всіх його елементів на вияв-
лення та задоволення потреб споживача й формування
спільними з ним зусиллями кінцевої споживчої цінності
власного продукту задля сталих та тривалих відносин з
клієнтом з метою подальшої максимізації прибутку.
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Таблиця 1. Визначення поняття "клієнтоорієнтованість"

Автор Визначення 

В.В. Бусаркина [3] Клієнтоорієнтованість – інструмент партнерської взаємодії організації та клієнта по задоволенню його 

потреб, націлений на отримання стійкого прибутку в довгостроковому періоді, за допомогою 

відповідних ключових компетенцій організації  

В. Лошков [4] Здатність організації отримувати додатковий прибуток за рахунок глибокого розуміння та ефективного 

задоволення потреб клієнтів  

И. Манн [5] Ініціація позитивних емоцій у потенційних і існуючих клієнтів, що веде до вибору товарів і послуг вашої 

компанії серед безлічі конкурентів, до повторних покупок і отримання нових клієнтів за рахунок 
рекомендацій існуючих клієнтів 

Дж.К. Нарвер, 
С.Ф. Слейтер [6] 

Розуміння цільових покупців, задоволення їхніх потреб, повне розуміння ланцюжка створення цінності 
та його розвитку в майбутньому, розуміння потреб не тільки власних клієнтів, але і всіх членів каналу 

розподілу  

Б. Рыжковский [7] Інструмент управління взаємовідносинами з клієнтами, націлений на отримання стійкого прибутку в 

довгостроковому періоді що базується на трьох критеріях: ключова компетенція, цільові клієнти і 

рівність позицій  

А.А. Русанова [8] Процес, спрямований на збільшення життєвого циклу взаємодії компанії з клієнтом  

Р. Дешпндэ, 

Дж.У. Фарлей, 

Ф.Е. Вебстер [9] 

Частина корпоративної культури, набір переконань, що ставить інтереси клієнта на перше місце перед 

інтересами менеджерів, акціонерів, працівників. Фокус не тільки на розумінні потреб існуючих і 

потенційних клієнтів, а також на розумінні їх цінностей і переконань 

К.  Кокран [10] Клієнтоорієнтованість - це одна з основних цінностей бізнесу, який прагне до виживання і процвітання 

К. Харский И. [11] Клієнтоорієнтованість -це стратегія максимізації прибутку компанії за рахунок створення умов, за яких 

клієнт бажає укласти угоду, потім другу і всі наступні. Це не те, що ви думаєте зробити для клієнта, це 

те, що клієнт думає про вас; це не те, що компанія робить для свого клієнта, це не те, що вона збирається 

зробити, це не те, що вона хоче зробити, це не те, що вона може зробити при необхідності. Це оцінка 

клієнтом видимої частини діяльності компанії 

Л. Стрій [12] 

 

Маркетинг відносин – це філософія маркетингу, спрямована на встановлення, підтримку і зміцнення 

взаємовигідних відносин співробітництва з усіма учасниками процесу планування, виробництва і 

розподілу товарів, послуг та інформації з метою забезпечення тривалого процвітання підприємства, 

підтримки і поліпшення благополуччя його партнерів, споживачів і суспільства в цілому 

Ю. П. Воржакова 

[13, с. 240] 
 

Перехід від фокусування зусиль підприємства на конкурентній боротьбі та випередження конкурентів до 

впровадження унікальних продуктів для задоволення майбутніх потреб клієнтів найчастіше шляхом 
використання нетрадиційних підходів 

С. Еверт [14] Це вміння виявляти потреби клієнта (як внутрішнього, так і зовнішнього) та ефективно задовольняти їх 

А. Новіков [15] 

 

Це характеристика самого бізнесу, яка відображає місце інтересів клієнта в системі пріоритетів 

керівництва і власників; це інструмент, який дозволяє підприємству отримувати лояльних клієнтів. 
Користування цим інструментом вимагає деяких інвестицій 

В. Лучков [16] 
 

Це здатність компанії створювати додатковий потік клієнтів і додатковий прибуток за рахунок глибокого 
розуміння і задоволення потреб клієнтів 

О. Мухортова [17] Стратегія бізнесу, яка має на меті задоволення потреб клієнта. Результати стратегії 
кліентоорієнтованості: лояльність, прибуток, стабільний грошовий потік, підвищення рівня 

передбачуваності поведінки клієнтів 

А. Кулинич [18] Бажання зрозуміти клієнта, точна відповідність обіцянкам та очікуванням клієнта та прагнення до 

перевищення його очікувань, чесність відповідальність перед державою, індивідуальний підхід.  

Націленість 

А.В. Кваско,  

М.М. Лавренюк [19]  

Зміна парадигми управління підприємством у напрямах управління відносинами, емоціями, соціально-

орієнтованості, сталого розвитку та ін.  

Франке, Парк [20] Набір поведінкових індикаторів підприємства з концентрацією на інтересах клієнта та його потребах для 

досягнення довготривалої задоволеності клієнта 

[21]  Це стратегічний підхід до розвитку організації, що забезпечує підвищення її конкурентоспроможності і 

зростання прибутковості, передбачає мобілізацію всіх її ресурсів на виявлення, залучення клієнтів та 

утримання найбільш прибуткових з них 

И.А. Никонова, Р.Н. 

Шамгунов [22]  

Перехід від фокусування зусиль підприємства на конкурентній боротьбі до впровадження унікальних 

продуктів для задоволення майбутніх потреб клієнтів, шляхом використання нетрадиційних підходів 

Д.И. Хлебович [23]  Компанія понад усе ставить інтереси клієнтів, що їх потреби та бажання є визначальним фактором при 

розробці внутрішніх бізнес-процесів 
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INTRODUCTION
Azerbaijan is situated on the south-eastern border of

Europe connecting it with Central Asia and the Middle East.
After declaring its independence from the USSR in 1991,
Azerbaijan's economy has become one of the fastest growing
in the world. However, the transition of the Azerbaijani
economy to market economy, like in every post-soviet
country caused to significant decrease in welfare of the
population, increase in unemployment, rising of inflation
and other similar social problems in the early years of
independence. Fortunately, Azerbaijan has substantial oil
reserves and the economy of the country has extremely
changed with increases in oil production after the Baku-
Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline became fully operational in
September 2006. Since that time, Azerbaijan has
experienced a considerable economic growth arising from
oil boom. Oil extraction and exportation had grown
extensively and thus turning into a leading sector of the
economy. Extensive oil extraction and exportation have led
to massive oil revenues into the country, which in turn, have
created favorable circumstances for implementation of large
scale infrastructure and social projects contributing to
socioeconomic development of the country.
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This article deals with fiscal policy challenges of Azerbaijan economy arising from oil extraction and
exportation of the country. As background information, author provides macroeconomic overview by assessing
several macroeconomic indicators in order to get well aware of the current situation in the country. Through
evaluation of economic cycle, fiscal policy has been examined in terms of pro-cyclical and counter-cyclical
perspectives. Furthermore, fiscal policy framework has been measured by analyzing various fiscal variables,
discussion of fiscal rules and long-term sustainability as well as efficient public financial management system.
In this article, Norway is shown as a successful country in oil revenue management by implementation of several
explicit fiscal rules. Fiscal consolidation target of Japan's economy is also mentioned in this paper. At the end of
this article, author delivers conclusion and some policy recommendations.

Эта статья имеет дело с проблемами налоговой политики экономики Азербайджана, являющейся ре-
зультатом добычи и экспорта нефти страны. Автор предоставляет макроэкономический обзор, оценивая
несколько макроэкономических индикаторов, с целью оздоровления текущей ситуации в стране. По-
средством оценки экономического цикла налоговая политика была исследована с точки зрения процик-
лических и антициклических перспектив. Кроме того, структура налоговой политики была измерена,
посредством анализа различных финансовых переменных, обсуждения финансовых правил и долгосроч-
ной устойчивости, а также эффективной общественной системы финансового менеджмента. В этой ста-
тье Норвегия показывается как успешная страна в управлении доходами от добычи нефти, благодаря
внедрению нескольких конкретных финансовых правил. В данной статье также упомянута финансовая
цель консолидации экономики Японии. В конце этой статьи автор отражает некоторые стратегические
рекомендации по налоговой политике Азербайджана.
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нансовая консолидация.

As a matter of fact, oil producing countries with consi-
derable amount of nonrenewable resources can benefit from
them, and many countries have done it. However, relying
on nonrenewable resource revenue lead to significant
challenges to policy makers and the government has an
important role to play in how the revenues from these
resources are used. Therefore, fiscal policy choice has an
important influence on economic activity in oil-rich
countries due to the substantial share of the oil sector in
the economy.

This article examines fiscal policy challenges for
Azerbaijan economy is generally stemming from oil
revenues constitute substantial part of government
budget which is volatile and uncertain arising from oil
price fluctuation in the world market. These particular
characteristics of oil revenues cause to challenges with
respect to intergenerational equity, fiscal sustainability
in the long term.

Indeed, the analysis of fiscal policy over the economic
cycle has become more important after the global financial
crisis with international appealing for counter-cyclical fiscal
policies.The following graph 1 describes pro-cyclical versus
counter-cyclical fiscal policy.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201880

Fiscal policy has usually been found to be pro-cyclical in
resource rich countries with symptoms for macroeconomic
and fiscal volatility. Thus, where fiscal policies have been pro-
cyclical, they have caused to macroeconomic instability and
damaging boom-and-bust episodes. They have also put
burden on public financial management systems, lessen the
quality of spending and increased long-term uncertainties.

By analyzing various fiscal variables I am going to assess
whether fiscal policy has been pro-cyclical or counter-
cyclical in Azerbaijan. In addition, this article will enlighten
the current fiscal challenges of Azerbaijan economy and its
possible solutions.

1. Macroeconomic over-
view

The sharp reduction in the oil
prices since 2014 together with lower
oil production has caused to severe
effects on the major macroeconomic
variables of the country. Acco-
rdingly, GDP growth rate accounted
for -3.1% in 2016, the first negative
growth rate Azerbaijan has observed
since 1995. National currency —
manat- is depreciated in February
and December 2015 followed by
inflationary pressure. Inflation
increased while the current account
surplus disappeared and the budget
moved to a deficit. Monetary policy
has been tightened to address
inflation and support the domestic
currency, so the Central Bank inc-
reased its refinancing rate from 3%
to 10% in order to decrease the ag-

gregate demand (Look at Graph 2 and Graph 3).

As it seems from graph below, GDP of Azerbaijan in
dollars equivalence had a sharp decline starting from 2014.
The intuition behind this trend is the devaluations of national
currency (look at Graph 4 and Graph 5.)

Dynamics of listed macroeconomics indicators
demonstrate that, recent oil price slump has adversely
impacted Azerbaijan economy.

In order to mitigate the oil price shock to the economy
and shifting toward sustainable economic development,
strategic road map prepared in 2016 and relevant documents

Graph 1. Pro-cyclical versus counter-cyclical fiscal policy.

Graph 2. Real GDP growth

Source: [4].

Graph 3. Exchange rate USD/AZN

Source: [5].

Graph 4. GDP [bln manats&usd]
Source: [4].

Graph 5. CPI (%)

Source: [5].
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approved by the end of same year. Road map covers short,
medium and long-term perspectives and includes economic
growth model and action plan for 2016—2020, long-term
approach by 2025 and target outlook for the period after
2025. The main purpose of strategic road map is to foster
diversification by generating different revenue channels
away from oil and also diminish the share of oil sector in
economy as well as boosting non-oil GDP growth.

In fact, diversification practice must be surrounded by
an adequate environment mainly focused on a proper fiscal
policy management and efficient use of public spending.
Fiscal policy is the key instrument which allow regulator to
realize the objectives of diversification strategy and the
public investments are the transmission channel enabling the
government to recycle its oil windfalls on sustainable growth
by fostering sectors representing a new-value-added to
economy.

2. Assessment of fiscal policy framework
2.1. Analysis of fiscal variables: Current research studies

regarding the estimation of cyclicality of fiscal policy are
mostly focused on government expenditure. Therefore, first
I will start to investigate the cyclical feature of fiscal policy
in Azerbaijan economy over the recent years by evaluating

the trend between budget expenditures and oil prices (look
at Graph 6).

As it seems above, there is positive relationship between
the change in budget expenditures and oil prices. Thus,
average annual growth of oil price 28% from 2005 to 2008
caused to 64% increase budget expenditure for the same
period. Oil price reduction is starting from mid-2008 till the
end of 2009 lead to decrease in budget expenditure around
3%. Later periods during 2010 and 2012 oil price escalation
resulted average growth of 19% in budget expenditure again.
Starting from mid-2014 substantial decline in mineral
resource prices till the end of 2016 caused to 2 % cut in
government expenditure. Even though in 2017 oil price
increased 29%, government expenditure remained same as
a previous year. Moreover, in order to identify relationship
between government expenditures and oil price changes
statistically, correlation test1 has been implemented. Based
on the test result correlation coefficient is equal to 0.6 which
can be interpreted as a relatively positive strong
relationship.

It is appreciated that, fiscal policy should be focused
on stimulating economy during bad times by increasing
public expenditure in order to boost aggregate demand.

Graph 6. Dynamics of Budget expenditure and oil price change

Source: [4; 10].

Graph 7. Dynamics of tax/GDP ratio and real GDP growth
Source: [4].

______________________________________
1 Also referred to as Pearson's or the bivariate correlation which is a measure of the linear correlation between two variables X and Y.
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However, during the estimated time we could not observed
this trend. On the other hand, budget expenditures failed
to follow counter-cyclical properties of fiscal policy.

As a reaction to the global financial crisis of 2008 tax
revenues decreased in percent of GDP which was adequate
fiscal policy to foster economic growth during recession
period (look at Graph 7). Corporate and personal income
tax rates decreased consequently, those have substantial
shares in overall tax revenues.

Afterwards, recovery of oil prices starting from 2010
lead to expansion of economy again, but within the boom
period tax policy did not respond necessarily counter-

cyclical measures. More recently, the oil price slump in 2014
increased tax to gdp ratio 16% and 15% for the period of
2015 and 2016 accordingly, which means more tax
collections with respect to previous years (look at table 1).
As a matter of fact, 2016 was the year with economic
downturn when the GDP growth rate has been observed
negatively since 1995. During the recession period increasing
tax revenues is an indication of pro-cyclicality which
impedes breathing of economy. Although there was not any
changes in tax rates during 2015 and 2016, improvement of
tax revenues was associated with increasing supervision of
tax collection within that period.

During the estimated period government expenditures
and tax revenues increased substantially till the end of 2014
(look at Graph 8). Within that period of time expenditure
enlarged more than 5 times while this trend is not observed
proportionally in the tax revenues. At the beginning of the
period gap between two fiscal variables is reasonable. After
the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline became fully operational
from 2006, massive oil revenues entered to the country and
government injected those hot cashes to the economy by
implementing large scaled social and infrastructure projects.

Corporate Income Taxes Personal Income Tax 
Years Tax rate Years Tax rate 

2004-2005 24% 2004-2009 14%-35% 

2006-2009 22% 2010-2012 14%-30% 

2010-up to now 20% 2013-up to now 14%-25%* 

Table 1. Tax rate changes

* 14% percent for income up to 2,500 manat per month, 25 percent

is charged more than 2500 manat
Sources: [6].

Graph 8. Tax revenues versus total expenditure (bln usd).

Source: [4].

Graph 9. Dynamics of SOFAZ transfer to government budget (bln usd)
Source: [4; 11].
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As a result, the gap between tax revenues and expenditure
increased enormously. The reason for noticeable decline in
both variables for the period of 2015 was related to
devaluation of local currency more than 2 times.

Thanks to oil revenues huge gap or deficit of budget is
financed through transfer from State Oil Fund of Azerbaijan
(SOFAZ)2. Budget transfers from SOFAZ are mostly related
global oil prices as it clearly seems in graph 9. To be more
precise, when the oil prices is high budget received much
more oil revenues from state oil fund. On the other hand,
when resource prices declined transfers also decreased
accordingly.

During 2006 and 2017 fiscal balance moved in negative
and positive directions. Recent oil price turmoil started from
mid-2014 resulted negative fiscal balance in 2014, 2015 and
2016. Although oil prices is started to rise from 2017, budget
deficit increased and accounted for 1.5% of GDP which has
been the largest deficit since 2006 (look at Graph 10).

It is worth to state that, the overall fiscal balance is a
commonly used fiscal variable and also valuable to measure
the government's net financing requirement. But, it is not
supposed to be a good indicator for determining the effect
of fiscal policy on domestic demand or the government's
efforts in developing fiscal policy. Thus, high oil revenues
lead to a fiscal expansion via growth in spending might be
masked by improved overall balance. Therefore, the non-
oil fiscal balance by excluding oil revenues will be better
fiscal indicator for evaluating sustainability and determining

macroeconomic impact of fiscal policy. As it seems from
graph 11, non-oil fiscal balance has been continuously in a
negative direction since the 2006. When the oil prices started
to rise the non-oil fiscal balance in percent of GDP even
deteriorated.

Ministry of Finance of Azerbaijan issues annual
budgetary reports which focus on overall fiscal balance. It
is highly acknowledged that, oil rich countries should pay
more attention to non-oil fiscal balance. Therefore,
separating the overall balance into an oil and non-oil balance
is important. Emphasizing non-oil balance in the budget
would itself be vital step toward advancing fiscal policy.

2.2. Fiscal rules and long-term sustainability
In order to possess pressures for overspending, fiscal

rules implement a long-lasting restriction on fiscal policy
through numerical targets on budgetary aggregates. For oil-
rich countries, fiscal rules are commonly encouraged by a
desire to decrease the pro-cyclicality of fiscal policy as a
result of unstable resource proceeds, and promote savings
as well as sustainability. Types of fiscal rules could be
summarized as below (look at Graph 12).

There is no unique fiscal rule could be applied to all
countries. Several countries aimed a single fiscal rule, while
others have targeted two or more rules. In fact, there are
only few oil rich countries that have implemented explicit
fiscal rules that target non-oil deficits and most of them have
implicit rules that seem less binding, regularly based on
budgeted oil prices that define transfers to saving fund.

Graph 10. Overall fiscal balance

Source: [4].

Graph 11. Non-oil fiscal balance
Source: [4].

______________________________________
2 The State Oil Fund of Azerbaijan (Azerbaijan's sovereign wealth fund) was established in December 1999 by the Presidential Decree as

an extra-budgetary entity which accumulates and manages oil and gas revenues of the country for future generations.
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Azerbaijan fiscal policy is also directed by an implicit rule
under which oil profits above the budgeted level based on
an oil price assumption are transferred to the SOFAZ.

Norway experience: Successful oil revenues management
Norway is the world's fifth largest oil exporter and

third largest gas exporter. As other industrialized
countries Norway also encounters a fiscal challenge

related to the ageing of its population. The fiscal policy
agenda presently in place is effective and contributing to
fiscal discipline. The fiscal framework includes an explicit
fiscal rule based on the structural non-oil budget balance
and a transparent sovereign wealth fund (the Government
Pension Fund Global, GPFG)3. This structure delinks the
earning and use of oil revenues as well as supports the

Graph 12. Fiscal rules structure

Graph 13. Macroeconomic indicators of Norway for the oil sector

Source: [8].

______________________________________
3 It was created in 1990 under the name Government Petroleum Fund and renamed as the Government Pension Fund Global in 2006. The

GPFG is the largest sovereign wealth fund in the world with assets 1 035 USD billion.

Graph 14. Dynamics of tax revenues and total expenditures in Japan (trln. yen)

Source: [9].
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avoidance oil price volatility and diminishes the risk of
overspending. To be more precise, the state's net cash flow
from the oil industry is transferred completely to the
GPFG, besides the direct earnings from the Fund itself.
The fiscal rule stipulates that the transfers back from the
Fund to the central government budget in a long run
reflect the expected real return. The application of the
rule is based on a real return of 3 per cent. This fiscal rule
is consistent with the permanent income hypothesis which
would smooth consumption in the period of resource
windfal ls,  helps macro-fiscal  sustainabil ity and
intergenerational equity. As a result of accumulation oil
revenues GPFG total assets currently reach to 1 035 USD
billion which is more than 2 times of Norway GDP. For
the comparison, SOFAZ assets account for 33.1 USD
billion that comprises 80% of GDP.

Macro-fiscal indicators suggest that, over the last years
Norway improved the non-oil revenues and non-oil exports
further (look at Graph 13).

Norway's achievement in managing natural resource
wealth should not only be documented to the fiscal rule
and the oil fund. Their successful implementation and
the relatively high degree of fiscal limitation over the
past years separate Norway from other main oil rich
countries. A high level of income and human develop-
ment indexes, an advanced infrastructure and a
comparatively diversif ied economy decrease the
growth-based spending requirements. In general,
developed institutions and a high level of governance
supported to  foster  Norway toward sustainable
economic growth.

Fiscal policy in Japan: Starting from 1990s, the
government expenditure has constantly enlarged as a result
of rising social security benefits along with aging society,
on the other hand the level of government revenue has little
altered. In this regard, rising gap between revenues and
expenditures is a big challenges for the economy of Japan
(look at Graph 14).

This situation is similar with Azerbaijan economy
which is well described in graph 8. Distinction in this
case is financing deficit from different income channels.
Thus, Japan covers huge gap by issuing government
bonds (construction and deficit-financing bonds) while
Azerbaijan transfers oil revenues from SOFAZ to state
budget for eliminating deficit. In order to deal with this
challenge in 15 June 2018 government of Japan decided
to integrate fiscal consolidation target by the FY 2025.
Within that framework the fiscal consolidation target
has to reach a primary surplus of the central and local
government, also gradually decrease the public debt
to GDP ratio. Moreover, fiscal consolidation target

strongly holds the principle of "no fiscal consolidation
without economic revitalization" and based on 3 pillar-
reforms of "overcoming deflation/economic", "expen-
diture reform" and "revenue reform". Economic
revitalization considers promote investments in
facilities and human capital by SMEs, tax reform
implementations for improving productivity, support
R&D thr ough in dustr y-gov ern me nt -a cademia
cooperation as well as giving priorities those public
investments which contribute enhancing produc-
tivity.

So far, Azerbaijan economy seems to be relaxed due
to received large amount of oil windfalls. As I have
already mentioned above, government budget deficit is
covered by transferring oil revenues from SOFAZ to the
state budget which is really easy and simple method.
Considering the fact that, there are many studies that
confirm debt has a positive impact on the productivity
or the level of output, Azerbaijan government can issue
a government bond as a Japan to finance the deficit and
put some fiscal targets for mid and long-term perspectives
in achieving fiscal consolidation. Instead of receiving
revenues from SOFAZ which does not create any
obligations, issuing the government bonds will increase
responsibility of government since it is the liability and
have to be paid back.

2.3. Efficient Public Financial Management: Volatility
in public spending can involve fiscal costs in terms of
quality and efficiency of spending. The rapid establish-
ment or expansion of spending programs in terms of
public investment in the situation of increasing oil prices
can deteriorate the public administration's capacity to
project, manage, and perform expenditure proficiently.
In fact, the Azerbaijani government has implemented
numerous large scale projects and created agencies to
motivate this development. With the help of monetary
and fiscal policy methods the government can use its
existing resources to regulate the economy. In order to
guarantee the growth of the non-oil sector, fiscal and
monetary policies must be synchronized efficiently, as
they play an important role in fostering growth. Recent
researches confirm that, how that fiscal policy plays a
major role in oil-exporting countries, however monetary
policy generally eliminates the side effects of fiscal policy.
Therefore, effective application of fiscal policy actions
to motivate the development of the non-oil sector
appears as a vital step in the Azerbaijani economy. Hence,
examining the impact of fiscal policy is an important task,
especially government budget expenditure on the non-
oil sector in Azerbaijan where the fiscal policy has a
dominant role as an oil rich country.

Graph 15. Dynamics of non-oil GDP and budget expenditure growth

Source: [4].
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As it seems from graph 15, there is positive relationship
between budget expenditures and non-oil GDP growth.
Thus, when the government expenditures increase it leads
to growth of non-oil sector GDP. On the contrary, decrease
in government expenditure causes to diminish non-oil GDP
growth. In order to detect the association statistically, I used
correlation test. Based on the test result, correlation
coefficient is 0.8 between two variables which could be
explained as a strong relationship.

Furthermore, it is empirically confirmed that, a 1%
growth in the government budget expenditures will
cause to around a 0.2% rise in the value-added of the
non-oil sector in the long-run. The positive effect of
f i scal  pol icy i s  statistical ly signi f icant at a  1%
significance level and consistent with Keynesian theory
which outlines that government spending can motivate
economic activity and consequently increase economic
growth [1].

Conclusion and policy recommendations
There is strong relationship between oil prices and major

macro-fiscal variables of Azerbaijan economy. The oil win-
dfall caused to a substantial rise in government expenditures
which were used to fuel aggregate demand.

 As a result of several fiscal variables analysis, we can
conclude that, over the last years fiscal policy has been pro-
cyclical in Azerbaijan. In order to achieve sustainable
development and macroeconomic stability economy needs
to avoid pro-cyclical fiscal policy. Therefore, transition to
countercyclical fiscal policy will enable the economy more
resilient and stable.

Explicit fiscal rules should be applied to reduce
overspending instead of conservative oil price assumptions
which is implicit one. Although explicit fiscal rules in terms
of medium term expenditure framework and permanent
income hypothesis are defined in the Strategic Road Map
of Azerbaijan Republic which is approved in 2016, however,
up to now it is not implemented. The current rising oil prices
might cause to government feel relaxed, but last oil price
shock should be a good lesson for the Azerbaijan economy
which adversely affected major macroeconomic variables
in the country.

Within the explicit fiscal rule framework, government
should target fiscal consolidation strategy in the medium
term perspectives by smoothing the expenditure through
transferring fixed amount from SOFAZ, increasing tax base
accompanied by economic revitalization and financing the
deficit with the government bonds. In the long run, when
the economy would reach sustainable development,
Azerbaijan economy can follow Norway model in which
spending is only based on the expected real returns 3% on
the resource revenues.

On the other hand, advancing quality of public
investments management are key issues in the context of
improvement of the technocratic framework of fiscal
management. Therefore, assessment of public expen-
diture efficiency leads to us to conclude that, public
expenditures boosts economic productivity in the long
run. In order to optimize government spending the
government should also soundly supervise application of
ongoing projects to raise an efficient usage of revenues.
Besides, the government can eliminate social and
infrastructure projects which make lower contributions
to valued-added of non-oil sector.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження міграційних процесів у сучасному

світі обумовлене специфікою переміщення працездат-
ного населення, яка за певних обставин може стано-
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ставини, що вплинули на поширення дестимуляції економічної діяльності громадян на теренах України.
Визначено залежність віку трудових мігрантів і терміну зовнішньої трудової міграції, а також показано
зміни настроїв трудових мігрантів стосовно перспектив використання в Україні коштів, зароблених за
кордоном. Висвітлено вплив ситуативного реагування державних органів на проблеми у сфері міграцій-
ної політики на характер зовнішньої трудової міграції.
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вити загрозу національній безпеці держави. Розвиток
транспортних шляхів сполучення, певне спрощення
перетинання кордонів країн, зацікавлених у зростанні
кількості трудових мігрантів, а також зростання по-
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питу на кваліфікованих працівників та розширення
спілкування між представниками різних націй та на-
родностей в умовах глобалізації обумовлюють зрос-
тання міграційних потоків та визначають напрями
трудової міграції.

Свого часу прихильники мальтузіанства причини
міграції вбачали у перенаселенні певних територій.
Високий рівень народжуваності у окремих країнах, на
їхню думку, обумовлював зростання зовнішньої тру-
дової міграції [11, с. 24]. На той час абсолютна
більшість мігрантів виконувала низько кваліфікова-
ну роботу через порівняно низький рівень освіти та
кваліфікації. У сучасний період характер трудової
міграції зазнав суттєвих змін. Звіти Міжнародної
організації з міграції (МОМ) свідчать про масштабне
зростання темпів міграції та загального освітнього
рівня мігрантів.  Більшість сучасних трудових
мігрантів мають середню та вищу освіту. Вони виму-
шені змінювати місце проживання задля кращих умов
працевлаштування, забезпечення ширших можливо-
стей самореалізації, подальшого зростання освітньо-
кваліфікаційного рівня.

Такий характер сучасної трудової міграції обу-
мовлює втрату окремими країнами (і навіть регіона-
ми) власного інтелектуального потенціалу. Найбільш
кваліфіковані працівники зосереджуються у розвине-
них країнах світу, сприяючи тим самим зростанню
прірви між провідними державами і країнами, що роз-
виваються, у сфері реалізації інноваційних проектів.
При тому подібні процеси мають місце не лише на гло-
бальному, а й на регіональному рівні. Тому інтегра-
ція України у світовий ринок праці лише посилює їх
дію на теренах нашої держави. Крім того, міграційні
процеси формують нові ризики, пов'язані із зміною
демографічної карти країни, кризою етнічної ідентич-
ності і ставленням до держави та її інститутів. Про
посилення впливу міграційних процесів на економіку
України свідчить різке зростання кількості мігрантів.
Так, якщо протягом 1991—2012 рр. з України виїхали
близько 2,7 млн громадян [5], то у 2014—2018 рр.
кількість трудових мігрантів становить у 4—6 млн
осіб. Тому необхідно комплексно оцінити наслідки
зростання трудової міграції для економічного розвит-
ку України та дієвість міграційної політики держави
з метою визначення потенційних загроз економічній
безпеці.

Стан дослідження проблеми. Загальні оцінки міг-
рації населення представлені у дослідженнях С. Касла
та М.Міллера, які зосередили свою увагу на аналізі змін
структури міграційних потоків та визначенні їх якісних
та кількісних характеристик [17]. Крім того ці пробле-
ми досліджували Д. Саймон, Р. Епплеярд [16], а також
С. Сассен [20], яка вважала, що міграція є одним з еле-
ментів суцільної взаємозалежності і існує поруч із
міжнародною торгівлею, діяльністю міжнародних
організацій та транснаціональних компаній. Роль дер-
жави у контролі міграційних процесів досліджував
Дж. Холліфілд [18]. Державне управління міграційни-
ми процесами в Україні вивчали В. Логін [6], О. Мали-
новська [9], М. Чулаєвська [15]. Також варто виділити
наукові пошуки Е. Лібанової, В. Позняка [2], І. Майда-
ніка [8], В. Ідзьо [4].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення основних нас-

лідків зростання масштабів зовнішньої трудової міграції
для економіки України із оцінкою міграційної політики
держави.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Міграція — це переміщення через кордон пол-
ітичної або адміністративної одиниці на визначений
мінімальний період часу, що включає рух біженців,

переміщених осіб, економічних мігрантів тощо [21].
МОМ пропонує наступне визначення: "міграція —
це процес переміщення населення через міжнарод-
ний кордон або в межах країни; вона охоплює будь-
який вид переміщень незалежно від їх тривалості,
складу чи причин; міграція включає пересування
біженців, переміщених осіб, виселених людей та
еко номіч них мі грант ів"[19].  Таке визначе ння
найбільш повно характеризує міграційні процеси,
що мають місце в умовах глобалізації. На думку де-
яких вчених, у сучасному світі навіть сформувалась
глобальна міграційна взаємозалежність між держа-
вами [3, с. 26]. Це породжує необхідність подаль-
шого теоретичного осмислення чинників трудової
міграції із виробленням дієвих методів її регулю-
вання як на державному, так і на міждержавному
рівні. Виключно силові засоби перешкоджання зро-
станню кількості трудових мігрантів, як виявилося,
не лише не забезпечують бажаного результату, а й
сприяють посиленню соціальної напруженості.
Водночас зростаюча потреба у висококваліфікова-
них фахівцях та порівняно швидке старіння профес-
ійних знань вимагають комплексних заходів з боку
країн-донорів задля збереження кваліфікованої
робочої сили. Актуальною ця проблема залишаєть-
ся й для України.

Тривалий час більшість українських трудових
мігрантів виїжджали до Російської Федерації. Мігра-
ційний коридор між Україною та Росією був на-
стільки масштабним, що його можна було порівняти
лише з таким коридором між Мексикою та США [14].
Анексія Криму Російською Федерацією та російсь-
ко-українська війна на Донбасі суттєво вплинули на
скорочення українських кількості  трудових
мігрантів, які працюють на теренах РФ. Однак не
дивлячись на це у загальній структурі прямих інозем-
них інвестицій в Україну у 2016 р. (близько 4,4 млрд
дол.) переважна більшість коштів являла собою пе-
рекази трудових мігрантів саме з Російської Феде-
рації [12]. Таким чином, збереглася й певна інвести-
ційна залежність української економіки від російсь-
ких бізнес-структур. Крім того, ці українські трудові
мігранти продовжують перебувати у російському
інформаційному полі, націленому переважно на фор-
мування стійкого переконання у нездатності Украї-
нської держави вирішувати складні проблеми сучас-
ності.

Водночас трудова міграція до РФ, за даними
МОМ, має переважно короткостроковий характер:
близько 60% мігрантів працюють на території Росії
обмежений термін [10, с. 13]. Це обумовлено визна-
ченням російськими владними структурами 90-денно-
го терміну перебування трудових мігрантів на тери-
торії РФ без виїзду поза межі країни. Такий термін,
найбільш вірогідно, був визначений саме для обме-
ження тривалого працевлаштування трудових
мігрантів на території РФ. Водночас до країн ЄС з
України виїжджають переважно довгострокові
мігранти — до Польщі 67,6 % від загальної кількості
українських мігрантів, до Чеської Республіки —
77,3%, до Італії — 87,2 % [10, с. 13]. При тому кількість
українських трудових мігрантів останнім часом різко
зросла у Польщі. Так, тільки протягом першого
півріччя 2017 р. для них було видано 750 тис. запро-
шень. А протягом 2018 р. їх кількість може сягнути
3 млн [13].

Одним із наслідків зростання масштабів зовніш-
ньої трудової міграції з України стало збільшення
обсягів переказів коштів ними на батьківщину. За да-
ними МОМ у 2014 р. заощадження українських тру-
дових мігрантів, які працювали за кордоном, стано-
вили близько 4 млрд дол., і ці кошти більше 60 % ук-
раїнців, що працювали за кордоном планували вико-
ристати саме в Україні [1]. Таким чином, більшість
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трудових мігрантів не поривали остаточно зв'язки із
батьківщиною і розглядали роботу за кордоном як
тимчасову. Такі переконання можна було пояснити
тим, що серед трудових мігрантів переважали чолов-
іки віком 30—40 років і розглядали роботу поза ме-
жами України як засіб покращення матеріального
становища [10, с.13]. Проте з часом поступово
збільшувалася й питома вага порівняно молодих лю-
дей, які вже не планували повертатися до України. Це
стало помітним вже наприкінці 2017 — на початку
2018 рр. Мотивацією такого рішення для молоді ста-
вало переконання у неможливості гідного працевлаш-
тування на батьківщині.

Поглиблена в умовах війни на Донбасі економіч-
на криза призвела до скорочення рівня середніх зар-
плат в України приблизно втричі. І якщо до 2014 р. у
більшості областей України середня зарплата стано-
вила від 700 до 1200 дол. США, то вже наприкінці 2017
р. — близько 300—400 дол. На сучасний момент у
Польщі, наприклад, українські заробітчани отриму-
ють у середньому близько 700—1000 дол. щомісяця.
До 2014 р. відмінності рівня оплати праці для багать-
ох категорій працівників в Україні та у країнах
Східної Європи не були настільки помітними. Це й
обумовило різке зростання рівня трудової міграції до
країн Східної Європи. Іншим чинником були й пере-
пони для українських трудових мігрантів щодо пра-
цевлаштування у Росії, а також принципове небажан-
ня частини з працівників виконувати роботу на тери-
торії країни-агресора.

Для частини українців мотивацією пошуку робо-
ти за кордоном стали й перешкоди на шляху ведення
малого та середнього бізнесу, обумовлені втіленням
у життя інтересів великих фінансово-промислових
груп (ФПГ). Для ФПГ тривалий час порівняно низькі
зарплати працівників виступали вагомим засобом
конкурентної боротьби на зовнішніх ринках. Водно-
час співучасть робітників у вирішенні соціальних та
виробничих питань на більшості підприємств, що на-
лежать ФПГ, була також зведена нанівець. Порівня-
но низький рівень оплати праці, обмеження індиві-
дуальної ініціативи та виробничої демократії сфор-
мували у частини українського суспільства стійке пе-
реконання у неможливості самореалізації на батьк-
івщині.

ВИСНОВКИ
Дестимуляція економічної активності громадян

поступово постала одним із найважливіших чин-
ників зростання масштабів зовнішньої трудової
міграції. Водночас зростання масштабів зовнішньої
трудової міграції дозволило пом'якшити проблему
безробіття. Проте вже у 2017 р. у ряді галузей ви-
робництва відчувалася нестача кваліфікованих пра-
цівників. Рівень оплати праці в Україні вже не за-
довольняв багатьох з них, а запровадження безвізо-
вого режиму та певне розширення можливостей для
працевлаштування за кордоном посилило конку-
ренцію на ринку робочої сили в Україні. Українсь-
кими урядами досить тривалий час не надавалося
належної уваги проблемі зовнішньої  трудової
міграції. Відсутність визначеної міграційної політи-
ки, ситуативне реагування на ті чи інші проблеми у
сфері міграційної політики мали б поступитися ви-
важеним крокам держави, спрямованим на збере-
ження кваліфікованих кадрів. Проте на сучасний
момент не розроблено дієвих заходів, що мали б
стати засобом покращення ситуації на української
ринку праці. А тенденція до збільшення питомої
ваги молодих людей серед трудових мігрантів може
перетворитись на одну із серйозних загроз еко-
номічній безпеці держави у той час як масштаби
зовнішньої трудової міграції вже набули загрозли-
вих показників.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах динамізації зовнішньої торгівлі, диверсиф-

ікації географії експортно-імпортних потоків, особливо-
го значення для розвитку вітчизняного бізнесу набуває
ефективне функціонування ринку транспортних послуг.
Транспортне забезпечення діяльності підприємств, спря-
моване на координацію товарних потоків з різних ку-
точків світу у часі та просторі, є обов'язковою вимогою
забезпечення результативності міжнародної комерцій-
ної діяльності вітчизняних компаній. З огляду на це, дос-
лідження проблем управління міжнародними транспор-
тними операціями у сучасних умовах набуває особливо-
го значення, що свідчить про актуальність обраної теми.

Актуальність проблематики дослідження полягає в
тому, що транспорт — одна з найважливіших галузей
господарства, що виконує функцію своєрідної крово-
носної системи в складному організмі країни. Він не
тільки забезпечує потреби господарства і населення в
перевезеннях, але разом з містами утворює, найбільшу
складову частину інфраструктури, служить матеріаль-
но-технічною базою формування і розвитку терито-
ріального поділу праці, робить істотний вплив на ди-
намічність і ефективність соціально-економічного роз-
витку окремих регіонів і країни в цілому.

Розглядаючи транспорт як галузь господарства, не-
обхідно відзначити ряд його специфічних особливостей.
Специфіка транспорту як сфери економіки полягає в
тому, що він сам не виробляє нову продукцію, а лише
бере участь в її створенні, забезпечуючи сировиною,

УДК 656.13

Ю. О. Пустовіт,
магістр кафедри міжнародних економічних відносин,
Київський національний торговельно-економічний університет

АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В МІЖНАРОДНІЙ
ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Yu. Pustovit,
Master of the International Economic Relations Department in Kyiv National University of Trade and Economics

ROAD TRANSPORT IN INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY
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матеріалами, обладнанням виробництво і, доставляючи
готову продукцію споживачеві, збільшуючи тим самим
її вартість на величину транспортних витрат, які вклю-
чаються в собівартість продукції.

У міжнародному товарообміні транспорт займає
ключове місце. З одного боку, транспорт є необхідною
умовою здійснення міжнародного поділу праці; з іншо-
го боку — як експортер своєї продукції виступає на
міжнародних ринках. На міжнародних ринках транс-
порт представляє специфічний товар — транспортні
послуги. Таким чином, формуються два різних підходи
до визначення ролі транспорту в системі зовнішньоеко-
номічних зв'язків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості автомобільних перевезень в міжна-
родній економічній діяльності є предметом аналізу ба-
гатьох авторів, а саме: Абесалашвілі М., Благодарний Г.,
Ванчукевич В., Седюкевич В., Кривенький А., Майборо-
да М., Беднарский В., Ертель А. Проте особливості
міжнародних автомобільних перевезень висвітлені в
науковій літературі недостатньо, що вказує на доціль-
ність поглибленого вивчення даної проблеми.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження автомобільних переве-
зень у міжнародній економічній діяльності.
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Завданнями виступають:
— розгляд значення здійснення міжнародних авто-

мобільних перевезень;
— висвітлення переваг даного виду перевезень;
— висвітлення недоліків даного виду перевезень;
— визначення місце транспорту в виробничо-комер-

ційному ланцюзі;
— визначення формування системи експорту/імпор-

ту транспортних послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток світового господарства та МЕВ протягом
останніх десятиліть характеризується стрімким посилен-
ням взаємодії національних господарств, що обумовлює
необхідність створення інфраструктурних передумов для
забезпечення ефективної співпраці підприємств, розмі-
щених в різних країнах. Лише за умови налагодження
транспортного сполучення між країнами, можливим є
перерозподіл виготовленої продукції, а також реаліза-
ція принципу спеціалізації підприємств в межах світово-
го господарства. З огляду на це, можна зробити висно-
вок, що транспорт є основною інтегрованого розвитку
сучасного бізнесу, а його функціонування виступає чин-
ником інтернаціоналізації міжнародного бізнесу.

На сьогодні більшість перевезень в межах світового
господарства здійснюється автомобільним транспор-
том. Це пояснюється тим, що він найбільш мобільний і,
на відміну від інших видів, не потребує залізничних
колій, морів, річок та океанів і може використовуватись
у будь-якій місцевості. Окрім цього, автомобільний
транспорт характеризується найбільшою маневреніс-
тю — він відіграє значну роль у забезпечені змішаних і
місцевих перевезень на невеликі відстані. Водночас аві-
аційний транспорт забезпечує максимальну швидкість
доставки вантажів, а морський дозволяє мінімізувати
транспортні витрати. Наявність низки переваг та не-
доліків у кожного з видів транспорту робить питання
вибору засобів перевезення одним з ключових в процесі
організації зовнішньоторговельних операцій.

 Міжнародні автомобільні перевезення вантажів і
пасажирів мають цілий ряд переваг (маневреність,
швидкість доставки, менш жорсткі вимоги до упаков-
ки), завдяки чому спостерігається стійка тенденція їх
зростання. Вони здійснюються автотранспортними за-
собами на основі міжнародного договору. Це особли-
вий вид договору, при якому автоперевезення здійсню-
ються автотранспортними підприємствами, які вибира-
ють і визначають сторони. Важливою особливістю ав-
топеревезень в міжнародному сполученні є те, що на них
поширюється міжнародно-правове регулювання в час-
тині організації дорожнього руху [4].

Автомобільний транспорт, здатний найефективніше
забезпечити задоволення потреби зовнішньоторговель-
них організацій в перевезеннях товарів і вантажів, на
сьогоднішній день займає одне з лідируючих місць по
організації діяльності пов'язаної з перевезеннями, а
також є одним з найнадійніших і оперативних способів
доставки вантажів різного значення [1] .

До здійснення міжнародних транспортних операцій
допускаються резиденти України, які мають досвід ро-
боти на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах
не менше, ніж три роки. При виконанні міжнародних
перевезень резиденти України повинні мати дозволи
іноземних країн, по території яких буде здійснюватися
перевезення; ліцензійну картку на транспортний засіб;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; сер-
тифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної
безпеки та енергозбереження вимогам країн, по тери-
торії яких буде здійснюватися перевезення; дозвіл щодо
узгодження умов та режимів перевезення в разі пере-
вищення вагових або габаритних обмежень (у випадку
перевезення вантажів) та список пасажирів при регу-
лярних та маятникових їх перевезеннях.

Організація міжнародних транспортних операцій
здійснюється при виконанні таких умов: здійснення
реєстрації транспортних засобів, здійснення допуску
(ліцензування) до виконання міжнародних перевезень,
забезпечення сертифікації транспортних засобів, отри-
мання дозволу на здійснення міжнародних перевезень,
виконання митних процедур, страхування відповідаль-
ності перевізника, дотримання умов праці та відпочин-
ку екіпажів транспортних засобів та візова підтримка
роботи водію [2]. Організація автомобільних перевезень
міжнародного значення вимагає більш серйозної та
відповідальної підготовки, ніж організація внутрішніх
перевезень. Однак слід зазначити, що з ростом обсягу
товарообігу між підприємствами зростає і роль переве-
зень, котрі здійснюються всередині України.

У процесі організації міжнародних транспортних
операцій виключне значення як для продавця, так і для
отримувача послуги має питання встановлення ціни.
Зважаючи на специфіку транспортної послуги як об'єк-
та комерційної транзакції, формування ціни на міжна-
родне перевезення відбувається на основі калькуляції
витрат. До основних статей витрат належать: витрат на
заробітну плату водіям, витрат на відрядження водіям
автомобілів, платежів за паливно-мастильні матеріали,
оплату дорожніх зборів, витрати на технічне обслуго-
вування, ремонт рухомого складу й відновлення зносу
та ремонту шин, витрати на страхування, витрати на
оформлення документів, оплату зборів на митниці,
оплату амортизації. Лише повне врахування усіх зазна-
чених статей дозволить постачальнику транспортних
послуг максимізувати ефект від їх надання, а покупцю —
отримати високоякісне обслуговування та забезпечити
максимально безпечне доставляння вантажу до визна-
чено місця призначення.

Зважаючи на динамічний розвиток міжнародних
транспортних операцій, протягом останніх десятиліть
активно розвивається нормативно-правова база їх
здійснення. На сьогодні, основні умови міжнародних
транспортних операцій визначаються Конвенцією про
договір міжнародних перевезень вантажів (КДПВ),
укладеній в Женеві в 1956 р., учасником якої був і СРСР.
Для страхування вантажу за межами України викорис-
товується так називана CMR Insurance, що одночасно є
і товаросупроводжувальним документом. Договір пере-
везення оформляється автодорожньою накладною.
Автодорожня накладна оформляється в трьох екземп-
лярах. В ній вказуються: дата відвантаження; назва ван-
тажу, що підлягає перевезенню; ім'я й адреса перевізни-
ка; назва одержувача; строк доставки і розмір штрафу
за затримку в доставці; вартість перевезення. Накладна
підписується перевізником і вантажовідправником. Крім
автодорожньої накладної, з вантажем рухаються това-
росупроводжувальні документи, а саме пакувальний
лист, відвантажувальні специфікації, сертифікат якості
та інші.

Договір доповнюється автотранспортною наклад-
ною (Motor Waybill), відсутність, неправильність чи
втрата якої не відображається ні на існуванні, ні на
дійсності договору перевезення (до нього в цьому разі
застосовуються положення Женевської конвенції 1956 р.
про договір міжнародного перевезення вантажів авто-
мобільним транспортом (КДПВ), котра набрала чинність
2 липня 1961 року). Накладна складається в трьох ори-
гіналах, підписаних відправником і перевізником. Пер-
ший екземпляр накладної передається відправнику, дру-
гий супроводжує вантаж, а третій залишається у пере-
візника. При прибутті для розвантаження до покупця
останній повинен зазначити час прибуття автомобіля під
розвантаження і час відбуття після розвантаження,
підписати накладну і поставити свою печатку.

У накладній містяться такі відомості: місце і дата її
складання; ім'я та адреса відправника; ім'я та адреса
транспортного агента; місце і дата прийняття вантажу
до перевезення і місце його призначення, а також, за



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

93www.economy.in.ua

необхідності, заборона перевантаження вантажу; ім'я
та адреса одержувача; встановлене позначення харак-
теру вантажу та тип його пакування і, у разі перевезен-
ня небезпечних вантажів, їх ухвалене позначення; чис-
ло вантажних місць, їх особлива розмітка і номери; вага
вантажу брутто або визначена через інші одиниці вимі-
ру кількість вантажу; пов'язані з перевезенням витра-
ти: вартість перевезення, додаткові витрати, за необ-
хідності витрати, які відправник бере на свій рахунок,
митні стягнення та збори, інші витрати з моменту укла-
дення договору до видачі вантажу; інструкції, необхідні
для виконання митних формальностей; застереження,
що перевезення відбувається незалежно від будь-яко-
го застереження, згідно з вимогами, встановленими кон-
венцією [4]. Автотранспортна накладна є доказом ук-
ладення договору перевезення, містить умови переве-
зення вантажу і засвідчує прийняття вантажу перевізни-
ком. Вона не є товаророзпорядчим документом, і ван-
таж видається зазначеному в ній одержувачу.

При перевезенні вантажів автотранспортом нерідко
доводиться перетинати кордон кількох держав. Для
спрощення процедур в міжнародних автомобільних спо-
лученнях європейських держав з 1959 р. застосовують
книжку міжнародного дорожнього перевезення (Книж-
ка МДП (Carnet TIR). Книжка МДП — міжнародний
документ, який використовують при автодорожніх пе-
ревезеннях вантажів без їх проміжного перевантажен-
ня через митні кордони кількох держав. Перевезення
вантажів із використанням Книжки МДП регулюється
Митною конвенцією про міжнародні перевезення ван-
тажів з використанням книжки МДП (Конвенція МДП
від 14 листопада 1975 року — нова редакція).

Значення міжнародних автомобільних перевезень
вантажів на сучасному етапі очевидне. Якщо розгляда-
ти перевезення, здійснювані автомобільним транспор-
том, то в першу чергу хотілося б відзначити суттєву пе-
ревагу перед іншими видами транспорту — можливість
адаптувати рейс під конкретні потреби замовника, що
робить послугу зручною і доступною.

Наприклад, при здійсненні перевезення вантажів
залізничним транспортом, незважаючи на те, що дане
перевезення відрізняється точністю, час очікування по
доставці вантажів буде значно довшим. Відправник та-
кож стикається з певною незручністю — необхідністю
вибирати час відправлення вантажів в залежності від
режиму роботи перевізника, оскільки залізничники не
підлаштовуються під клієнта.

При використанні авіаперевізників, відправник також
має право розраховувати на оперативність і своєчасність
доставки, але вантажоперевезення повітряними шляха-
ми мають істотний недолік — високу вартість послуги.

Також одним з основних способів перевезення то-
варів між країнами є морські вантажоперевезення —
доставка вантажу по морю за допомогою судів. Незва-
жаючи на переваги морських перевезень — дешевизна і
велика місткість і вантажопідйомність, даний вид пере-
везень має і недоліки, одними з яких є залежність від
погодних та навігаційних умов, а також від порту та
інфраструктури. Ще одним проблемним моментом є те-
риторіальне розташування держав, між якими здійс-
нюється перевезення. Не всі країни світу мають вихід
до моря або великі судноплавні річки. Розвинена мере-
жа автомобільних доріг ставить собою пріоритет пере-
везень, котрі здійснюються автомобільним транспортом
на помірну відстань [5].

За призначенням нерегулярного пасажирського
транспорту можуть бути екскурсійними, туристськими,
службовими, шкільними, вахтовим і спеціальними.

Виходячи з вищевикладеного, можна виділити
основні переваги автомобільного транспорту перед
іншими видами:

а) оперативність і маневреність, доставка вантажів
без проміжних перевантажень, в усі пункти, в які може
доїхати автомобіль;

б) терміновість і регулярність доставки;
в) доставка товарів в упаковці менших обсягів, або

ж взагалі без неї, в залежності від здійснюваного пере-
везення.

Незважаючи на це є і недоліки:
а) порівняно висока собівартість перевезень;
б) можливість розкрадання вантажу і викрадення

автотранспорту;
в) порівняно мала вантажопідйомність.
Можна вважати, що міжнародні автомобільні пере-

везення в порівнянні з іншими видами більшою мірою
відповідають основним правилам логістики.

Діяльність підприємств і організацій в області логі-
стики для досягнення конкурентних переваг складаєть-
ся з декількох правил, які отримали назву "шість пра-
вил логістики":

— вантаж — потрібний товар;
— якість — необхідної якості;
— кількість — у необхідній кількості;
— час — повинен бути доставлений в потрібний час;
— місце — в потрібне місце;
— витрати — з мінімальними витратами.
Слід враховувати, що економіка і перевезення взає-

мно впливають один на одного. Як розвиток перевезень
викликає зростання перевезень, так і високий рівень і
можливості перевізних послуг благотворно впливають
на рівень інвестицій і темпи зростання економіки в рег-
іоні.

Послугами автомобільного транспорту в Україні
перевозиться близько 80% загального обсягу вантажів,
котрі перевозяться всіма видами транспорту, тобто пе-
реважна частина вантажів не може бути доставлена спо-
живачам без автотранспорту. Водночас в загальному
вантажообігу всіх видів транспорту частка автотранс-
порту не складає і декількох відсотків. Таким чином,
основна сфера діяльності автотранспорту — це достав-
ка продукції в містах та підвезення/вивезення вантажів
в транспортних вузлах залізничного і морського транс-
порту [4].

Місце транспорту в виробничо-комерційному лан-
цюзі представлено на рисунку 1.

Автомобільний транспорт здатний найефективніше
забезпечити задоволення потреби зовнішньоторговель-
них організацій в перевезеннях товарів і вантажів, на
сьогоднішній день займає одне з лідируючих місць по
організації діяльності пов'язаної з перевезеннями, а
також є одним з найнадійніших і оперативних способів
доставки вантажів різного значення.

Автомобільний транспорт має величезне значення
для української економіки і населення країни. "Авто-
транспортом перевозиться понад 60% пасажирів. Авто-
мобіль — наймасовіший, доступний засіб пересування,
несе величезне соціальне навантаження, будучи в бага-
тьох регіонах країни навіть чи не безальтернатівним за-
собом переміщення. Висока експлуатаційна і комерцій-
на маневреність, технологічна адаптивність до взаємодії
з іншими видами транспорту, виробничо-логістичними
організаціями дають автомобільному транспорту вели-

 
Рис. 1. Місце транспорту в виробничо-комерційному

ланцюзі

Джерело: [3].
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чезні можливості і переваги [2]
Формування системи експорту/імпорту транс-

портних послуг представлено на рисунку 2.
Експорт транспортних послуг — це надання

міжнародних транспортних послуг національним
перевізником під час перевезення вантажів вітчиз-
няних та іноземних вантажовласників. Як різновид
— експорт інфраструктурних послуг.

Імпорт транспортних послуг — це надання
міжнародних транспортних послуг іноземним пе-
ревізником під час перевезення вантажів вітчизня-
них вантажовласників.

Процес автомобілізації прийняв по суті гло-
бальний характер. Міжнародні автомобільні пере-
везення вантажів і пасажирів мають цілий ряд пе-
реваг (маневреність, швидкість доставки, менш
жорсткі вимоги до упаковки), завдяки чому спос-
терігається стійка тенденція їх зростання. Вони
здійснюються автотранспортними засобами на ос-
нові міжнародного договору. Це особливий вид
договору, за якого автоперевезення здійснюються
автотранспортними підприємствами, які вибирають
і визначають сторони.

ВИСНОВКИ
Стабільна і ефективна робота транспортного

комплексу є найважливішою умовою життєзабез-
печення багатогалузевий економіки. Одним з важ-
ливих явищ минулого століття є об'єднання європейсь-
ких країн в економічний союз, спрямований на інтегра-
цію і глобалізацію економіки, формуючи і використо-
вуючи загальну базу накопичених знань, освіти і куль-
тури. Це стратегічний напрям розвитку людства.
Найбільш активно на інтеграцію економіки впливає ко-
мунікаційна система країн. Тому світове співтовариство
інтенсивно формує єдину транспортну систему, вико-
ристовуючи просторове розташування і ресурсний по-
тенціал держав, забезпечивши їх інтегральне обслуго-
вування.

На сьогодні автомобільні перевезення виконують
виключну роль в економіці, формуючи невидимий кар-
кас для розвитку інших сфер бізнесу. Окрім цього, не
можна заперечувати той факт, що і сам по собі транс-
порт перетворюється сьогодні у важливу сферу еконо-
міки, що забезпечує значні обсяги надходжень до бюд-
жету, а також забезпечує роботою значну кількість на-
селення. Це вказує на необхідність підвищення ефектив-
ності транспортних операцій шляхом спрямування зу-
силь як держави, так і бізнесу на посилення позицій
України в даній сфері.

З огляду на бурхливий розвиток транспорту, здійс-
нення міжнародних перевезень регламентується низкою
міжнародних та національних нормативно-правових
актів, застосування яких спрямована на убезпечення
міжнародних перевезень та формування універсальних
умов їх здійснення в усіх країнах. Окрім цього, міжна-
родні нормативно-правові акти спрямовані на уніфіка-
цію правил здійснення міжнародних перевезень в усіх
країнах, що сприяє глобалізації ринків міжнародних
транспортних послуг. На наш погляд, Таким чином, дот-
римання норм законодавства є передумовою ефектив-
ного здійснення міжнародних перевезень.
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Рис. 2. Формування системи експорту/імпорту транспортних
послуг

Джерело: [3].




