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СЕКЦІЯ 4
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Viktoriia Ostapenko,
Yevgenia Chornomord
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
FINANCING AND ORGANIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT IN UKRAINE:
PROBLEMS AND DIRECTIONS OF SOLVING
Public procurement is an independent mechanism for regulating economic relations, which is
applied in different markets. It covers various spheres of economic policy of the state, namely
antitrust, anti-corruption, investment, innovation, foreign economic, industrial, small business
development and pricing.
In Ukraine, public procurement is regulated by the Laws of Ukraine “On Public
Procurement”, “On Specific Purposes of Procurement in Certain Areas of Economic Activity”, “On
State Defense Procurement”, and other regulations. The procurement is carried out in accordance
with the annual plan by applying one of the procedures, such as open bidding, request for
quotations, pre-qualification of participants, procurement from one participant [1].
The national public procurement market is one of the main levers of world trade. Public
procurement at the international level ensures greater transparency of procurement procedures,
creates conditions for a competitive environment of the national economy, and increases the
efficiency of spending public funds.
Today, Ukraine is actively reforming the economy as a whole, including public procurement.
The procurement mechanism should be one of the key elements of improving the use of budgetary
resources and should be based, in particular, on the basis of fair competition, openness and
transparency, objectivity of the evaluation of tenders, and at the same time prevent corruption
manifestations. public procurement.
All participants in the public procurement market, including customs, report the inefficiency
of the public procurement system. The large number of problems that arise when carrying out
public procurement affect, first of all, the state of the economy of the country as a whole. The main
problems arise, first of all, because of the imperfection and frequent changes of the legislative
framework governing the public procurement process. [2]
In general, there are two sets of problems in public procurement today: internal problems related
to the organization of procurement and, so to speak, external problems that lie outside the system.
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External problems are: dissemination of managerial powers and responsibility between
different authorities, which objectively complicates the effectiveness of the procurement process as
a whole; excessive powers conferred on the Tender Chamber of Ukraine, which is a nongovernmental organization; imperfect procurement procedure in the form of a tender, which leads to
inefficient spending of public funds; inflexibility of the procurement system (unnecessary
regulation); long terms of organizing and conducting procurement; costs involved in procurement
are quite high; unjustified qualification requirements for procurement participants; lack of
responsibility from the officials for violation of the procedure and procedure; insufficient
transparency of public procurement for society.
Internal problems are: unreasonable overestimation of the price of goods and services by
bidders; the problem of participation in tenders of affiliated entities; participants' conspiracy to
intentionally overestimate the price in the tender with the reduction procedure; submission of
inaccurate information about procurement participants; abuse of rank when applying tenders with
one supplier or with limited number of participants. Taken together, these problems reduce the
effectiveness of the public procurement process [3].
Despite the fact that these problems are not new (some of them exist for at least two years),
their resolution is a bad attention of the legislator, although the general activity in the adoption of
legal acts of procurement increases and the consequences of "accelerated lawmaking" become
contradictions and gaps in regulations [4].
Corruption is another major problem in the public procurement system of both customs and
budgetary institutions in Ukraine as a whole. Public corruption has not yet been fully localized in
any country in the world, as the temptation is too great - billions of budgetary resources. However,
to achieve a significant reduction of its level by taking a set of effective measures is still quite real
and this is the main goal of our state.
In spite of numerous changes to the legislation on tendering, today it is also necessary to say
that despite all expectations, this procedure was not facilitated, but considerably complicated. By
characterizing current legislation, we can conclude that it is too complex, rather opaque, and too
soft for violators.
The complexity of the public procurement procedure is that both the contracting authority and
the tenderers must prepare a large number of documents, publish on time, conduct open tenders and
carry out other procedures, while potential sellers of goods (works, services) are predominantly
within one region, district, city (for example, the purchase of fuel and lubricants, food, etc.) [6].
Although in this case it would be more appropriate for the customer to negotiate, for example, with
the three largest four suppliers within the region. Negotiations must take place simultaneously with
all suppliers. Customers, however, not wishing to carry out too complicated tender procedure,
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entrust its holding to third-party consulting firms with the condition of victory of the specified
participant with which negotiations have already been conducted. As a result, avoiding the
procedure or conducting it on a formal approach and additional costs for the state for consulting
firm services.
Suggestions for improving the state of public procurement:
1. One of the key points in the implementation of such a system is the need to improve the
rules of the current legislation in the field of public procurement and to resolve urgent problems that
arise in the process of procurement of goods, works and services for public funds. In this regard, we
consider it expedient to develop mechanisms to prevent these violations and to increase the
efficiency of public procurement by improving coordination of actions in order to counteract fair
competition in the course of competitive procurement procedures for public funds.
2. Significantly simplify the procurement information process and its numerous time limits. It
is worth considering the experience of the EU countries, where the central government portal
customers publish only key documents: notices (announcements) and publications about the
conclusion of the agreement, and everything else - on their own sites. There is a need to reduce the
number of grounds for cancellation of bidding related to disclosure violations.
3. The mechanism of appeal provided for by the Law needs improvement. The
recommendations of international organizations should be taken into account and the bidders should
be allowed to appeal only to their bidders. Alternatively, you can offer a mandatory pledge (such as
a percentage of the purchase price) to anyone who wishes to complain to the Antimonopoly
Committee. If the complaint is found to be unfounded, then the pledge should be transferred to the
state budget.
4. An electronic auction card tool should also be introduced to reduce the level of corruption
in public procurement. The principle of using electronic auctioning - the more excluded contacts the official, the organizer of tendering procedures and the direct participant, the less opportunities
for corruption intervention [7].
Therefore, in the conditions of transformation of modern economic processes, public
procurement is an important instrument of realization of the economic policy of the state. Through
the functioning of the public procurement system, the state satisfies the public needs for goods,
works, services, and maintains and finances budgetary institutions. However, the shortcomings of
the legal support of public procurement create the prerequisites for the emergence of negative
phenomena, which reduce the effectiveness and economy of such a mechanism of spending budget
funds.
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SPOŁECZNO-EKONOMICZNY ROZWÓJ MIASTA ZAMOŚĆ
Procesy globalizacji na świecie i międzynarodowa integracja gospodarki narodowej prowadzą
do naukowego rozważenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Nowoczesne społeczeństwo
informacyjne dyktuje nowe wyzwania dla każdego regionu, miasta. Wymaga to od lokalnych władz
stałego poszukiwania wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i ciągłej pracy na
rzecz jego poprawy. Stałymi celami rozwoju każdego miasta jest wzrost PKB na mieszkańca,
rozwój naukowy i technologiczny, poprawa poziomu życia i standardów społecznych.
Badacze definiują w odmienny sposób zagadnienie rozwoju społecznego. Marks twierdzi, że
są to zmiany ilościowe oraz jakościowe zachodzące w danym społeczeństwie. Według Ośrodka
Informacji ONZ w Warszawie rozwojem społecznym nazywamy możliwość wyboru przez każdego
człowieka, który nie zakłóca wypełnianie w odpowiedni sposób obowiązków oraz sposobu
funkcjonowania danej jednostki. Trzema podstawowymi czynnikami są dostęp do wiedzy,
odpowiednie warunki umożliwiające osiągnąć odpowiedni poziom życia oraz zachowanie jego
zdrowia. Osiągane zarobki przez daną jednostkę są ważne aby spełnić wyżej wymienione czynniki,
jednak nie najważniejsze.
Jeżeli mówimy o rozwoju społecznym należy wspomnieć o wskaźnikach, które określają
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poziom rozwoju społeczeństwa w danym kraju, regionie czy nawet gminie. Głównym wskaźnikiem
jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index – HDI) został stworzony w
roku 1990 z inicjatywy jednej z agend ONZ do spraw rozwoju – UNDP (ang. United Nations
Development

Programme).

Jest

to

syntetyczny

miernik

opisujący

poziom

rozwoju

społeczno‑ekonomicznego krajów. Od 1993 roku HDI jest obliczany co roku dla wszystkich krajów
świata i prezentowany w Raportach o Rozwoju Społecznym ONZ . Opiera się on na trzech
podstawowych czynnikach rozwoju społecznego: długości trwania życia, dostępności do informacji
(wiedzy), poziomu życia. Najczęściej podawane wskaźniki rozwoju (ryc.1).

Ryc. 1. Wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (opracowanie własne, 2020)
Podstawowymi czynnikami, wpływającymi na społeczeństwo są: historyczny, gospodarcze,
inwestycyjno-innowacyjny,

przyrodnicze, społeczny, kulturowe, ekologiczny,

polityczny.

Czynniki nie jest łatwo jednoznacznie sklasyfikować dlatego też możemy podzielić je na pięć grupy
z których pochodzą: historyczne, gospodarcze, przyrodnicze, społeczne oraz kulturowe. Można
zauważyć, że dotykają one każdej strefy życia oraz ciężko jest je jednoznacznie sklasyfikować.
Miasto jest złożonym otwartym systemem społeczno-gospodarczym, o którym decyduje jego
szczególny charakter i właściwości homeostatyczne.
Funkcje miasta:
1) ekonomiczny - funkcja miasta związana z zadaniami rozwiązującymi różne kompleksy
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terytorialne i przemysłowe;
2) przemysłowe: baza techniczna, nowe technologie, sieć komunikacyjna, infrastruktura
techniczna, zasoby ludzkie, inwestycje, występowanie surowców. Do rozwoju miast
przyczynił się przemysł, który podczas rewolucji przemysłowej zapanował i ukierunkował ich
dalszy sposób gospodarowania istniejącymi lub wytworzonymi zasobami.
3) handel: miejsca targowe, sieć transportowa, sieć dróg, sieć komunikacji publicznej
(autobusy, busy, trolejbusy, pociągi, samoloty), dostępność towaru. Zależny jest od funkcji
ekonomicznej wchodzi w jej skład, jednak możemy wyodrębnić go jako konkretny sektor
gospodarki czyli sprzedaż wytworzonych na miejscu lub sprowadzonych z zewnątrz towarów
4) społeczny - funkcja miasta, która wyrównuje standard życia ludności różnych jednostek
terytorialnych;
5) środowiskowe - funkcja miasta spełniająca potrzeby ludności w najbardziej sprzyjających
warunkach życia;
6) infrastrukturalne- funkcja miasta, której celem jest zapewnienie warunków do normalnego
funkcjonowania produkcji społecznej i aktywności ludnościowej zarówno w sferze produkcji
materialnej, jak i poza jej granicami.
Miasta pełnią różne funkcje i, jako przedsiębiorstwa przemysłowe lub ludzie, specjalizują się
w jednym lub większej liczbie działań. Prawie każde miasto działa funkcje
7) administracyjne, które są najbardziej rozpowszechnione.
8) transportowe;
9) dystrybucyjne;
10) naukowe i edukacyjne (miasta z wyższymi placówkami edukacyjnymi i instytutami
badawczymi);
11) uzdrowiska (miejscowości wypoczynkowe) i niektóre inne.
12) polityczna;
13) turystyczna: dostępność miejsc, baza noclegowa, promocja miasta;
14) informacyjno-komunikacyjna;
15) ekologiczny;
16) innowacyjna.
Zamość jest miastem położonym w południowo-wschodniej Polsce, otrzymał status miasta na
prawach powiatu w 1999 roku, należy do województwa Lubelskiego oraz jest siedzibą władz
powiatu i gminy Zamość. Zamość to jedne z największych miast w województwie lubelskim, po
przez historyczną zabudowę Starego Miasta nazywany jest również „Padwą północy” lub „perłą
renesansu”. Zajmuję powierzchnię 30,34 km2 i znajduje się na wysokości 210-220 m n.p.m. Przez
Zamość płynie rzeka Łabuńka, dopływająca do rzeki Wieprz.
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Rozwój społeczny miasta to zmiana w społeczeństwie, która prowadzi do pojawienia się
nowych relacji społecznych, instytucji, norm i wartości. W wyniku rozwoju powstaje nowy stan
jakościowy obiektu, który działa jak zmiana jego składu lub struktury.
Rozwój społeczny to jakościowa poprawa wskaźników charakteryzujących sferę społeczną,
przede wszystkim dochód ludności, w tym płace; stan sektorów społecznych: edukacja, opieka
zdrowotna, kultura [2].
Polityka społeczna miasta Zamość jest kierowana na miasto „dobrobytu” z naciskiem na
aktywizujące rynek programy.
W każdym mieście na świecie są ważnym elementem miasta, wydzielają one kwartały miasta,
dzielnice a nawet mogą określać w niektórych przypadkach ich granice. Do transportu drogowego
służy układ ulic ich przebieg oraz drogi. Pozwalają poruszać się wszelkimi pojazdami kołowymi,
które są dopuszczone do ruchu drogowego oraz pieszym. Stanowią główne szlaki transportowe
towarów, osób na całym świecie.
W mieście Zamość występują drogi krajowe, wojewódzkie oraz gminne. Wszystkie
wymienione znajdują się w granicach administracyjnych. Przez miasto przebiegają drogi krajowe:
(17, E372) Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne (przejście graniczne) z
kontynuacją dalej do Lwowa (Ukraina) oraz (74) rozpoczynająca się w Wieluniu a następnie przez
Kielce-Kraśnik-Zamość-Hrubieszów- Zosin. Występują również trzy drogi wojewódzkie (837)
Zamość (Sitaniec) - Żółkiewka - Piaski, (843) Zamość - Skierbieszów – Chełm, (849) Zamość Józefów - Wola Obszańska. Na terenie miasta ruch drogowy obsługują również obwodnice:
Obwodnica Zachodnia (ul. Dzieci Zamojszczyzny i al. 1 Maja), Obwodnica Hetmańską (ul.
Legionów i al. Jana Pawła II), Śródmiejską (ul.Dzieci Zamojszczyzny, ul.Sadowa, ul.Peowiaków i
ul.S. Wyszyńskiego).

Na terenie miasta zbudowane są również mosty, które są niewielkimi

budowlami umożliwiającymi przejazd głównie przez rzekę Łabuńkę i Topornice oraz wiadukty
służące do przejechania nad torami kolejowymi. Wzdłuż większości ulic, ale również na osiedlach
mieszkaniowych są dostępne drogi rowerowe i chodniki pieszo-rowerowe.
Zamość obsługuje ruch pasażerów po przez transport autobusowy oraz prywatnych
przewoźników. Funkcjonuje Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

w którym znajduje się

dworzec autobusowy PKS i CH HopStop Hrubieszowska oraz miejsce postoju prywatnych
przewoźników (BUS-y) zlokalizowane po drugiej stronie ulicy. Wewnętrzny transport w mieście
oraz w niektórych gminach powiatu organizuje MZK. Istnieje 25 linii na terenie miasta oraz poza
nim. Na wszystkich liniach autobusy jeżdżą jedynie w ciągu dnia, nie ma tak zwanych autobusów
nocnych.
W mieście istnieje również transport kolejowy, biegną dwie linie kolejowe (72)
normalnotorowa mająca stacje w Zawadzie przez Zamość do miasta Hrubieszów, obsługuje ruch
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osobowy i towarowy oraz (65) Linia Hutnicza Szerokotorowa znajduje się od północnej części
miasta, obsługuje ruch towarowy głównie zaopatrza w rudę żelaza „Hute Katowice”
sprowadzanego z Ukrainy z Zagłębia Donieckiego. Istnieją również łącznie trzy stacje oraz
przystanki kolejowe na terenie miasta.
Rozwój ekonomiczny oznacza proces pozytywnych zmian w gospodarowaniu, a więc w
działalności wytwórczej i redystrybucyjnej dóbr i usług, ich wymianie i ostatecznym wykorzystaniu
na cele konsumpcyjne, oraz zwiększanie potencjału ekonomicznego. Wzrost gospodarczy jest
ilościowym rozwojem gospodarczym, a rozwój gospodarczy jest jakościowym wzrostem
gospodarczym.
Dochód ogółem na 1 mieszkańca miasta Zamość w analizowanych latach ulegał zmianą.
Dominującą cechą jest wzrost ogólnego dochodu. W przeciągu siedmiu lat od 2005 do 2012 wzrósł
prawie dwukrotnie. W roku 2013 nastąpił spadek o 759,3 zł. w stosunku do ubiegłego roku. W
ostatnich trzech analizowanych latach nastąpił kolejny wzrost, gdzie 2018 roku wyniósł aż 6251,6
zł., jest to najwyższy zanotowany dochód ogółem na 1 mieszkańca w mieście (ryc. 2).
Dochody ogólne w Zamościu w 2018 roku wyniosły 400,7mln zł. Do dochodów ogólnych
wliczamy: dotacje (99,4 mln zł), subwencje ogólne (140,4 mln zł), dochody własne (161 mln zł).
Ze struktury dochodów, która podzielona jest według działów i można odczytać jaki
procentowy dochód dla miasta z nich wynosił. Najwięcej w 2018 roku dochodów miasto miało z
kategorii: różne rozliczenia- 35,1%, następnie z: dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- ponad 28%. Kolejnym działem w
strukturze jest: rodzina- prawie 15% a potem 5,5%- gospodarka mieszkaniowa. 2,7% dochodu
przyniosły dla budżetu miasta: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz
pozostałe, o jedną dziesiątą mniej przyniosła gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 2,6%.
transport i łączność, oświata i wychowanie, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wyniosły ponad 1,5%. Najmniejszy (mniej niż 1%) wyniósł z administracji publicznej, kultury
fizycznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zerowy z rolnictwa i łowiectwo, kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego.
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Ryc. 2. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w mieście Zamość w latach 2005-2018 (opracowanie
własne, 2020, na podstawie zrudła [1]
Wydatki w mieście Zamość składają się z: wydatków ogólnych, wydatków majątkowych,
wydatki majątkowo-inwestycyjne, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych.
Struktura wydatków jest również poszeregowana według działów i pokazuje jaki procentowy
udział z nich wynika. W 2018 roku najwięcej z budżetu miasta zostało przeznaczone na oświatę i
wychowanie prawie 40%, następnie wydatki na rodzinę wynosiła 14,8% oraz 10% na transport i
łączność. Około 5% pochłonęły takie działy jak: gospodarka mieszkaniowa, administracja
publiczna, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Najmniej wydano na
edukacyjną opiekę wychowawczą(3,5%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (3,2%),
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (3,1%), kulturę fizyczną (2,3%), ochronę
zdrowia i pozostałe (1,8%), działalność usługowa (0,3%), rolnictwo i łowiectwo (0%).
Zamość jest jedną z większych atrakcji turystycznych w naszym kraju, swoją ciekawą
historią, zabytkowym układem miasta, zachowanym budowlą reprezentującym styl renesansowy
przyciąga turystów niezależnie od pory roku. Największą wizytówką miasta jest Rynek Wielki,
który jest miejscem gromadzenia się mieszkańców miasta oraz jednym z celów zwiedzających. W
kamienicach otaczających rynek mieści się wiele obiektów związanych z kulturą, m.in. Muzeum
Zamojskie, Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego, Biuro Wystaw
Artystycznych – Galeria Zamojska, Galeria Fotografii "Ratusz”, niewielkie sklepiki z pamiątkami,
księgarnie oraz restauracje, które latem rozkładają tymczasowe ogródki z parasolami. Mają miejsce
tutaj liczne imprezy rozrywkowe, kulturalne i widowiskowe oraz święta państwowe.
Zamość jest nie tylko celem podróży ale i również stanowi doskonałą bazę wpadową na
Roztocze, które rozciąga się od Kraśnika aż do Lwowa na Ukrainie. Zamość zdecydowanie jest
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miastem przyjaznym turystą, największym zainteresowaniem cieszy się Stare Miasto wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1992 roku, Park Miejski, Ogród Zoologiczny.
Wszystkie najważniejsze zabytki są zlokalizowane w dawnych murach fortyfikacji dlatego też
można je zwiedzić pieszo lub w okresie letnim-meleksami. Miasto ma również rozwiniętą bazę
noclegową pod wymagania przeróżnych grup turystów. Podczas lata na Rynku Wielkim
organizowane są liczne koncerty oraz spektakle teatralne. A niedaleko miasta znajduję się również
Roztocze a ponad 100 km Lwów.
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POLITYKA REGIONALNA A ROZWÓJ SPOLECZNO-EKONOMICZNY WOJEWÓDSTWA
LUBELSKEGO
Procesy międzynarodowej integracji w gospodarce narodowej oraz procesy globalizacji na
całym świecie, które nieustannie zwiększają swój zasięg oddziaływania, sugerują analizę wpływu
tych procesów na Polskę oraz jej poszczególne regiony. Społeczeństwo nowych czasów jest
społeczeństwem informacyjnym, stwarzającym wielkie możliwości rozwoju każdemu z obszarów
kraju oraz dyktującym co chwilę nowe wyzwania innowacyjno-inwestycyjne. Taki postęp
cywilizacyjny stawia władze samorządowe przed zadaniem dążenia do wzrostu i rozwoju
społeczno-ekonomicznego, poprzez poszukiwanie i wdrażanie efektownych działań.
Rozwój społeczno-gospodarczy jest natomiast pojęciem najszerszym, które opisuje potencjał
rozwojowy danego kraju. Na pojęcie to składają się dwa elementy współzależne od siebie. Trudno
jednoznacznie wyznaczyć definicję tego pojęcia, a określenie kryteriów i sposobów w jaki możemy
je zmierzyć również sprawiają trudności [4, s. 121-123].
Polityka regionalna rozumiana jest zarówno w kontekście krajowym - jako polityka
prowadzona w obrębie danego państwa - której główny przedmiot stanowią wyzwania odnoszące
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się do rozwoju regionów w nim położonych; jak i polityka w ujęciu unijnym, której przedmiotem
jest rozwój poszczególnych regionów wspólnoty Unii Europejskiej.
Województwo lubelskie pod względem fizyko-geograficznym położone jest na obszarze
megaregionu zwanego Pozaalpejską Europą Środkową. Dokładniej województwo to leży na terenie
makroregionu Nizina Południowopodlaska, Wyżyny Lubelskiej zajmującej największy obszar
województwa, Roztocza, Polesia Zachodniego oraz Polesia Wołyńskiego i w niewielkim stopniu
Kotliny Sandomierskiej. Całkowita powierzchnia województwa lubelskiego wynosi 25122,46
kilometrów kwadratowych.
Województwo lubelskie dzieli się na 20 powiatów: powiat łukowski, bialski radzyński,
parczewski, rycki, lubartowski, włodawski, puławski, łęczyński, opolski, lubelski, świdnicki,
chełmski, krasnostawski, kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski.
Dodatkowo na terenie województwa znajdują się 4 miasta na prawach powiatu, takie jak: miasto
wojewódzkie Lublin, Biała Podlaska, Chełm oraz Zamość.
Teren powiatu miasta Lublin zamieszkiwany jest przez 339 682 osoby, z czego większą część
stanowią kobiety – 183 051 osób. Jeśli chodzi o przedziały wiekowe, największy odsetek stanowią
osoby w wieku produkcyjnym, co jest pozytywnym zjawiskiem.
W samym powiecie Lublin (mieście wojewódzkim) bardzo dobrze rozwinięta jest
komunikacja miejska. Ogółem w 2018 roku w powiecie tym odnotowano 743 przystanki
autobusowe i trolejbusowe. Długość bus pasów na rok 2018 wynosi w sumie 3,8 km. Dla
porównania lata poprzednie: 2014 rok -1,2 km, 2015 rok – 2,2 km, 2016 rok – 2,3 km [1].
Województwo lubelskie, a w szczególności miasto wojewódzkie rozwija się również bardzo
intensywnie w transporcie rowerowym, który jako alternatywny, bardziej ekologiczny środek
transportu cieszy się coraz większą popularnością. Na przestrzeni ostatnich kilku lat całkowita
długość ścieżek rowerowych na terenie powiatu uległa znacznemu zwiększeniu, co prezentuje
poniższy wykres.
Województwo lubelskie pod względem transportu kolejowego jeszcze do niedawna należało
do jednych z najmniej rozwiniętych obszarów Polski. W ostatnich latach sytuacja zaczęła się jednak
zmieniać. Zostały podjęte prace remontowe trakcji kolejowej na trasie Lublin – Warszawa, a także
wybudowano stację Lublin Zachodni, która została oddana do użytku pod koniec roku 2019.
Największym i najważniejszym węzłem kolejowym w województwie lubelskim jest Lubelski węzeł
kolejowy, który obejmuje linie kolejowe, a także stacje oraz posterunki transportu kolejowego na
obszarze Lublina [2].
Ochrona zdrowia w całym województwie lubelskim jest trudna do oceny, ze względu na
brakujące dane statystyczne. Natomiast dostępne dane pozwalają przeanalizować poziom ochrony
23

zdrowia w powiecie miasta Lublin. Poniższy wykres prezentuje ilość przychodni ogółem w
poszczególnych latach, a kolejny ilość osób na jedną aptekę ogólnodostępną.
Jednoznaczną tendencję pojawiającą się na przestrzeni kilku lat, ponieważ w 2017 roku
nastąpił wyraźny spadek i liczba ludności na aptekę wynosiła wtedy 2047. Nie mniej jednak
zauważyć można znaczny wzrost ilości osób w kolejnych latach. W 2014 roku na aptekę
ogólnodostępną przypadało 1998 osób. W 2018 roku osób tych było już 2123.
Województwo lubelskie nie należy do obszarów bardzo atrakcyjnych turystycznie, ze
względu na brak istotnych walorów przyrodniczych determinujących rozwój tej branży. Mimo tego,
w ostatnich latach rozwija się tu infrastruktura hotelowa oraz gastronomiczna, w szczególności na
obszarze miasta Lublin.
Województwo lubelskie w wielu branżach jest dosyć słabo konkurencyjnym regionem, w
porównaniu do innych województw Polski. Jednakże region ten posiada spory potencjał jeśli chodzi
o produkcję w przemyśle rolniczym i przetwórstwie spożywczym. Przyrost naturalny w regionie
jest ujemny i wciąż z roku na rok maleje, a ludności ubywa – również ze względu na emigrację
młodych, wykształconych osób. Dane Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2017, ukazują, że
województwo lubelskie zamieszkiwane było przez 2126,3 tysiące osób, co w stosunku do
całkowitej liczby ludności Polski stanowi 5,5%. Gęstość zaludnienia w tym regionie przybierała
wartość 85 osób na 1 km2. Analizując strukturę poszczególnych powiatów pod względem gęstości
zaludnienia, do najbardziej zaludnionych powiatów należą powiaty lubelski oraz zamojski, z kolei
najniższa wartość zaludnienia na 1 km2 odnotowywana jest w powiatach parczewskim i
włodawskim. Warto również wspomnieć o tym, że znaczną część całego społeczeństwa
województwa lubelskiego stanowi grupa osób w wieku poprodukcyjnym, co przy stale
utrzymującym się niskim przyroście naturalnym jest zjawiskiem niekorzystnym w świetle rozwoju
ekonomicznego obszaru [1].
Bezrobocie w województwie lubelskim jest w tendencji spadkowej. Mimo tego, przyjmuje
ono nadal wysokie wartości. Jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, zatrudnienie w nim minimalnie
wzrasta, a największy odsetek zatrudnionych znajduje pracę w przetwórstwie przemysłowym
(38,1%), natomiast najmniejszy w branży gastronomicznej i gałęziach związanych z
zakwaterowaniem (1,3% całkowitej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw). Stopa
bezrobocia w poszczególnych powiatach różni się od siebie, ale w każdym z nich można zauważyć
jej spadek. Różnica pomiędzy skrajnymi wartościami stopy bezrobocia w różnych powiatach
wynosi 11,6%. Najwyższą stopę bezrobocia charakteryzuje się powiat włodawski oraz
hrubieszowski – kolejno 16,6% i 14,2%, a najniższą powiaty łukowski oraz biłgorajski – 5,0% i
5,7%.
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W tabeli 1 zestawione zostały najważniejsze wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości dla
każdego z powiatów województwa lubelskiego.
Tabela 1
Wskaźniki przedsiębiorczości dla poszczególnych powiatów województwa lubelskiego
odnotowane na rok 2018 [1].

Powiat

Łukowski
Bialski
Radzyński
Parczewski
Rycki
Lubartowski
Puławski
Włodawski
Łęczyński
Chełmski
Świdnicki
Lubelski
Opolski
Kraśnicki
Janowski
Zamojski
Krasnostawski
Hrubieszowski
Tomaszowski
Biłgorajski

Podmioty
wpisane
do
Liczba
rejestru
przedsiębiorstw
REGON
na 10 tys.
Ludności
847
815
782
639
445
684
250
694
381
714
725
704
910
886
278
697
422
603
561
524
612
810
1 504
854
461
672
754
681
344
760
752
645
440
602
400
687
619
809
857
789

Osoby
Podmioty na
fizyczne
1000
prowadzące
mieszkańców
działalność
w wieku
gospodarczą
produkcyjnym
na 1000
ludności
135,3
67
104,3
49
112,4
54
115,6
52
118,8
53
116,0
55
150,5
67
114,9
51
95,6
45
84,1
42
136,5
63
138,6
70
110,9
51
112,5
51
124,0
60
104,7
53
101,2
47
113,1
52
131,9
63
128,5
62

Jednostki
nowo
zarejestrowane
w rejestrze
REGON na 10
tys. Ludności
79
70
75
71
67
82
80
72
73
72
85
98
77
78
75
70
69
62
74
84

Do wskaźników tych należą: liczba przedsiębiorstw, podmioty wpisane do rejestru REGON
na 10 tys. Mieszkańców, podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności, jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze
REGON na 10 tys. Ludności. Analizując poniższe dane bez wątpienia można śmiało stwierdzić, że
najwyższy rangą pod względem przedsiębiorczości jest powiat lubelski, który posiada największą
liczbę przedsiębiorstw – 1 504, największą ilość osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą na 1000 ludności – 70 oraz największą ilość jednostek nowo zarejestrowanych w
rejestrze REGON na 10 tys. Ludności – 98. Na drugim miejscu uplasował się powiat puławski,
którego wskaźniki również stawiają go w pozycji wysoko rozwiniętego powiatu pod kątem
przedsiębiorczości. Na trzecim miejscu zaś według poniższego zestawienia powinien znaleźć się
powiat biłgorajski posiadający zaskakującą liczbę przedsiębiorstw na swoim obszarze. Pozostałe
powiaty charakteryzują się mniejszymi wartościami wybranych wskaźników, nie mniej jednak nie
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są one dość znacznie mniejsze od przodujących powiatów. W związku z tym można mieć nadzieję
na postęp w rozwoju przedsiębiorczości we wszystkich powiatach województwa.
Województwo lubelskie ze względu na uwarunkowania przyrodnicze jest obszarem
zdominowanym przez rolniczy sektor gospodarki, co odzwierciedla się w strukturze zatrudnienia
ludności oraz przodujących gałęziach przemysłu. Pomimo tego, województwo rozwija się w
sektorze usług i innych rodzajów działalności, w którym odsetek zatrudnienia jest największy w
miastach na prawach powiatu i powiecie lubelskim. Ludność zamieszkująca województwo
lubelskie licznie podejmuje otwieranie działalności gospodarczych, dzięki czemu ogólna liczba
przedsiębiorstw w całym województwie jest stosunkowo wysoka a stopa bezrobocia z roku na rok
maleje.
Analiza SWOT, stanowiąca zakończenie diagnostycznej części pracy, przedstawia mocne
oraz słabe strony w zestawieniu z szansami i zagrożeniami, które występują wewnątrz jak również
na zewnątrz obszaru. Zidentyfikowanie mocnych stron jest podstawą do zaplanowania działań
rozwojowych. Natomiast wskazanie na słabe strony, stanowiące bariery w rozwoju, jest niezwykle
pomocne w określeniu strategicznych celów oraz kierunków rozwoju, pozwalających zwalczać lub
ograniczać bariery. Z kolei szanse ukazują możliwości w podjęciu działań, które wspierają proces
rozwoju. Zagrożenia wskazują na niekorzystne czynniki mogące stwarzać przeszkody w
wykorzystywaniu szans. Szansami społeczno-ekonomicznego rozwoju województwa są:
• rozbudowa oraz modernizacja dróg gminnych oraz powiatowych,
• inicjowanie mikro-przedsiębiorczości i zachęcanie do jej rozwoju korzystając ze wsparcia
funduszy unijnych,
• możliwość rozwoju przemysłu wydobywczego oraz energetyki konwencjonalnej, dzięki
wydobyciu węgla kamiennego na obszarze powiatu chełmskiego,
• zwiększenie popytu na surowce bioenergetyczne oraz rozwój w energetyce odnawialnej,
• rozwój w obszarach skupu oraz sprzedaży świeżych produktów pochodzących z rolnictwa,
również ekologicznego np. za pomocą giełd rolno-spożywczych,
• postawienie na wytwarzanie produktów lokalnych i nowych marek regionalnych,
• dostępność

funduszy

z

Unii

Europejskiej,

dzięki

Regionalnemu

Programowi

Operacyjnemu dla Województwa Lubelskiego oraz Programowi Operacyjnemu dla Rozwoju Polski
Wschodniej,
• rozwijanie usług turystyczno-rekreacyjnych, między innymi poprzez rozbudowywanie
bazy noclegowej dla turystów i wytwarzanie nowych produktów turystycznych [3],
• wykorzystanie agroturystyki i jej potencjału w rozwoju turystyczno-rekreacyjnym
województwa,
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• możliwość otwarcia przejścia granicznego Polski z Białorusią znajdującego się we
Włodawie,
• możliwość podpisania umowy pomiędzy Polską a Białorusią na temat małego ruchu
granicznego,
• wykorzystanie ruchu granicznego z krajami Unii Europejskiej,
• wspieranie aktywności obywateli w obszarach przedsiębiorczości oraz rozwoju
kulturalnego,
Barierę w rozwoju społeczno–ekonomicznym stanowi również niedostatecznie
rozwinięta infrastruktura drogowa, która utrudnia komunikację województwa z pozostałym
obszarem kraju, a co za tym idzie wpływa na zmniejszenie przepływu towarów i usług. Problemem
terenu

województwa

jest

również

niewystarczające

zaangażowanie

mieszkańców

w

przedsiębiorczość, która mogłaby znacznie podnieść atrakcyjność regionu i umożliwić szybszy
rozwój.
Należy zwrócić uwagę na zaangażowanie w rynek przedsiębiorczości i biznesu ludności
zamieszkującej miasta na prawach powiatu, a w szczególności miasto Lublin. Nie mniej jednak,
pozostała część województwa wykazuje dużo niższe zaangażowanie w tym kierunku. W związku z
tym, warto aby władze samorządowe pomyślały nad promocją działalności gospodarczej wśród
mieszkańców oraz dodatkowych profitach z tego tytułu, które mogłyby zachęcić obywateli do
podejmowania działań przedsiębiorczych. Władze miasta powinny także przykładać większą wagę
do polityki regionalnej oraz jej instrumentów, które wykorzystane we właściwy sposób prowadzą
do usprawnienia procesu rozwoju lokalnego. Duży potencjał kryje się w działalności inwestycyjnoinnowacyjnej, będącej kluczem do sukcesu w rozwoju ekonomicznym. Władze województwa
powinny ukończyć rozpoczęte inwestycje oraz rozpoczynać kolejne działania inwestycyjne,
stawiając na nowoczesność oraz innowacyjność, dzięki którym województwo zyskać może wzrost
konkurencyjności wobec pozostałych regionów Polski.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
У системі соціальних структур, пов'язаних із владою і управлінням, важливе місце
належить державній служба, котра безпосередньо задовольняє особливо значущі суспільні
потреби в управлінні і владі.
Актуальність підвищення ефективності діяльності службовців органів державної влади
обумовлена тим, що ефективне і якісне державне управління, яке в свою чергу безпосередньо
залежить від діяльності державних службовців, є однією із базових умов для забезпечення
стабільності та сталого соціально-економічного розвитку країни, підвищення добробуту
населення. Мінливі та турбулентні соціально-економічні умови сучасного світу ставлять
перед державними органами нові цілі і завдання, котрі не можливо порівняти за масштабами
й складністю з більш ранніми, навіть десять років тому. Для того, щоб дати гідну відповідь
на цей «виклик», суб'єкти державного управління змушені не тільки переглядати звичні,
традиційні методи управління, але й постійно підвищувати ефективність своєї діяльності.
Тому надзвичайно важлива якісна та об'єктивна оцінка роботи державних службовців,
оскільки від їх компетентності (фаховості та професійності) залежить процвітання держави.
Яким

повинен

бути

професійний

службовець-управлінець?

Це

особистість

комунікабельна і командний гравець, системна, ініціативна, з умінням постійно навчатись та
самовдосконалюватися, з бажанням до кар’єрного та професійного зростання, зі знаннями
рідної мови та іноземних мов, вільно користується сучасними інформаційними технологіями.
Як влучно говорив Отто фон Бісмарк: «З поганими законами і хорошими чиновниками цілком
можливо правити країною. Але якщо чиновники погані – не допоможуть і найкращі закони».
Професіоналізм не можна замінити особистою відданістю чи чимось іншим. За будь-якою
важливою реформою повинна стояти особистість і команда фахівців, адже місце і роль лідера в
історії ніхто ще не заперечував і не відміняв. Справжні мудреці вчили: «Найкращий спосіб
обирати державних людей – це висувати тих, хто сам усувається, і усувати тих, хто сам
висувається». Насправді будь-яка з криз в державі, по суті, пов’язана саме з функціонуванням
державної та муніципальної служби, невмінням чи небажанням державних службовців
виконувати свої функції організаторів суспільних процесів в країні на будь-якому рівні. Тому
важливо зрозуміти основні характеристики ефективного апарату державних службовців, які
існують в інших країнах, порівняти діюче законодавство України із законодавством країн
різних правових систем та визначити шляхи вдосконалення управління персоналом на
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публічній службі в умовах проведення реформ.
Досягнення високого рівня управління персоналом на державній службі і забезпечення
його правового регулювання – процес складний, який не відбувається миттєво, а потребує
певного часу. Національний характер державного службовця потребує модернізації. Необхідно
культивувати розумних, інтелектуальних представників в органах влади і місцевого
самоврядування. Вони повинні відповідати таким якостям, як професіоналізм, харизма і
людяність.
Наше суспільство очікує від державної служби ефективного й відповідального
управління, спрямованого на задоволення потреб кожного громадянина. Ефективна державна
служба повинна забезпечувати керівництву держави професійну підготовку і виконання
управлінських рішень. Досягнення названих цілей багато в чому залежить від існуючого стану
державного апарата, його компетентності та готовності до вирішення поточних і стратегічних
завдань, а наявність механізму для оцінки рівня зрілості системи державного управління та
діагностики діяльності органів державної влади є необхідною умовою для ефективної
організації держави.
Підвищення ефективності діяльності органів державної влади та якості реалізації ними
державних функцій і надання державних послуг стало мотивом усіх реформ державної служби,
що запроваджуються останніми роками.
До основних проблем ефективної роботи державних службовців відносяться такі: висока
ступінь бюрократизації державного апарату, складність процесу надання послуг населенню,
корупція, недостатня мотивація державних службовців, низька оплата праці, кар’єрне зростання
на державній службі, недостатня кваліфікація та ступінь оволодіння сучасними комп'ютерними
технологіями, нераціональна чисельність державних службовців. На даний час гостро стоїть
завдання підвищення ефективності діяльності органів влади, переходу на новий якісний рівень
їх взаємодії між собою, з громадянами та організаціями. Для вирішення ряду проблем
підвищення ефективності діяльності державних службовців можна застосовувати такі заходи як
дебюрократизація

державного

апарата

за

рахунок

регламентації

та

стандартизації

адміністративних процедур, удосконалення сформованої клієнт-орієнтованої організаційної
культури, формалізована регламентація службових дій, застосування «технологічного» і
«кадрового» інструментарію, подальше впровадження сучасних інформаційних технологій та еврядування, зокрема, електронного документообігу, належна професійна підготовка кадрів та
підвищення рівня їх комп'ютерної грамотності та кваліфікації, раціоналізація структури
державних органів, оптимізація чисельності державних службовців, встановлення прямої
залежності заробітної плати від кінцевих результатів діяльності державного службовця,
застосування матеріальних і нематеріальних методів мотивації праці. Доцільно застосовувати
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всі запропоновані заходи комплексно і оперативно для досягнення дійсно ефективної роботи
державних службовців і органів державного управління. На сьогодні перед державними
службовцями необхідно також ставити цілі саморозвитку і реалізації свого потенціалу, а також
почуття відповідальності за діяльність державного органу в цілому. На ринках праці глобально
прослідковуються зміни у сфері робочої сили. Щоб залишатися конкурентоспроможним на
сучасному ринку, державний орган має не тільки прищеплювати своїм службовцям прагнення
до розвитку і зростання в особистому і професійному житті, але і державна кадрова політика з
управління персоналом має враховувати та відображати зазначені підходи щодо персоналу,
який необхідно розвивати та бачити в ньому найважливіший ресурс, без якого досягти
намічених цілей неможливо.
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ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Волевиявлення громадян територіальних громад є інструментом, який забезпечує
реалізацію права на участь у публічному (державному та місцевому самоуправлінні)
управлінні через такі форми, як референдум, вибори, участь у діяльності політичних партій
та громадських організацій, участь у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування
та органами виконавчої влади, участь у проведенні регуляторної політики держави,
звернення до органів влади, доступ до інформації про діяльність влади та оскарження рішень
органів влади.
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Проаналізуємо функціонування двох територіальних громад. На прилеглі території
міста Львова припадає всього лише 23,2% сільськогосподарських угідь області, проте
виробляється 27,6% валової продукції сільського господарства. А це – пряме свідчення
кращого господарювання саме в цій зоні у порівнянні з віддаленішими від центру
територіями. При цьому, якщо порівняти вартість продукції сільського виробництва, яка
визначається і за якої товари користуються попитом в населених пунктах, розташованих
поблизу важливого промислового центру та в віддалених селах, то тут бачимо, що в
приміській зоні вартість продукції на одиницю площі угідь та на одну особу більша. Це
досить зрозумілий результат – наслідок близького розташування великого міста з
відповідними потребами міського населення. Тому досить поширеним способом заробітку у
даних селах є вирощуванням жителями в населених пунктах огородини, продуктів
садівництва, а також вирощуванням худоби в особистих господарствах з метою реалізації
продукції на ринках міста, а часом і на стихійних ринках, які також є досить поширеним
явищем у Львові. Проте, важливою і виключною особливістю ведення особистого
господарства, яке спрямоване на отримання доходу з реалізації отриманих від нього
продуктів, є переважне визначення селянами такого доходу як додаткового заробітку.
Основним доходом, отримуваним власниками таких господарств, є заробітна плата. Адже
більшість з них працюють на постійній роботі в містах Львів чи Винники. Відсутність часу
визначила конкретні напрямки розвитку господарювання. Так, вони розвивають такі галузі,
як овочівництво та картоплярство, займаються виробництвом молока та молочних продуктів
для продажу на ринках, а ось свинарством та птахівництвом займаються виключно для
власного споживання. Так само, мало розвинутими у порівнянні з віддаленими селами є
кролівництво та вівчарство, адже тварини потребують постійного догляду, що при зайнятості
на роботі в містах неможливо [1]. На території Чижиківської сільської ради зареєстровано 13
фермерських господарств, на території Підберізцівської – чотири, а в Чорнушовичах - три.
Серед них визначені такі основні типи діяльності: вирощування картоплі та баштанних
культур – при реєстрації двох господарств; вирощування зернових та технічних культур –
три господарства; змішане сільське господарство – три фермерські господарства;
вирощування зернових культур – дванадцять господарств. Варто зазначити помітну
надмірність питомої ваги зернових

культур у структурі посівних площ при аналізі

фермерських господарств сіл Чижикова, Чорнушович та Підберізців. В

територіальних

громадах приміських зон відсоток вирощування картоплі та овочів вищий, ніж загалом по
області, а кормових культур – нижчий, що є наслідком низького рівня розвитку галузі
тваринництва в населених пунктах, розташованих поблизу міста [2].
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Слід зазначити, що сільське господарство не в змозі забезпечити фінансову підтримку
територіальній громаді, так як воно уже давно перестало асоціюватись із основним джерелом
доходу мешканців села. А це свідчить про те, що необхідне швидке перереформування
сільського господарства в Україні, створення нових парадигм та засад господарювання на
зразок європейської моделі ведення прогресивного сільського господарювання, тобто
підтримка як великих, так і дрібних селянських виробників з боку держави, можливість їх
забезпечення новою найнеобхіднішою технічною базою, розвитком страхування від
можливих ризиків тощо. Не слід залишати поза увагою розвиток внутрішнього туризму –
досить перспективний напрямок багатофункціонального прогресу села, про що тепер
заявляють всі, хто вивчає можливості та перспективи сільських територій.
Отже, територіальна громада є тим самоврядним соціальним осередком, формування та
оптимальне функціонування якого стане передумовою побудови громадянського суспільства та
правової держави в Україні [3]. Відбувається подальший процес подальшого конституційного
врегулювання статусу територіальних громад, що сприятиме розвитку місцевої демократії та
належного становлення дієздатних і самодостатніх територіальних громад.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОТГ У УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА
СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Об’єднані територіальні громади (далі ОТГ) – це добровільна організація жителів
певних сіл, селищ або ж міст в один адміністративний центр. Зазвичай цим центром стає
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найбільший населений пункт, який бере участь в об’єднанні та на території якого створюють
органи місцевого самоврядування [1].
У 2014 році в Україні прийнята реформа місцевого самоврядування на засадах
децентралізації, практична реалізація якої розпочалася в 2015 році. Ця реформа передбачає
створення сучасної системи місцевого самоврядування в країні на засадах європейських
цінностей та демократії; надання територіальним громадам більших повноважень щодо
розпорядження ресурсами, що в майбутньому забезпечить їх сталий економічний розвиток;
формування системи якісних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я,
соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів,
фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури самої ОТГ.
Реформа децентралізації одержала значну підтримку з боку громадян та експертів.
Станом на 10 листопада 2019 року в Україні створено 1002 ОТГ, на території яких проживає
більше 11 мільйонів людей [2].
За даними інформаційних джерел[2], 96 ОТГ з цієї кількості у грудні пройдуть перші
місцеві вибори. Ще 23 ОТГ очікують рішення Центрвиборчкому про призначення на їх
території перших місцевих виборів. 43 ОТГ утворилися з центрами у містах обласного
значення. 24 райони в Україні повністю покриті ОТГ. З них по 4 райони в
Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ще 165 районів покриті ОТГ на
50% і більше. Менше 50% мають покриття ОТГ 198 районів. А от у 78 районах досі не
створено жодної об’єднаної громади. Найбільше таких районів у Харківській – 12, Одеській
– 10, Київській – 9, Кіровоградській – 9, Вінницькій – 6, Херсонській – 5, Донецькій – 5,
Закарпатській – 4, Львівській – 4 областях. Загалом поза процесами формування спроможних
громад залишаються 6389 місцевих рад.
Рейтинг областей щодо формування спроможних громад очолили Житомирська,
Дніпропетровська, Хмельницька, Чернігівська та Запорізька області. На останніх позиціях
рейтингу – Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька, Київська, Львівська області.
Тільки 8 областей мають затверджені перспективні плани формування територій
громад, які покривають 100% їх території. Однак і ці плани потребують коригування.
У листопаді 2019 р. Президент України підписав Указ №837/2019 «Про невідкладні
заходи з проведення реформ та зміцнення держави», в якому, серед іншого, постановив
Кабінету Міністрів України переглянути методику формування спроможних територіальних
громад з урахуванням критерію розвитку оптимальної мережі соціальної інфраструктури та
доступності публічних послуг, а також забезпечення в установленому порядку розроблення
згідно з такою методикою, схвалення і затвердження актуалізованих перспективних планів
формування територій громад областей.
33

В Указі також йдеться про те, що до 31 грудня 2020 року Уряд має розробити та внести
на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
(нова редакція).
Проблеми, які перешкоджають просуванню реформи децентралізації та розвитку ОТГ,
умовно можна поділити на законодавчі та внутрішні[3]. Для формування спроможних громад
на рівні можновладців потребують врегулювання (через прийняття відповідних законів)
питання, які стосуються: адміністративно-територіального устрою (зокрема порядку
утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміни їх
меж тощо); служби в органах місцевого самоврядування (йдеться про надання ОМС більшої
автономії у визначенні умов оплати праці для залучення до ОМС професійних кадрів);
містобудівної діяльності (в частині просторового планування в ОТГ, зокрема щодо
можливості ОТГ розпоряджатися землями, які перебувають на її території, за межами
населених

пунктів);

добровільного

об’єднання

територіальних

громад

(зокрема

вдосконалення процедури затвердження перспективних планів формування територіальних
громад і надання права затверджувати їх виключно КМУ, а не облрадам, на рівні яких
лобіюють свої інтереси місцеві олігархи, створюючи ОТГ «під себе»). Серед перешкод
розвитку ОТГ внутрішнього характеру домінують: нестача фінансових ресурсів, брак
кваліфікованих кадрів, міграція мешканців ОТГ за її межі, неофіційна зайнятість, низька
активність жителів у вирішенні питань функціонування громади та ін. Також слід врахувати
недореформований освітній сектор та сектор охорони здоров’я – багато нагальних проблем в
цих сферах лягли на плечі ОТГ.
На даному етапі становлення державності потрібно визначити шляхи подолання
проблем, пов’язаних з створенням органів місцевого самоврядування. Для вдалої реалізації
цього процесу необхідне застосування таких методів: удосконалення перспективних планів
розвитку територіальних громад та встановлення термінів їх доопрацювання; узгодження
питань, пов’язаних з ефективність структури та кількістю працівників районних державних
адміністрацій в районах; розроблення та удосконалення механізму підтримки з боку держави
в фінансовій сфері; законодавчо закріплена система нагляду за виконанням районними
радами своїх повноважень.
Реформа децентралізації триває, щоправда, суттєво відстає від урядового графіка,
оскільки на початок 2019 року створено тільки дві третини запланованих ОТГ, якими
охоплено лише третину території країни. Тому мало ймовірно що до місцевих виборів-2020
вся територія України буде покрита ОТГ, як планувалося на початку реформи.
Що ж до підвищення спроможності та самодостатності громад, то для багатьох ОТГ –
тих, які не мають на своїй території великого бізнесу – воно може бути реалізовано тільки
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через об’єднання (укрупнення) вже створених ОТГ між собою.
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СВОБОДА ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДИНИ
Свобода є фундаментальною характеристикою людського існування, оскільки свобода
не те, чим володіють люди, а те, чим вони є за своєю суттю. Як універсальна характеристика
людського буття, свобода стосується здатності людини обирати своє буття та керувати ним і
безпосередньо пов'язана з відчуттям залежності, відчуження та відповідальності[1].
Свободу людини можна розглядати у двох аспектах. Перший аспект – це внутрішня
свобода; другий аспект – зовнішня свобода. Внутрішня свобода надана людині з народження,
є вродженою її властивістю. Внутрішній аспект свободи може, наприклад, проявлятися у
свободі людини думати, вірити, дотримуватися певних переконань, поглядів тощо.
Отже, свобода – це природний стан людини, за якого вона чинить певні діяння (дію чи
бездіяльність) відповідно до своєї волі, бажання та внутрішнього переконання.
Від народження людина є вільною. Вона незалежна у своїх думках, поглядах,
переконаннях, а також вона вільна у виборі своєї поведінки. Особа у повсякденному житті
керується власною волею відповідно до власних інтересів, потреб, бажань та поставленої
мети. Так, свобода постає природною властивістю людини, що закладена у саму її сутність та
виступає невіддільним благом кожного. З огляду на це, можемо стверджувати, що свобода
виступає беззаперечною цінністю для усього суспільства. Свобода людини як можливість
власного вибору, можливість діяти за власною волею та відповідно до власних інтересів і
потреб, незалежно від впливу зовнішніх чинників є природною ознакою, закладена у
35

людську сутність еволюційно.
Свобода особи має складну структуру. Вона складається з індивідуальної, політичної,
економічної, соціальної і культурної свобод, які мають свою специфіку і реалізуються в
певній сфері людського буття.
Свобода є настільки ж соціальним, наскільки й індивідуальним поняттям; вона
стосується водночас і якості суспільства, і якості осіб, що те суспільство становлять.
Існує чимало соціальних інститутів, що прагнуть впливати на індивідуальну свідомість,
яка перебуває в стані вільного вибору, а значить, і на свободу. Особливе місце серед них
займає держава, яка докладає значних зусиль і має величезні можливості для подібних
впливів. Зацікавлена у впорядкованості й стабільності своїх структур, держава прагне подати
індивіду свої інтереси як необхідність. Індивід же в своїх спробах зберегти свободу вибору і
дій потрапляє в суперечливі відносини із зовнішніми для нього вимогами держави. Держава
наполягає на тому, щоб прояви індивідуальної свободи не виходили за межі суспільної
необхідності.
Держава не може існувати без твердої влади і законів, що стримують енергію людей та
їхні пристрасті, якщо вони набувають небезпечної спрямованості. У зв'язку з цим К. Поппер
писав про парадокс свободи, коли свобода у вигляді відсутності будь-якого контролю, що її
обмежує, призводить до значного її обмеження [2]. Разом з тим, особистість не терпить
примусу. Виходом із суперечності, що в даному разі виникає, має бути право як стримуючий
механізм і для держави, і для індивіда.
Таким чином, для реальності свободи недостатньо, щоб людина знала, що вона вільна,
вона мусить чітко уявляти ту міру свободи, яка є оптимальною в цивілізованій спільноті. Не
можна виключати можливість зловживання індивідом особистими правами і свободами, що
тягне за собою порушення прав інших осіб. Це обумовлює необхідність юридичного
визначення точних меж індивідуальної свободи
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
На сьогодні питання про особливості та проблеми реалізації реформи про
децентралізацію залишаються актуальними та потребують негайного вирішення. Держава
стимулює прискорення реформи консультативно й фінансово. Створюють центри розвитку
місцевого самоврядування. Однією із основних вимог щодо майбутнього вступу української
держави до європейської спільноти є виконання ряду реформ стратегічного значення для
держави. Однією із таких реформ є децентралізація влади та місцевого самоврядування.
Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, або децентралізація,
передбачає створення умов для формування відповідальної місцевої влади, здатної забезпечити
комфортне та безпечне середовище для проживання людей по всій території України.
Децентралізація в Україні - це не просто передача повноважень, ресурсів та компетенції
вирішувати основні питання життя на найбільш наближеному до людини рівні, а створення
базового суб‘єкта місцевого самоврядування - спроможної територіальної громади. Однак існує
ряд проблемних питань щодо реалізації вітчизняної реформи місцевого самоврядування, які
повинні бути вирішені. Ми вважаємо, що є дві основні причини виникнення цих питань:
- брак кваліфікованих кадрів, які б могли раціонально оцінювати ситуацію та
приймати мудрі та ефективні рішення щодо вирішення тієї чи іншої проблеми;
-

дезінформація суспільства про нововведення, переваги та недоліки реалізації нових

реформ, тощо.
Розглядаючи

найбільш

поширені

проблеми

реалізації

реформи

місцевого

самоврядування, варто зазначити, що через надмірну подрібненість територіальних громад
селищ та міст районного значення й неймовірно слабку фінансову базу, вони залишаються
неспроможними до виконання усіх наданих повноважень децентралізації. В. Новіков
зазначає, що наслідком цього є низький рівень надання публічних послуг, що надаються
громадянам на місцевому рівні, деградація сільських територій та депопуляція сільського
населення[1, с. 3].
Також, варто зазначити той факт, що повноваження, надані законом органам місцевого
самоврядування, значною мірою продовжують залишатися у віданні керівників виконавчої
влади, які звикли вирішувати багато питань, виходячи з власного бачення ситуацій та
інтересів, що значною мірою відрізняються від інтересів місцевих громад. Як результат,
органами місцевого самоврядування починають керувати не уповноваженні особи, таким
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чином порушуючи закони, які регламентують повноваження та функції місцевих рад та
їхніх органів. Досить часто це є причиною виникнення протиріч між представницькою
владою і виконавчою владою на місцевому рівні.
По-друге, співвідношення і можливість балансу між місцевими інтересами і
загальнодержавними пріоритетами. Водночас неможливо заперечити факт, що ефективність
діяльності органів місцевого самоврядування залежить від того, наскільки оптимально в
організації місцевої влади збігаються інтереси держави й інтереси громад, державна
виконавська вертикаль й ініціатива знизу.
По-третє, реформа місцевого самоврядування реалізована не у всіх адміністративнотериторіальних одиницях. Підтвердження існування даної проблеми можна знайти у наукові
праці Ю. Ковбасюка, де зазначено, що недостатньо використовуються можливості, надані
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у сфері захисту місцевого
самоврядування шляхом реалізації заходів відповідальності за невирішення питань місцевого
значення, розглянутих на місцевих референдумах, зборах, сходах громадян, рішень органів і
посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень [2, с. 3].
Наступною проблемою у реалізації реформи децентралізації в Україні є недостатньо
кваліфіковані представники органів влади. В більшості населених пунктів працюють люди, які
неготові приймати оперативні управлінські рішення, дотримуючись застарілих технологій
управління та не визнають нових, ефективних методів у вирішенні певних проблем. А також,
деякі представники органів влади, аби втриматись на своєму робочому місці, вдаються до
маніпуляцій громадською думкою з метою налаштовування мешканців селища міського типу
проти реалізації даної реформи, чим і гальмують реалізацію реформи про місцеве
самоврядування. У свою чергу, нерезультативною є проведення просвітницької діяльності
щодо перспектив реалізації реформи, що призводить до призупинення процесу її реалізації.
Також, суттєва нестача кваліфікованих та вмотивованих кадрів на місцевому рівні, які б
могли допомогти вирішити усі вищезгадані проблеми, є ключовим моментом уповільнення
реалізації реформи. Адже значні процеси міграції сільського населення у великі міста для
отримання освіти та подальших пошуків працевлаштування й небажання повертатись до місцевих
громад, призводять до суттєвого відтоку кадрового потенціалу та нестачі висококваліфікованих
управлінських ресурсів, що могли б посприяти розвитку місцевих територій.
Ще однією проблемою виступає недостатня свідомість та поінформованість мешканців
селищ міського типу про нові можливості та способи розвитку власного містечка. Нерідко
можна спостерігати те, як люди, голосуючи за одного із кандидатів на керівну посаду в
органах влади, опираються лише на власні вподобання, забуваючи про проведення аналізу
їхньої справжньої діяльності: їхні здобуття та внески у покращення держави.
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Отже, доходимо висновку, що питання реформування місцевого самоврядування є
неймовірно актуальним та важливим на сьогодні. Проте існують проблеми, що
перешкоджають

реалізації

самоврядування

у

всіх

реформи,

а

саме:

нереалізованість

адміністративно-територіальних

реформи

одиницях,

місцевого

некомпетентність

представників органів влади, недостатнє фінансування, тощо.
Оптимальними шляхами вирішення даних проблем виступають: подальше проведення
раціональної політики реформування системи місцевого самоврядування в Україні;
створення дієздатних органів місцевого самоврядування, які є спроможні виконувати
законодавчо визначені повні та виключні власні, а також делеговані повноваження;
недопущення

дублювання

повноважень,

функцій

та

завдань

органів

місцевого

самоврядування різних рівнів; ефективне використання бюджетних коштів на усіх рівнях
управління; значне збільшення кваліфікованих кадрів, які готові працювати та допомагати у
модернізації усіх населених пунктів та проведення просвітницьких заходів, які б надавали
інформацію про можливості покращення добробуту громадян.
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ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ ЯК ЗАГРОЗА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Сьогодні покликом суспільства «нового покоління» є тенденція до винахідливості.
Численні проблеми, викликані соціальними, економічними та бойовими діями на території
нашої країни, вплинули на збільшення організацій, які використовують наявну ситуацію для
39

власного збагачення. Одночасно із досягненням високого ступеня розвитку, збільшилися і
першочергові прагнення людей до фінансового благополуччя, і відповідно цьому зросли
масштаби шахрайства та фінансових афер. Через кризу і падіння рівня життя українці
шукають додаткових шляхів заробітку. Населення готово довіритись та ризикнути, аби
стабілізувати власне фінансове становище. Іноді, маючи достатньо засобів для існування,
люди прагнуть акумулювати більше фінансових ресурсів, а це у свою чергу є прямою
відсилкою до меркантилізму. І все ніби закономірно, проте бажання стати заможнішими
спонукає одних до створення фінансових пірамід, а інших до вкладення коштів у дані
структури, маючи на меті швидке збагачення, при цьому зовсім не враховуючи високого
рівня ризику. Саме тому доцільним постає питання визначення ролі держави у сфері
сприяння чи протидії розвитку фінансових пірамід.
Значну увагу проблемам виникнення та функціонування фінансових пірамід приділяє
велика кількість науковців та практиків. Зокрема, Князєв С.М. розглядає фінансову піраміду
як технологію злочинної діяльності. На нашу думку, цікавими є обґрунтування ознак
фінансових пірамід з використанням методів математичного моделювання Димитриаді Г. Г.,
Дубовського С. В., Черепанова В. Д. та інших. Дані автори запропонували методики
статистичного вимірювання результатів діяльності суб’єктів господарювання, та визначили
критерії, які дозволяють відрізнити реальний бізнес-проект від фінансової піраміди.
Питання щодо шахраїв та махінаторів завжди мало актуальність у економічних процесах
будь-яких країн. Варто зазначити, що негативна тенденція до збільшення кількості даних
утворень виникала пропорційно до поглиблення фінансових, а особливо і політичних криз.
Економічна природа фінансової піраміди та шахрайства має спільну основу. Класичними
«пірамідами» є банки, інвестиційні фонди, кредитні спілки, проекти мережевого маркетингу
тощо. В основі цих пірамід – кошти, залучені від укладників для використання їх у певному
бізнесі (законній фінансово-господарській діяльності). Фінансову піраміду як спосіб
шахрайства слід відрізняти від правомірної економічної діяльності за низкою ознак, що
свідчать про можливий обман інвесторів (укладників), які перебувають в основі піраміди з
боку організаторів. Завданням організаторів фінансової піраміди є залучення нових
інвесторів, участь яких забезпечує їх прибуток, тобто сума залучених від інвесторів коштів у
шахрайській схемі завжди перевищує розмір прибуткової вартості, який може забезпечити
певний інвестиційний проект [1].
Сьогодні в Україні існує багато можливостей, які дають змогу успішно розгортати
свою діяльність шахраям. Користуючись фінансовою безграмотністю українців, наявними
вадами у системі регулювання фінансових ринків, до фінансових схем з легкістю
залучаються вищи посадові особи, дрібні чиновники, а також правоохоронці та судді.
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Аналізуючи економічну ситуацію нашої держави, можна виділити такі потенційні та
найбільш актуальні фінансові піраміди:
1. Державний борг України. Сьогодні розмір даного показника невпинно зростає,
обслуговування стає дорожчим, але залишається відкритим питання, який ефект приносить
цей борг для країни. На даний момент склалася ситуація, при якій держава не здатна, або не
зацікавлена у тому, аби обернути даний процес у економічне зростання.
2. Банківська система України. Банки не дають належних доходів, і не існує гарантії
того, що даний дохід буде отриманий. Так, наслідки банкрутства, призвели до того, що
Міжнародний валютний фонд (МВФ), в обмін на видачу кредитів, вимагав повного та
постійного контролю за виплатою рахунків власниками проблемних банків. Зокрема, в
оприлюдненому у січні 2019 року меморандумі про співпрацю з МВФ наголошено
на зобов'язанні України шукати і відбирати через суд майно колишніх власників банків,
відповідальних за доведення фінансових установ до банкрутства.
3. Електронні валюти. Дуже актуальним сьогодні є зберігання заощаджень у
криптовалютах, вартість яких є непередбачуваною і має значні коливання. Згідно з
дослідженням компанії Kantar TNS Ukraine, 72% українців знають про криптовалюти, а 13%
- володіють ними [2]. За даними BRDO (Better Regulation Delivery Office) встановлено, що
офіційно жодна юридична особа не декларує ведення в Україні діяльності на ринку
криптовалют, хоча в реальності в країні є уся інфраструктура. Так Інтернет-сайт
bitnodes.earn.com веде статистику глобального розподілу вузлів майнінгу біткоїн (рис.1.). В
Україні розташовані компанії, що пропонують послуги з встановлення майнінгових ферм
«під ключ» або оренди потужностей для майнінгу. За експертними оцінками, розмір цього
сегмента майнінгу може досягати 100 млн. дол.
4. Національна валюта. Інфляція та девальвація гривні зменшують її купівельну
спроможність, а це у свою чергу дестабілізує економічну безпеку країни. За даними УНІАН,
національна валюта України за офіційним курсом за вересень 2019 року зросла до долара
США більш ніж на 4%, а з початку року – більш ніж на 12. На кінець вересня було
встановлено, що національна валюта оновила чотирирічний максимум - на рівні 24,08 гривні
за долар [4]. Визначальним фактором зміцнення гривні став масовий прихід нерезидентів в
українські облігації внутрішньої державної позики та пов'язаний з цим приплив валюти в
країну.
Отже, фінансова піраміда – це процес залучення фінансових активів у розпорядження
організаторів даного утворення в обмін на одержання фінансової вигоди за рахунок збільшення
вкладень від інших осіб. Особливої уваги у наявній ситуації, потребує діяльність держави та
підвищення її ролі у регулюванні пірамідальних структур. Україна має стати гарантом для
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населення, а також для європейської спільноти, забезпечуючи раціональне функціонування та
розвиток фінансової політики.
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ФОРМУВАННЯ ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА
ГОЛОВНІ ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
У сучасному світі ідея демократії активно популяризується мас-медіа, посилюється
індексами вимірювання та науковими дослідженнями, поширюється органами державної
42

влади та формує базу глобалізаційних процесів, вектор яких спрямований на створення
демократичного світу. Разом з тим, у функціонуванні політичних інститутів має бути
присутній також процес деліберації, суть якого полягає у законодавчо визначеному діалозі
влади з різними суспільними групами та його наслідком є компромісне вирішення тієї чи
іншої проблеми. Проте, на сьогоднішній день в умовах розвитку України даний процес
важко назвати тривалим, оскільки делібералізація відбувається неочікувано, безініційовано
та нерегулярно як з боку органів державної влади, так і з боку громадянського суспільства.
На думку американських дослідників Е. Гутман і Д. Томпсона, деліберативна
демократія є формою правління, за якої вільні і рівні громадяни, їх представники
обґрунтовують рішення у процесі надання один одному аргументів з метою досягти
висновків, що є обов’язковими для усіх громадян [1].
Деліберативну демократію узагальнено можна охарактеризувати як концепцію, що
передбачає більшу участь громадян у прийнятті державно- та суспільно важливих рішень,
враховуючи плюралізм думок та способів мислення.
Концепція процедурної демократії припускає масову участь народу в політиці, але не в
усіх, а лише у деяких її видах, тому збільшуючи сферу народної участі, поширюючи її на
процес опрацювання курсів публічної політики, шляхом дебатів та інших обговорень,
деліберативна демократія не передбачає участі громадян в ухваленні рішень.
Одним з інструментів реалізації деліберації є компроміс. Чим меншою є група
громадян, тим легше досягнути цього компромісу, чим більша – тим важче його досягнути та
прийняти оптимальне рішення. Чим менше осіб підлягатимуть деліберації, тим легше
виявити суспільні інтереси та подолати наявні проблеми.
Сучасний досвід використання інструментів деліберативної демократії (референдуми,
онлайн обговорення, дорадчі органи) констатував, що, будучи засобами врахування інтересів
громадян, ці інструменти у політичному дискурсі можуть мати й негативні наслідки

–

послабити внутрішню і зовнішню політику, ускладнювати прийняття рішень. Це зумовлено
переважанням голосу більш активних громадян, що здатні активізуватися проти державних
інтересів. Використання референдумів дає змогу незадоволеним громадянам висловити
протест уряду, інші ж категорії населення не мають стимулів брати участь у державотворчих
процесах, у результаті чого і програють [3].
Часто в громадянському суспільстві делібералізація здійснюється за допомогою
масштабних суспільних консультацій та опитувань. Це є найбільш справедлива форма
взаємодії громадян та влади в політичній сфері, в прийнятті загальнодержавних рішень.
Проте надто часто вона не практикується.
Процес деліберації передбачає можливість виразити свої думки кожній небайдужій та
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зацікавленій людині в перебігу певної справи. Переважно інтерактивні діалоги здійснюються
між владою та громадськими об’єднаннями, організаціями, профспілками, оскільки
практично отримати та враховувати думку кожного громадянина неможливо, через те, що ця
робота потребує залучення великого обсягу матеріальних та людських ресурсів.
Консультації з громадськістю – це позитивне і бажане явище, але вони повинні
відбуватися з найбільш можливою кількістю делегатів різних суспільних груп, задля того,
щоб отримати якомога реалістичніше відображення очікувань щодо наявних проблем
суспільства.
Для ефективного розвитку деліберації в Україні потрібно, в першу чергу, здійснити
аналіз делібераційного потенціалу держави, її органів та суспільства. Потім розглянути
можливість ініціювання методу деліберації, який полягає у впровадженні переваги
громадських ініціатив у суспільну діяльність як на місцевому, так і на загальнодержавному
рівнях. Також для впровадження деліберативної демократії в Україні необхідно створити
об’єднану систему соціального та громадянського діалогу та створення діалогових
платформ. Це дозволить встановити більш стандартизовані процеси стосовно прийняття
рішень, поліпшити спілкування між різними державними та приватними секторами на різних
рівнях і здійснювати прозорі дії.
У результаті проведення таких експериментальних дебатів з суспільством, соціальні
консультації стануть більш систематичними та частішими. Після цього значення дебатів
будуть зрозумілими для більшої частини населення, як наслідок це призведе до зацікавлення
громадськості брати участь у різних ініціативах, організованих консультаціях.
Проблема спілкування громадян з органами місцевого самоврядування та органами
державної влади полягає у забезпеченні доступу населення до обговорення суспільних
процесів, проблем тощо. Задля цього доцільно формувати дорадчу практику щоб
уможливити комунікацію громадянського суспільства з державною владою та її підзвітними
органами. Важливою умовою є те, що політики повинні сприйматися як рівноправні, поряд з
громадянами, партнери.
Отже, завдяки деліберації участь громадян використовується не лише раз на декілька
років під час виборів, а є більш систематичною та постійною у прийнятті управлінських
рішень та державотворчих процесах. Це зміцнює рівень легітимності чинної влади, основні
засади і принципи державного устрою. Процес деліберації передбачає можливість відкрити
нову сферу реалізації демократії в Україні та суспільстві.
Література:
1. Гутман Е., Томпсон Д. Устрій дорадчої демократії. Демократія : антологія. Київ:
Смолоскип, 2005. - С. 327–363.
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ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Запозичення і запровадження в національні системи публічного адміністрування
кращого управлінського досвіду інституцій ЄС та його держав-членів, пристосування
національних правових норм, стандартів і процедур до норм, правил і вимог ЄС отримало
назву “європеїзація”,прояви якої можна спостерігати між:
– європеїзацією загальних принципів суспільного розвитку (демократія, громадянство,
дієвість і ефективність, верховенство права, ринкова економіка) і розвитком основних
принципів державного управління (належне управління, відкритість, боротьба з поганим
управлінням тощо);
– європеїзацією національних державних служб унаслідок вузького тлумачення
принципу вільного руху працівників і обмеженнями щодо суспільної зайнятості,
передбаченими ч. 4 ст. 39 Договору про Європейську Спільноту;
– європеїзацією внаслідок впливу правил конкуренції, передбачених ст. 86 Договору
про ЄС, і відокремленням колишніх державних служб і суспільних послуг.
Актуальність зумовлена тим, що використання в Україні досвіду європеїзації
публічного адміністрування для роботи у сфері державного управління та місцевого
самоврядування забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг та
запровадження у практику діяльності засад демократичного врядування.
Щодо публічного управління, то тут спостерігаються лише перші кроки в напрямку
його

становлення,

передусім

у

формі

епізодичної

активності

деяких

суб’єктів

громадянського суспільства – окремих громадських (неурядових) організацій чи фізичних
осіб (політиків, науковців, представників бізнесу, громадських активістів тощо). Такий стан
у публічному управлінні пояснюється, насамперед, низьким рівнем розвитку самого
інституту громадянського суспільства, через що зазнає серйозних випробовувань на міцність
у разі змін політичних сил на арені державотворення.
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Оскільки публічне адміністрування покликано задовольняти потреби людей в
отриманні управлінських послуг, це основне завдання публічного адміністрування
розпадається на окремі блоки, які знаходять реалізацію в межах компетенції органів
публічного адміністрування і реалізується через їх відповідні структурні елементи.
Приєднання України до цих процесів, сприйняття, визнання і реалізація нею міжнародних
стандартів локальної демократії позитивно впливатиме на становлення і зміцнення
публічного адміністрування, формування і розширення його компетенційної бази.
Подолати залишки авторитаризму і створити ефективну систему публічного управління
в найкращих європейських і світових традиціях професіоналізму й демократизму, досягти
консенсусу політичних еліт і готовності нести спільну відповідальність за долю країни,
започаткувати спільний перспективний проект розвитку з ідеєю, прийнятною і близькою для
всіх громадян України, та залучити до його реалізації якнайширше коло учасників – для
цього потрібно ще дуже багато зробити, проявляючи надзвичайну волю і бажання та
докладаючи справжніх зусиль. Значущість відповідних наукових розробок, які сприяли б
створенню такого публічного управління, особливо зростає зараз, в умовах чергової спроби
оновити національну систему державної влади.
Розповсюджена думка про те, що у країнах світу не існує досконалої системи
публічного управління чи ідеальної моделі державного апарату, які б у в повному обсязі
задовольняли потреби суспільства або конкретних громадян. Однак у багатьох країнах світу
наприкінці ХХ ст. здійснено своєрідні ревізії ефективності систем публічного управління і
проведено відповідні реформування, у процесі яких ставили два типових завдання: зменшити
витрати на утримання державного апарату; підвищити ефективність і якість результатів
його діяльності. Становленню публічного управління можна сприяти за двома основними
існуючими у світі підходами, межа між якими досить умовна, а тому вони часто доповнюють
один одного. Перший підхід (тактичний) передбачає поступове усунення наявних недоліків,
розв’язання тактичних завдань в окремих сферах, удосконалення функцій і методів
управлінської діяльності. Саме цей підхід застосовують нині в Україні. Другий підхід
(стратегічний) передбачає розроблення стратегії розвитку публічного управління загалом і
державного апарату зокрема, з орієнтацією на майбутні потреби суспільства, виконання
довгострокових завдань у контексті досягнення стратегічних цілей.
До основних надбань реформ у напрямі європеїзації національних систем публічної
адміністрації в країнах Центральної та Східної Європи належать:
1. Введення копенгагенських і Мадридського критеріїв, які оформлюють вимоги до
держав, що прагнуть членства в ЄС, та відповідно вказують напрями реформ, які необхідно
здійснити, щоб стати повноправним членом ЄС; а також досвід реального запровадження
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країнами-кандидатами вищезазначених критеріїв у практику діяльності власних систем
державного управління.
2. Становлення концепції Європейського адміністративного простору в контексті
розвитку теорії європейського врядування. Європейський адміністративний простір
узагальнює стандарти та управлінську практику європейського врядування, пропонуючи
країнам-кандидатам кращі зразки для наслідування.
3. Визначення управлінських та лідерських компетенцій державних службовців у
рамках концепції адміністративної спроможності до членства в ЄС.
Отже, Україна у проведенні реформ, зокрема у сфері публічного управління, повинна
керуватися не лише внутрішньою політичною кон’юнктурою, але й чітко визначеними
європейськими стандартами, в основу яких покладено здобутки світової цивілізації.
Перспективні напрями реформування публічного управління в Україні мають ґрунтуватися
на доробках європейського управління. З числа доробків прийнятними мають бути передусім
принципи європейського управління, а вже потім, за необхідності, – узагальнені чи конкретні
моделі управління.
Одним із важливих напрямів роботи, що сприяють адаптації публічної адміністрації
України до стандартів ЄС, є організація та методичне забезпечення підвищення кваліфікації
кадрів, яке має здійснюватися комплексно та спільними зусиллями.
На мій

погляд європейський досвід публічного адміністрування має винятково

важливе значення для наших територіальних громад в Україні, оскільки подальший розвиток
місцевого самоврядування має базуватися на загальноєвропейських засадах і принципах.
Література:
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
Обрання Європейського вектору розвитку для України означає рух у напрямку
європейської цивілізаційної моделі, що забезпечує прогрес у всіх сферах життєдіяльності
суспільства і держави. Саме такий вибір зумовлено пошуками місця України у Світовому
співтоваристві, необхідністю радикального підвищення конкурентоспроможності країни, її
відходу від статусу третьорозрядної держави. Тому навіть найбільш толерантний підхід
щодо питання, чи конкурентоспроможна Україна, виводить на однозначну негативну
відповідь.
Найдетальніше

європейські

стандарти

публічного

управління

опрацьовані

на

регіональному рівні управління. У контексті досліджень пропонується підхід до визначення
принципів та інструментів результативної діяльності у сфері муніципального менеджменту в
українському місцевому самоврядуванні. В європейському дискурсі поняття «публічне
управління» охоплює три виміри: урядування як процес колективного вироблення та
реалізації стратегічних рішень на основі механізмів консенсусу формування й узгодження
політики та координації дій ключових учасників; адміністрування як чіткий розподіл
повноважень і обов’язків між учасниками процесу та інформаційно-комунікативне
забезпечення вертикальної та горизонтальної координації дій між суб’єктами врядування;
менеджмент як сукупність процесів, що спираються на інституційну основу адміністрування
і спрямовані на забезпечення виконання стратегічних рішень, прийнятих у системі
врядування, за рахунок використання раціональних управлінських технологій, методів,
засобів і форм управління [1, с. 38].
Розподіл

численних

принципів

регіонального

управління,

що

представлені

у

відповідних документах Європейського Союзу і не завжди однозначно тлумачаться різними
дослідниками, між згаданими вимірами «урядування – адміністрування – менеджмент»
дозволяє певним чином згрупувати принципи, кожна група яких розкриває зміст діяльності
за зазначеними вимірами. Подальший аналіз показує, що навколо виміру “урядування”
концентрується група принципів, що презентують ідеологічно-демократичну основу
публічного управління на регіонально-місцевому рівні. Група принципів, що тяжіють до
виміру «адміністрування» відображає інституціональну основу сучасного публічного
управління на регіонально-місцевому рівні. Перш за все, можна зробити висновок, що
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принципи регіонального управління, представлені в перших двох групах, змістовно можуть
бути розповсюджені на муніципальний рівень. Але головним результатом аналізу, що
ініціює подальший пошук, є висновок, що практично не сформовано принципів реалізації
виміру “менеджмент”, які в сукупності надавали б методологічно-діяльнісну основу
формування й реалізації політик, стратегій, програм, проектів на муніципальному рівні в
демократичній оболонці європейського врядування [2, с. 59].
Щодо цього можна наголосити на специфічному змісті поняття “муніципальний
менеджмент”, який, поєднуючи аспекти самоорганізації населення в муніципальному
утворенні, професійну недержавну діяльність з самостійної реалізації місцевих владноадміністративних і господарських відносин, комплекс сучасних методів бізнес-менеджменту
з орієнтації діяльності на кінцевий результат, являє собою якісно новий тип управління в
муніципальних утвореннях, орієнтований на керований розвиток, передові управлінські
підходи й технології, соціально-визначений результат і партнерський стиль взаємовідносин
місцевої влади, бізнесу, громадян. Така специфіка зумовлює необхідність визначення
окремих принципів, які в контексті подальшої європейської орієнтації вітчизняного
муніципального

менеджменту

доповнюють

європейську

парадигму

місцевого

самоврядування й відповідають вимогам результат-орієнтованої публічної діяльності на
муніципальному рівні. Тому виділяють принципи результат-орієнтованого управління. [3, с.
328].
Виходячи

з

досвіду

розвинутих

країн

світу,

запропонуємо

концептуальні,

інструментальні та модельні засоби забезпечення ефективності, результативності та якості
діяльності органів муніципального управління. До концептуальних засобів, які є найбільш
загальними і відображують, переважно, діяльнісні підходи до управління, віднесені:
управління змінами; програмно-цільовий, корпоративний, реінжинірінговий підходи;
управління за результатами та вимірювання успішності діяльності; управління якістю;
управління ризиками; логістичний підхід; аналіз вигод-витрат; організаційно-культурний
підхід; інформаційно-комунікаційний підхід. До конкретно-інструментальних засобів, яким
переважно притаманні визнані технології, віднесені: стратегічні, проектні, маркетингові,
бенчмаркінгові технології; соціологічні методи; соціальні технології; електронне врядування
та геоінформаційні технології [4, с. 295].
Таким чином, довгоочікувані реформи місцевого самоврядування в Україні неминучі. І
місцева публічна влада має бути добре методологічно та інструментально озброєною для
реалізації принципів результат-орієнтованої діяльності, що є запорукою досягнення
європейських стандартів рівня і якості життя. З цього приводу показово, що наведені вище
підходи та моделі вже достатньо широко й успішно застосовуються у країнах ЄС і окремих
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містах та регіонах України.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ І СТАНДАРТІВ
Вітчизняна система органів виконавчої влади потребує належного врахування
апробованих європейським досвідом принципів і стандартів щодо інституційних і
процесуальних

засад

функціонування

публічної

адміністрації,

заснованої

на

фундаментальних цінностях свободи, демократії та верховенства права. Сучасні пріоритетні
напрями удосконалення державного управління та проведення адміністративної реформи в
Україні враховують важливі аспекти удосконалення діяльності системи органів виконавчої
влади з урахуванням європейських стандартів.
Важливе місце серед європейських принципів і стандартів посідають принцип
побудови та діяльності публічної адміністрації. В історичній ретроспективі європейськими
країнами застосовуються різні комбінації інституційних (тобто стосовно побудови)
принципів. Сьогодні до основних з цих принципів слід віднести:
 децентралізацію – це система управління, за якої частина функцій центральної влади
переходить до місцевих органів самоуправління [1];
 централізацію – це принцип володіння владними повноваженнями, згідно з яким
територіальні органи влади у своїй діяльності залежать від центральних органів [2];
 деконцентрацію – це особливий вияв централізації, який за своїм змістом
розкривається через потребу «підвищення ефективності виконання окремих повноважень,
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для чого їх здійснення доручається агентам (особам), призначеним у відповідних
адміністративних округах, які вони виконують від імені держави» [3].
В Україні засадничим підґрунтям організації державної влади виступають закріплені в
ст. 132 Конституції України положення про те, що територіальний устрій України
ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації та
децентралізації у здійсненні державної влади [4]. Ця модель поєднання двох різних за своїм
змістом принципів, відображає перехідний етап розвитку засад організації державної влади в
Україні, і тому не можна вважати, ефективним засобом врегулювання правового статусу
органів виконавчої влади. Необхідно уточнити місце принципу централізації в організації
вітчизняної публічної адміністрації, а саме, про визнання, з одного боку, його основним для
органів виконавчої влади вищого і центрального рівнів, і, з другого- додатковим для
місцевих органів виконавчої влади.
Запровадження демократичних засад у діяльності органів виконавчої влади виступає
однією з передумов розвитку в Україні правової держави, утвердження верховенства права,
громадянського суспільства, забезпечення всебічної реалізації прав і свобод, законних
інтересів громадян. Необхідним є дотримання на практиці процедурних принципів, які
виступають стрижнем європейських принципів діяльності публічної адміністрації. Ключові
вимоги процедурних принципів характеризуються наступним чином:
 запити приватних осіб – усім приватним особам надається право подавати запити до
органів публічної влади з клопотанням про прийняття одного або кількох адміністративних
рішень, що знаходиться в межах його компетенції;
 право приватних осіб бути вислуханими перед прийняттям індивідуальних рішень;
 право приватних осіб бути залученими у прийняття певних нерегуляторних рішень;
 оплата адміністративних рішень – витрати, якщо підлягають сплаті приватними
особами органам публічної влади за прийняття адміністративних рішень, повинні бути
справедливими та обґрунтованими;
 форма

адміністративних

рішень

–

адміністративні

рішення

мають

бути

сформульовані простою, зрозумілою мовою;
 опублікування адміністративних рішень;
 вступ в силу (набуття чинності) адміністративних рішень;
 виконання

адміністративних

рішень

–

органи

публічної

влади

несуть

відповідальність за виконання своїх власних рішень;
 зміни в індивідуальних адміністративних рішеннях – органи публічної влади можуть
змінювати або відміняти індивідуальні адміністративні рішення за необхідністю [3].
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Нині за провідною участю Ради Європи та Європейського Союзу сформована
концепція належної адміністрації, яка вимагає належного дотримання адміністрацією прав
індивідів під час надання адміністративних послуг, а також зобов’язує діяти у такий спосіб,
що відповідає законним та розумним очікуванням суб’єктів відповідних правовідносин. На
цей час фахівцями РЄ визначено чотири класифікаційні групи стандартів належної
адміністрації:
• Група 1 - стандарти, що стосуються забезпечення законності: законність; рівність;
пропорційність; заборона зловживання владою; нейтральність службовців та адміністрації;
законні очікування та відповідність та ін.
• Група 2 - стандарти, що застосовуються до участі індивідів: участь індивідів у
вирішенні спорів певними альтернативними способами; право бути заслуханим та робити
заяви.
• Група 3 - стандарти, що відносяться до виконання рішень: етичність; ефективність;
постійність надання адміністративних послуг; продуктивне виконання управлінських задач;
навчання службовців.
• Група 4 - стандарти, що стосуються забезпечення прозорості та контролю:
використання простої, зрозумілої та сприйнятної мови; зазначення можливих засобів захисту та
строків для іх використання; повідомлення про прийняте рішення; захист відомосте та ін [3].
Таким чином, Україна має орієнтуватися на кращий досвід європейських країн щодо
напрямів розвитку системи публічного адміністрування, адже ці країни сьогодні
продовжують

активно

працювати

над

побудовою

громадянського

суспільства,

децентралізацією управління, збільшенням ролі самоврядування, чітким визначенням сфери
публічної діяльності. Також, найважливішим засобом врахування європейських принципів та
стандартів для потреб удосконалення побудови та діяльності системи органів виконавчої
влади в Україні необхідно вважати запровадження у правотворчій та правозастосовчій
практиці цих органів сучасних європейських принципів адміністративного права.
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ПРОБЛЕМАТИКА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Головним завданням будь-якої держави є реалізація належних державотворчих
процесів та державотворення. Відповідний розвиток державотворчої політики займає
центральне місце у розвитку держави та системи права, визначає оптимальні умови розвитку
правових та політичних явищ. З моменту набуття Україною суверенності постала проблема
належного державотворення , яка б повною мірою відповідала європейським стандартам та
принципам цивілізованих народів.
Державотворчий механізм на сучасному етапі має формуватися найвищих соціальних
стандартах та охоплювати права людини. Зосереджуючи увагу на стандартах, відомий
дослідник К. Поппер зазначає, що “стандарти не слід шукати в природі, оскільки вона
складається з фактів та закономірностей. Це ми застосовуємо наші стандарти до природи, і в
такий спосіб запроваджуємо мораль у світ природи, попри той факт, що самі є часткою цього
світу. Нас створила природа, і створюючи, наділила владою змінювати світ, передбачати і
планувати майбутнє, ухвалювати далекосяжні рішення, за які ми морально відповідальні,
адже рішення потрапляють у світ природи тільки з нами” [1, c.76].
Ідеалом формування та функціонування стандартів державотворення є побудова
демократичного механізму політико-правових відносин.
Наразі нашу правову ситуацію в Україні можна описати як країну:
- зі слабким представництвом інтересів громадян;
- з низьким рівнем політичної участі, який не виходить за межі голосування;
- із сумнівною легітимністю виборів, майже повною відсутністю довіри суспільства до
державних інститутів і стійка низька інституціональна ефективність держави [2,c.86].
Відповідно до цих характеристик можна виділити основні проблеми державотворення.
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Перша проблема полягає у нестримному зростанні кількості політичних партій та
невизначеній структурі інститутів державної влади, безпорадності урядів, які, демонструючи
свою нездатність виробити ефективну програму виходу з тривалої кризи, швидко змінюють
один одного в Україні, по суті, не залишаючи після себе помітного сліду, який би вніс
позитивні зміни у систему державотворення.
Другою проблемою є саме українське суспільство, а точніше, відсутність чітко
вираженої спрямованості його політичного розвитку. Більшість з наших співгромадян не
може відповісти на запитання, який державний устрій панує в Україні і яка державна влада
потрібна народу.
Третя проблема полягає у суперечливості, роздвоєності політичної ідеології. Це
виявляється,

з

одного

боку,

в

юридичному

проголошенні

України

незалежною,

демократичною, соціальною, правовою державою, та з іншого - усвідомлюється її фактична
залежність,

наявна

численна

кількість

фактів

нехтування

демократії,

відсутність

найважливіших соціальних гарантій, правове свавілля, тощо. Водночас помітним стає
зниження рейтингу різного рівня владних структур, керівників усіх, навіть найвищих посад,
чиї розпорядження та публічні обіцянки часто не виконуються.
Четвертою

проблемою

державотворення

є

зростання

соціального

песимізму,

зумовленого розбіжністю політичних обіцянок, які давали представники політичних партій і
рухів напередодні виборів Президента України та парламентських виборів до Верховної
Ради України та реальною соціальною дійсністю. Ця проблема полягає у зростанні зневіри
наших співгромадян,

у відсутності будь-яких відчутних позитивних змін у житті

суспільства, владної безпорадності та безвиході, зниженні політичної активності, насамперед
у наймобільнішої частини суспільства – осіб середнього віку та молоді [3, c. 164–165].
Сучасна

криза

державотворення

зумовлена,

чинниками

трансформації

усього

суспільства. Проблеми державотворення породжують кризові явища правової політики
держави, деформують політичну і правову свідомість окремого громадянина та призводить
до проблем реалізації права до усіх політико-правових явищ з боку громадськості.
Процес державотворення в Україні проходить етап тривалого формування та
спирається ціннісні пріоритети розвинених європейських країн, такі як:
- демократія справжня, представницька, а не декоративна;
- правова держава, яка ґрунтується на відомих принципах, закладених передусім у
Декларації прав людини та в інших міжнародних стандартах;
- фундаментальна європейська цінність – це вільне громадянське суспільство;
- визнання права основним ресурсом модернізаційного механізму державотворення[4 c.
257–258].
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА
БІЗНЕС-СТРУКТУР ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ
За роки незалежності України у сфері державної комунікативної політики відбулися
певні зрушення в налагодженні комунікативної взаємодії. Насамперед значно зріс рівень
політичної культури і зрілості громадянського суспільства, що спонукало до конкретних змін
у системі відносин між владою та суспільством. Однак, і досі залишається актуальною
проблема налагодження ефективного публічного діалогу між владою та суспільством для
створення та збереження спільних цінностей, адже довіра населення України до
держструктур залишається на низькому рівні.
Система

комунікаційної

взаємодії

держави

і

суспільства

не

позбавилася

різноспрямованості і недостатньої координованості діяльності різних відомств.
Окрім того, негативними рисами є те, що влада закрита від громадян і представляє
тільки інтереси інститутів, які не зацікавлені в надані повної інформації про свою діяльність,
в Україні відсутня необхідна стратегія і механізми комунікації між владою і суспільством,
тиск влади ЗМІ, тотальна корупція та заборона лобіювання на законодавчому рівні.
Значною проблемою в державному управлінні України є проблема інформаційного
забезпечення та просування політики держави. Процеси спілкування, роз’яснення політики,
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дій уряду та влади в цілому є розмитими, несистематизованими, спонтанними та часто
непрогнозованими щодо їх наслідків. Наявна мережа підрозділів в органах місцевого
самоврядування, функціями якої є
громадськими

організаціями,

налагодження прямих і зворотних зв‘язків із

громадянами,

засобами

масової

інформації,

іншими

державними і недержавними установами, творчими спілками використовуються не на повну
потужність, здебільшого для інформування населення, а не для встановлення двостороннього
комунікативного зв‘язку. Причини такого становища полягають у відсутності чітко
визначених принципів і функцій комунікативної діяльності; недостатній забезпеченості
системи місцевих органів влади фахівцями-професіоналами у сфері комунікації; недооцінці
значення внутрішніх комунікацій; дублюванні функцій і повноважень різними підрозділами;
недосконалому плануванні комунікативної діяльності, що не враховує стратегічні цілі
органів влади, можливості дієвого контролю результативності проведених заходів та ін.
Серед проблем можна також зазначити: недостатньо розвинений інформаційноаналітичний та кадровий потенціал, консерватизм управлінського мислення і поведінки в
основних інститутах адміністративної діяльності [2, c.106]. Ефективність комунікаційної
взаємодії адміністративних організацій із соціумом залишається достатньо низькою, що й
провокує виникнення різних організаційно-управлінських проблем. Популярними дотепер
залишаються силові методи, авторитарність управлінських стратегій [1, c.100].
Г. Почепцов назвав основні помилки, які робить сучасна українська влада в комунікації
з громадянами з просування своїх позицій, збереження спільних цінностей та підтримки
іміджу державних діячів й політиків: розгляд журналістів як ціль спілкування, хоча вони
тільки є могутнім фільтром і ретрансляторами думок та ідей; неадекватне використання
соціологічних опитувань: невірний підбір та використання спічрайтерів [3, c.212].
За результатами аналізу роботи комунікативних підрозділів органів державної влади і
органів місцевого самоврядування в Україні, було виявлено низку проблем в їх діяльності, а
саме: безсистемність при здійсненні комунікативної політики; прийняття управлінських
рішень без обговорення із комунікативними підрозділами та нечіткість визначення їх
функцій; незадовільна взаємодія між комунікативною службою й іншими структурними
підрозділами органу влади; незадовільний фаховий рівень працівників інформаційних
підрозділів. Це свідчить як про низький професійний рівень, так і про несформований
загальнодержавний простір комунікації, як такий, що потребує фахової, глибинної
комунікативної роботи та запиту для ефективної комунікації. Вміння говорити та
переконувати є основною комунікації.
Розвиток системи комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні України,
втім як і більша частина державних механізмів, прямо залежить від чинної нормативно56

правової бази. На сьогодні в Україні діє низка нормативно-правових актів, що регулюють
питання інформаційної політики. Основними з них є закони України «Про інформацію»,
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян», «Про
місцеве самоврядування в Україні». Їх спільною рисою є орієнтація на справляння
одностороннього інформаційного впливу на отримувачів інформації (громадян).
У цілому нормативно-правова база у сфері комунікативної політики державних органів
в Україні є достатньою. Утім, незважаючи на певні здобутки, залишаються невирішеними
деякі питання, необхідні для налагодження повноцінної комунікації органів влади та
громадськості. Однією з таких проблем є те, що в Україні дотепер не існує єдиного
нормативно-правового акта або іншого документа, що регламентував би діяльність пресслужб органів державної влади. Незважаючи на всі проблеми, які виникають на шляху до
налагодження ефективних комунікацій в публічному управлінні та адмініструванні України,
зберігаються деякі й позитивні тенденції.
Розгляд функціональних повноважень та основних напрямів діяльності місцевих
органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування свідчить про сформованість у
цій системі мережі підрозділів, функціями яких є налагодження прямих і зворотних зв‘язків
із громадськими організаціями, громадянами, засобами масової інформації, іншими
державними і недержавними установами, творчими спілками тощо.
Що ж стосується комунікацій між бізнесом та державними органами влади, то на
сьогоднішній день, в Україні у штатах багатьох компаній є працівники, до функціональних
обов’язків яких належить співпраця з представниками органів державної влади, зокрема
інформування владних структур стосовно певних питань з метою підштовхнути їх прийняти
рішення, яке вигідне бізнесу. Окрім того, представники бізнесу мають можливість впливати
на державотворчі процеси через громадський сектор, об’єднання підприємців, експертні та
громадські ради, фонди, асоціації, метою діяльності яких є підтримка та розвиток
підприємництва.

Органи

державного

управління

створюють

прозорі

комунікаційні

платформи при міністерствах, органах місцевого самоврядування, на яких представники
бізнесу відкрито заявляють свою позицію, вказують на існуючі проблеми та пропонують
шляхи співпраці.
Народні депутати України проводять активну діяльність відстоювання бізнес-інтересів
та принципів, що свідчить про зародження партнерства і дає підстави сподіватися на
формування прозорого партнерства у найближчому майбутньому.
Також в Україні сформульовано й законодавчо закріплено основні принципи, завдання
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та стратегічні напрями державної інформаційної політики, сформовано державні інститути
відповідної компетенції, ухвалено цілу низку концепцій, програм і планів дій.
Тобто варто зазначити, що на сьогоднішній день хоча й в Україні комунікативний
процес в публічному управлінні та адмініструванні ще недостатньо налагоджений, проте
постійно триває розвиток простору комунікаційної взаємодії адміністративних і політичних
організацій із соціумом, формується динамічне суспільство, де комунікація як важливий
чинник соціального життя та збереження спільних цінностей.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
Етап трансформації є сучасним інструментом міжнародної торгівлі, що в свою чергу,
формує уявлення про відносини між різними країнами, суб’єктами, що забезпечують та
реалізують митну справу та в цілому процеси, пов’язані із переміщенням товарів.
В умовах глобалізації чутливою сферою всіх пов’язаних із нею процесами є митна
діяльність. Митна діяльність як безумовний інструмент інтеграції потребує формування
єдиних принципів застосування митного законодавства, порядку та форм митного
адміністрування, запровадження уніфікованих механізмів здійснення митних процедур,
поглиблення співробітництва між національними податковими та митними органами,
наближення та імплементації законодавства щодо зобов’язань, передбачених Угодою про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
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Станом на період починаючи з 2017 року до теперішнього, митні надходження ще не
досягли рівня 2013 року, що свідчить про незадоволені результати контролю з боку митних
органів, правильності здійснення митного адміністрування, що в свою чергу потребує
необхідності вдосконалення [1].
Основними проблема в роботі митниці є недосконалість митного законодавства,
корупція і хабарництво, а також недостатня прозорість і відкритість таможні.
В сьогоденні характерним для українського експорту є: недостатній рівень якості
транспортної інфраструктури, велика кількість дозвільних документів і відсутність
спрощених правил визначення походження товару.
У 2019 році у ході адміністративної реформи створена Державна митна служба України
(2019) («Нова митниця»), що була відділена від Державної фіскальної служби та є
центральним органом влади, що реалізує митну політику України. Органом, що визначає
політику у митній сфері є Міністерство фінансів України.
Історично, з 1991 року територіальні органи митниці існували як окремі юридичні
особи, керівників яких призначали за погодженням з головами місцевих державних
адміністрацій. 2 жовтня 2019 року було прийнято рішення про виведення територіальних
органів митниці з під впливу місцевих адміністрацій. 16 жовтня 2019 року Кабмін затвердив
проект закону, яким передбачається об'єднання органів митниці у єдину юридичну особу [2].
Підтвердженням дій законодавчої влади протягом останніх кількох років, є введення
системи «єдиного вікна», яке в добровільному порядку діє з лютого 2018 року. Суть цього
введення - оптимізація здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через
митний кордон України, а також можливість уникати фізичного контакту з контролюючими
органами, що в свою чергу має знизити рівень корупції на кордонах.
Сучасні перспективи гармонізувати та уніфікувати вітчизняне митне адміністрування з
європейським пов’язане з відповідністю новим умовам розвитку світової економіки,
орієнтованої на глобальне впровадження сучасних IT-технологій в більшість сфер
господарювання.
Діяльність

державного

регулювання

митного

адміністрування

за

світовими

стандартами, що відповідають положеннях Всесвітньої митної організації, потребують
введення заходів щодо:
1 . Повного і цілеспрямованого виключення корупційної складової з митної сфери.
2. Широке застосування інформаційних технологій в сфері митного контролю та
декларування.
3. Розвиток технології віддаленого випуску декларацій. А саме надання можливості
подачі декларації в будь-який митний пост.
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4. Формування глобальних структуроутворюючих центрів електронного декларування.
Планомірне збільшення частки декларацій, поданих і випущених по автореєстрації і
автовипуску.
5. Поетапний відхід від використання людського фактора в процесі перевірки і випуску
декларацій.
6. Удосконалення управління ризиками в митній справі .
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форматі єдиних юридичних осіб [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу:
https://mof.gov.ua/uk/news/kabinet_ministriv_skhvaliv_zakonoproiekt_iakii_nadast_mozhlivist_ro
zpochati_protses_zdiisnennia_diialnosti_derzhmitsluzhbi_ta_derzhavnoi_podatkovoi_sluzhbi_u_for
mati_iedinikh_iuridichnikh_osib-1847.
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(м. Львів)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Капленко Г.В.
СЛУЖБА В ІНСТИТУЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК СТАНДАРТ ПРАКТИКИ У
СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Сенс існування публічної служби – служити громадянам і підвищувати якість їхнього
життя. Публічний службовець на своїй посаді здійснює функцію, яка потребує виконання
обов’язків і дотримання цінностей. Для того, щоб завоювати довіру громадян і мати змогу
ефективно та результативно використовувати бюджетні кошти, службовці завжди повинні
демонструвати винятково етичну та взірцеву поведінку.
Високі стандарти управління та врядування, які запроваджені наднаціональними
органами

Європейського

Союзу,

вимагають

забезпечення

європейських

інституцій

кваліфікованими кадрами (єврократами), здатними професійно виконувати свої службові
обов'язки. Єврократ (eurocrat) – це чиновник або бюрократ, який працює у будь-якій з
інституцій Європейського Союзу.
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За забезпечення інституцій Європейського Союзу (Європейського парламенту, Ради
Європейського Союзу, Європейської комісії, Суду Європейського Союзу, Європейського
Омбудсмена, Палати аудиторів, Економічного і соціального комітету, Комітету регіонів та
інших інституцій) кваліфікованим персоналом відповідає Європейське бюро з відбору
персоналу (European Personnel Selection Office, EPSO), яке розпочало свою роботу з 1 січня
2003 р. Бюро створене для організації і координації усіх конкурсів, які проводять європейські
установи: на постійній основі виконує функції оголошення відкритих конкурсів, їх
адміністрування та відбору претендентів [1]. У відкритих конкурсах може брати участь
кожний громадянин країн-членів Європейського Союзу, який відповідає певним вимогам.
EPSO організовує конкурсний відбір на посади в установах Європейського Союзу до рівня
керівника відділу. Посадові особи вищого рівня Європейської комісії (генеральні директори,
директори) проходять відбір за особливою процедурою, виконання якої забезпечує
Генеральний директорат персоналу і адміністрації Європейської комісії.
У Розділі 3 «Принципів державного управління» [6], що має назву «Державна служба
та управління людськими ресурсами», фахівцями Програми SIGMA визначено шість базових
принципів функціонування державної служби. Принцип 3 визначає: Відбір і призначення на
посади державної служби ґрунтуються на досягненнях і здобутках та однаковому ставленні
до кандидатів на всіх етапах процесу; критерії для переведення на нижчу посаду та
припинення державної служби є чіткими і зрозумілими.
Одним з ефективних способів кадрового забезпечення європейських інституцій є
конкурсний

відбір

кандидатів.

Складність

взаємозв’язків

політичних,

соціальних,

економічних, суспільних процесів в державі та суспільстві формує запит на публічних
службовців нового покоління. На сучасному етапі публічному службовцю недостатньо бути
штатною одиницею тією чи іншої інституції. Сьогодні актуальним є його специфічний
статус «посередника» між державою та громадянами, які очікують від нього компетентного
вирішення їх проблем, запитів тощо. Тому відбір публічних службовців є дуже важливим.
Саме в умовах конкурсного відбору кадрів створюється конкурентне середовище, учасники
якого конкурують за отримання вакантної посади за рівних умов. Конкурсний відбір
стимулює, сприяє заохоченню до оволодіння необхідними знаннями, вимагає здійснення
безперервної професійної підготовки з метою постійного підвищення свого професійного і
загальнокультурного рівня, унаслідок чого підвищується ефективність роботи працівників
[2; 3]. Гласність є однією із ключових умов забезпечення політики рівних можливостей.
Прозорість методів і критеріїв відбору веде до збільшення чисельності кандидатів, що в свою
чергу забезпечує більш селективний підбір кадрів. Це, у свою чергу, сприяє зростанню
професіоналізму у службі в цілому [4; 5]. Крім того, конкурсний порядок прийому відкриває
61

можливості для формування високопрофесійного управлінського складу, що, у свою чергу, є
визначальним чинником підвищення ефективності служби в цілому [2].
Конкурси на право зайняти посади в європейських структурах поділяють на два типи:
відкриті конкурси і конкурси національних експертів. Учасником конкурсу може стати
кожний громадянин Європейського Союзу, але на практиці конкурси національних експертів
проводяться лише для державних чиновників відповідної країни. Загальний відкритий
конкурсний відбір є основною умовою вступу на службу в інституціях Європейського
Союзу. Для участі в оголошеному EPSO конкурсі на посаду чиновника відповідної категорії,
претенденту слід створити персональний електронний профіль на офіційному веб-сайті
EPSO. Після того, як кандидат заявив про участь у конкурсі, він на свій персональний
профіль (файл) отримує із EPSO інформацію про проведення і час конкурсу, терміни, в які
можна проходити тестування [1]. Учасники конкурсного відбору, які успішно пройшли всі
етапи, включаються до так званого списку очікування, з якого в установах Європейського
Союзу відбирають кандидатів на вакантні посади. Ці списки публікуються на сайті й
забезпечують гласність та відкритість конкурсного відбору.
У громадян країн-членів Європейського Союзу є можливість працювати в установах
Європейського Союзу не тільки на постійній основі (в статусі чиновника), а й тимчасово
(тимчасовий працівник чи працівник за договором). Трудові відносини чиновників,
призначених на невизначений строк в установах Європейського Союзу, регулюються
Положенням про публічну службу Європейських Спільнот. Тимчасові працівники
приймаються на роботу для виконання спеціалізованих завдань, для заповнення вакантних
місць у терміновому порядку в Бюро комісарів, науковому секторі. Трудові відносини на
визначений строк в установах Європейського Союзу регулюються Умовами найму для інших
службовців Європейських Спільнот. Строкові трудові відносини можуть тривати від одного
місяця до трьох років. Працівник на визначений строк може бути або тимчасовим
працівником, або працівником за договором. Працівники за договором виконують переважно
адміністративну роботу або ж працюють у сферах, в яких недостатня кількість працівників
відповідної кваліфікації.
З 1 травня 2006 р. категорії публічних службовців розподіляють на дві групи:
адміністратори та асистенти. AD (administrators): службовці цієї категорії виконують
управлінські функції, займаються плануванням і дослідженнями. До цієї групи належать
генеральні директори, директори, керівники відділів, керівники підрозділів, спеціалісти,
перекладачі. Службовці категорії AD мають науковий ступінь [1].
AST (assistants): до цієї групи належать заступники керівників, технічні помічники,
асистенти, а також робітники і обслуговуючий персонал [1].
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Трудові відносини в інституціях Європейського Союзу регулюються Положенням про
публічну службу Європейських Спільнот (Staff Regulations of Officials of the European
Communities) і Умовами найму для інших службовців Європейських Спільнот (Conditions of
Employment of other Servants of the European Communities).
Службовці, найняті на службу до інституцій Європейського Союзу, віддзеркалюють
все культурне різноманіття країн-членів Європейського Союзу. Вони мають почуватися
комфортно в полікультурному і багатомовному робочому середовищі, яке в більшості
випадків перебуває поза межами їхньої рідної країни. Основи гідного матеріального
забезпечення європейських чиновників закладені в «Протоколі про привілеї та імунітети
Європейської Спільноти» (8 квітня 1965 р.). Належну оплату праці підтверджує Принцип 4
зазначеного вище Розділу 3 «Принципів державного управління» [6]: Система оплати праці
державних службовців ґрунтується на класифікації посад, є справедливою і прозорою. У
законодавстві визначено систему окладів на основі класифікації посад, вичерпний перелік
змінних елементів заробітної плати, нормальне співвідношення між фіксованою та змінною
частинами заробітної плати, інші положення, спрямовані на забезпечення справедливості та
прозорості винагороди державних службовців. Всі види додаткових виплат визначені в
базовому законі. За роботу однакової цінності передбачено рівну винагороду. Розсуд
керівного складу при визначенні розміру змінної частини заробітної плати чи призначенні
додаткових виплат обмежено так, щоб це забезпечувало справедливість, прозорість і
узгодженість із середніми показниками по оплаті праці державних службовців по країні.
Загалом же система оплати праці забезпечує належні умови для рекрутингу, мотивації та
утримання державних службовців з необхідною компетенцією. Принцип справедливої та
гідної заробітної плати стимулює постійне кар'єрне зростання, мотивує посадовців постійно
навчатися, готуватися до іспитів, проходити атестацію.
Запозичення європейського досвіду та впровадження кращої управлінської практики
інституцій Європейського Союзу у національну систему публічної служби, адаптація або
пристосування національних процедур до норм, стандартів і правил ЄС стане запорукою не
лише плідного міжнародного співробітництва, але й виходу України із трансформаційної
кризи і забезпечить розвиток системи публічного управління із дотриманням демократичних
європейських стандартів
Література:
1. Офіційний web-сайт Європейського бюро з відбору персоналу (EPSO) //
http://www.europa.eu.int/epso/index_en.htm
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України. - К., 2002. - 20 с.
3. Системи підготовки державних службовців у зарубіжних країнах / Пер. з англ.
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ
Одним із пріоритетів для українського суспільства на теперішньому етапі розвитку
держави є розв’язання проблеми корупції. Корупція – це використання службовими
(посадовими) особами свого становища для власного збагачення. Україна перебуває на етапі
реформування, тому їй притаманна корупція, наслідком якої є загальні політичні, соціальні і
економічні проблеми. Корупція створює велику небезпеку для життєдіяльності суспільства
та є загрозою для національної безпеки держави загалом.
Для того, щоб викорінити корупцію з нашої держави потрібно боротися з нею.
Ефективна боротьба з корупцією в Україні вимагає належного законодавчого забезпечення.
Антикорупційна політика – це відповідна реакція на корупційні процеси, які існують у
державі. Стратегічною метою антикорупційної політики є усунення причин та умов
виникнення корупції, запобігання корупції шляхом прозорості діяльності державних органів,
додержання громадянами законів України та вимог Конституції, створення умов для
розвитку економіки, відкритості при прийнятті рішень та оприлюднення їх у засобах масової
інформації.
Варто виокремити основні напрями антикорупційної політики в Україні:
- забезпечення верховенства права як основи демократичних перетворень та розвитку
громадянського суспільства, засобів масової інформації, вільної конкуренції у сфері
підприємництва;
- проведення глибокого аналізу рівня корупції в державі, причин і умов її існування та
64

корупційних ризиків в основних сферах життєдіяльності, а також комплексних соціологічних
опитувань громадської думки та експертів;
- мінімізація можливостей для вчинення корупційних діянь шляхом запровадження
відкритості, прозорості, громадського контролю, безпосередньої відповідальності за
прийняті рішення та їх наслідки;
- налагодження дієвого механізму фінансового контролю за доходами та видатками
суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення;
- урахування взятих міжнародних зобов'язань у сфері запобігання та протидії корупції;
- узгодження з реформами в публічному секторі та сфері покращення умов ведення
бізнесу, напрямів реформування основних сфер підвищеного корупційного ризику (медична,
освітня, податкова, митна, правоохоронна, судова тощо);
- відображення

результатів

аналізу і

оцінки

законодавчого й

інституційного

забезпечення запобігання і протидії корупції та напрями їх удосконалення;
- розроблення пріоритетів на основі широкого відкритого обговорення за участю
відповідних інститутів громадянського суспільства [4].
На нашу думку, запобігання та боротьбу із корупційними проявами потрібно
доповнювати іншими заходами, а саме:
- проведенням навчання населення щодо запобігання корупції, оскільки існує значна
необізнаність громадян щодо дій у разі корупційних випадків;
- здійсненням заходів, спрямованих на підтримку суспільства у проведенні органами
публічної влади антикорупційної політики та ін.
Варто наголосити, що виконання заходів антикорупційної політики можливе тільки в
тому випадку, коли вони будуть підтримані органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
У розділі IV Закону України «Про запобігання корупції» сформовані заходи щодо
протидії та запобігання корупції, до них відносяться:
- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища;
- обмеження щодо одержання подарунків;
- запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними;
- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави,
місцевого самоврядування;
- обмеження спільної роботи близьких осіб [1].
В свою чергу, пропонуємо, декілька методів щодо запобігання та боротьби з
корупційними проявами в українському суспільстві. Так, до прикладу, на рівні місцевого
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самоврядування активно вступила в дію реформа децентралізації, що дала змогу головам
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) розприділяти та формувати власний бюджет щодо
основних потреб конкретної громади. Для того, щоб запобігти корупції громадяни можуть
відвідувати сесії депутатів ОТГ, перевіряти прозорість бюджетів та не тільки вимагати
покращень, а й об’єднуватися для досягнення спільних цілей.
Великим здобутком у сфері запобігання та боротьби з корупцією стало створення
спеціалізованих органів щодо боротьби з корупцією, а саме: НАЗК, САП, НАБУ, НПУ,
АРМА. Однак ці органи потребують кваліфікованих працівників. Так, до прикладу, відносно
молодий правоохоронний орган - Національне антикорупційне бюро України налічує лише
700 працівників, що є недостатнім для ефективної діяльності у сфері ліквідації корупційних
явищ у нашій державі. Для того, щоб якісно та в більшій мірі викривати корупційні
правопорушення необхідно залучати в спеціалізовані органи більше професійних кадрів, які
зацікавлені викорінити корупційні схеми у органах публічної влади законним шляхом.
Більшість

громадян,

які

стають

потенційними

викривачами

корупційного

правопорушення просто не знають як потрібно правильно діяти в такій ситуації і як донести
до суспільства відомі їм факти. Громадяни не повідомляють про корупцію, оскільки не
достатньо поінформовані щодо дій у разі викриття корупційних проявів. Дехто знає, що
створені спеціалізовані органи по боротьбі з корупцією, наприклад Національне
антикорупційне бюро України (НАБУ), і всі заяви прямують туди. Але це орган, який
бореться з корупцією у вищих ешелонах влади.
Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що про заходи боротьби із корупцією
необхідно інформувати більшу частину населення держави. На нашу думку, щодо проблем
боротьби із корупцією необхідно активно інформувати студентську молодь у закладах вищої
освіти та шкільних навчальних закладах. Тому доцільним було б створення дистанційних
антикорупційних шкіл, проведення тренінгів, лекцій на цю тему, для того, щоб громадяни
були обізнані у цій сфері.
Отже, доходимо висновку, що корупція – це одна із актуальних проблем
державотворення в Україні, що стосується, в першу чергу, моральних якостей громадян.
Вона негативно впливає на державу та суспільство в цілому, з нею потрібно боротися
шляхом зміни світосприйняття та свідомості громадян, підвищення рівня заробітної плати та
добробуту населення загалом, покращенням нормативно-правової бази щодо запобіганню
корупції, що приведе до економічного зростання, збільшення прямих іноземних інвестицій у
вітчизняну економіку,

скорочення соціальної прірви між верствами населення та

покращення загального добробуту держави.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В
УКРАЇНІ
На сучасному етапі спостерігаються динамічні зміни в суспільно-політичних та
економічних процесах країни, зокрема у сфері публічного адміністрування. Проблема
публічного адміністрування є актуальною, адже майбутнє суспільства залежить від
ефективності функціонування системи органів державної влади, основною метою діяльності
яких є реалізація державної політики в різних сферах суспільного життя. На шляху до
європейської інтеграції, публічне адміністрування зазнає змін, тому

для забезпечення

надання якісних державних та адміністративних послуг, та проведення подальших реформ в
Україні, єадаптація та засвоєння публічного адміністрування є ключовою умовою.
Дослідженню тенденцій публічного адміністрування присвятили свої праці вітчизняні та
зарубіжні науковці, такі як: А. Андрійко, В. Бакуменко, М. Белінська, Ю. Ковбасюк, А.
Колодій, В. Маккаурт, В. Мартиненко, М. Міненко, А. Оболенський, Ю. Сурмін, К. Хоуп, С.
Худ та інші. Метою статті є опис стану публічного адміністрування в Україні та перспектив
його розвитку.
У сучасних умовах України, коли громадянське суспільство, публічна сфера, багато
складових політичної системи ще не повною мірою сформувалися, саме публічна політика
має стати єдиним виразником загальних інтересів усіх верств суспільства [1]. Сьогодні
можна констатувати, що існуюча в Україні сфера публічного адміністрування ускладнена
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надмірною політизацією й «ручним керуванням» чисельної армії бюрократії та чиновництва.
Представники державної номенклатури намагаються реалізувати владні повноваження,
керуючись або власними інтересами, або інтересами партії, завдяки якій отримали свої
посади. За таких умов про жодне системне, цілісне й ефективне державне, а тим більше
публічне, управління не може бути й мови. Ці ж причини унеможливлюють створення
ефективної сучасної системи державного управління та заважають розвитку започаткованого
становлення публічного управління [1].
М. Міненко вважає, що сучасний етап публічного адміністрування в Україні
характеризується появою нових інституцій, які прямо або опосередковано перебирають чи
отримують, через процедуру делегування, певний набір функцій, що в силу об’єктивних та /
або суб’єктивних обставин не можуть ефективно виконувати органи державної влади.
Такими інституціями, як правило, виступають громадські організації: галузеві об’єднання,
політичні партії, великі бізнес-об’єднання, професійні об’єднання, спілки тощо. По суті
перелік таких об’єднань створює окремий вид суб’єктів публічного управління, які активно
впливають на розвиток суспільства [2].
У країні спостерігається одночасне існування моделей «Old Public Management» та
«New

Public

Management».

Існує

необхідність

впровадження державної

політики,

спрямованої на:
- збільшення самостійності регіонів у визначенні довгострокової стратегії соціальноекономічного розвитку регіону;
- свободу виборі засобів реалізації формування та забезпечення ефективного
перерозподілу синтезованого капіталу регіону;
- формування доходів і витрат бюджету області органами регіонального управління;
- участі органів місцевого самоврядування і територіальних громад;
- залучення населення до процесів управління та вирішення соціально-економічних
проблем розвитку [3].
Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що забезпечують
здійснення

регулюючого

впливу

публічних

адміністрацій

на

соціально-економічні

територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони містах, міста, райони, уся країна) з
метою забезпечення гідних умов життєдіяльності людей, що проживають у державі, та
громадян України, що тимчасово проживають за її межами [4].
Необхідність здійснення країнами-претендентами на вступ в ЄС відповідних
трансформацій, зокрема в сфері управління, випливає з вимог Європейського Союзу, які
відображено у трьох критеріях − політичному, економічному і так званому членському,
встановленими Європейською Радою в червні 2013 р. на засіданні у м. Копенгагені. До цих
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критеріїв, які отримали назву копенгагенських, вона додала в грудні 2015 р. побажання
стосовно перебудови країнами-заявниками про вступ до ЄС власних управлінських
(адміністративних) інституцій, які б відповідали копенгагенським критеріям, були здатні
впроваджувати положення доробку спільноти і брати активну участь у розробці майбутньої
політики ЄС після вступу до нього.
Суть політичного, економічного, членського та управлінського критеріїв полягає в
тому, що вони передбачають наявність у країнах-претендентах на вступ в Євросоюз
насамперед:
– політичної стабільності інституцій, які покликані гарантувати демократію,
верховенство закону, дотримання прав людини і захист прав національних меншин;
– економічної системи, що має характеризуватися ефективною ринковою економікою;
– зобов’язань, що випливатимуть з факту вступу в ЄС, зокрема визнання новими
державами-членами принципів політичного, економічного та монетарного об’єднання;
–

перебудови

країнами-заявниками

власних

адміністративних

(управлінських)

інституцій, які б, по-перше, відповідали копенгагенським критеріям, а по-друге, були б
здатні впроваджувати надбання спільноти [5].
Публічне адміністрування – це важливий інструмент для реалізації державного
управління, а його системний розвиток потрібно розглядати як одну з ключових умов
удосконалення функціонування всіх органів влади. Тому постає необхідність в закріпленні
основних концептуальних основ подальшого вдосконалення функціонування системи
публічного адміністрування.
В офіційних документах і програмах національних проектів, наприклад, У Стратегії
державної кадрової політики на 2012−2020 роки, що враховує фактори та перспективи
розвитку українського суспільства під впливом світових тенденції, одним з пріоритетних
завдань вказує реформування системи державного управління з урахуванням ідеології
нового державного менеджменту.
Досвід сучасних західних управлінських моделей впливає на хід адміністративних
реформ - «інтернаціональний політичний процес, що нівелює наявні специфічні відмінності
і породжує подібні управлінські структури, а також координує застосування цими
структурами підходів до вирішення національних проблем державного управління.»
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Базові національні інтерес та геополітичні пріоритети є основою для формування
стратегічних завдань і цілей зовнішньополітичного курсу України. На сьогодні цими
пріоритетами України є її розвиток як незалежної держави разом із збереженням
національних цінностей, соціально-культурної ідентичності,забезпеченням економічної
безпеки та політичного суверенітету[1].
Впродовж останніх років відбувається процес осмислення концептуальних і тактичних
прорахунків, допущених Україною на євроінтеграційному шляху. Ейфоричні настрої
минулих років змінилися реалістичним усвідомленням того, що період адаптації України до
політико-економічних вимог ЄС буде довготривалим процесом. Становлення та розвиток
відносин Україна - ЄС це явище багатоаспектне. Приєднання до європейської спільноти
гарантує високі стандарти в економіці і суспільному житті, але поряд з цим вимагає від
України здатності взяти на себе юридичні зобов’язання, що випливають з членства в ЄС [2].
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання
технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення
нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника,
вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи Україна
орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного
розвитку [3].
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Як свідчить досвід європейських країн, інституційний розвиток публічного управління
є важливою складовою адміністративного устрою ЄС, який має як загальні ознаки
європейського управління, так і специфічні риси, характерні для управлінських систем
окремих країн. В загальному сенсі, інституційний розвиток публічного управління в ЄС
здійснюється згідно таких критеріїв: 1) верховенство закону, тобто правова визначеність і
передбачуваність адміністративних дій та управлінських рішень, відповідно до принципів
законності та поваги до законних очікувань фізичних осіб; 2) відкритість та прозорість,
спрямовані на забезпечення раціонального контролю адміністративних процесів і результатів
та їх відповідності заздалегідь встановленим правилам; 3) відповідальність державного
управління, адміністративної, законодавчої чи судової влади щодо забезпечення дотримання
законності; 4) ефективність використання державних ресурсів, зокрема ефективність в
досягненні політичних цілей, встановлених законодавством, та в забезпеченні дотримання
законодавства. Ситуація в системі європейського управління має значення і для
реформування публічного управління в Україні. Не відкидаючи критерії та принципи
європейського управління, українським владним інституціям варто враховувати ризики і
суперечності, притаманні наразі ЄС.
Виконання Угоди про асоціацію, укладеної між Україною та ЄС в 2014 році (4),
означає, що в інституційному плані мова йде про запровадження принципів, які
використовуються в європейському управлінні та прописані в Угоді про асоціацію: Україна
визнає свою відданість демократичним принципам, верховенству права, належному
врядуванню, правам людини і основоположним свободам, різноманітності, людської гідності
та вільної ринкової економіки.
Політична співпраця України з ЄС має здійснюватися за умов дотримання основних
принципів солідарності, взаємної довіри, спільної відповідальності й партнерства, а також
сталого розвитку і зеленої економіки. Належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з
різними формами транснаціональної організованої злочинності й тероризмом, сприяння
ефективній багатосторонності є головними принципами для посилення відносин між
Україною та ЄС.
Для реформування державної служби та системи державного управління Європейський
Союз надає Україні фінансову та фахову допомогу що передбачено ст. 6 Угоди про
асоціацію. Зокрема, в Угоді про асоціацію існує низка положень, з яких випливає
необхідність створення нових органів управління в Україні, або ж наділення новими
повноваженнями вже існуючих. Стаття 378 передбачає поглиблене співробітництво з метою
покращення адміністративної структури України для сприяння діяльності суб’єктів
господарювання [4].
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Важливим кроком інституційної розбудови державного управління стало прийняття у
2016 році Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 рр. та Плану заходів
з її реалізації, які базуються на Принципах публічного адміністрування Європейського
Союзу [5]. Основна мета реформи – формування ефективної системи державного управління,
що здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний
сталий розвиток та адекватне реагування на внутрішні й зовнішні виклики.
З метою підтримки впровадження в Україні реформи державного управління ЄС
схвалив спеціальну програму допомоги у розмірі 104 мільйони євро, яка передбачає 90
мільйонів євро на бюджетну підтримку та 14 мільйонів євро на технічну допомогу, яка
використовується для надання консультативних послуг державним органам, залученим до
впровадження реформи. За результатами аналізу Звіту про здійснення Україною реформи
державного управління в 2017 р. ЄС вирішив надати ще 15,5 мільйонів євро бюджетної
підтримки. Ця допомога обумовлена результатами, досягнутими Україною за низкою
показників ефективності впровадження, зокрема, стосовно координації реформи державного
управління, запровадження фахівців з питань реформ, удосконалення управління персоналом
та реорганізації системи центральних органів виконавчої влади.
Наведені факти свідчать, що інституціалізація публічної влади в Україні в умовах
євроінтеграції є актуальним питанням подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС,
що було зазначено під час липневого (2018) саміту Україна – ЄС у спільній заяві, у якій
лідери Європейського Союзу та України, підтвердили відданість ідеї зміцнення політичної
асоціації та 53 економічної інтеграції України з Євросоюзом на основі Угоди про асоціацію
та спільних цінностей – демократії, верховенства права і прав людини.
Серед найбільш важливих результатів, який підтримує ЄС: прогрес в проведенні
структурних реформ в галузях децентралізації та державного управління; у реформуванні
сфер держзакупівель та екології; вдосконалення управління і підвищення прозорості
державних підприємств; прогрес щодо закону про національну безпеку; ухвалення Україною
енергетичної стратегії до 2035 року, реалізація якої сприятиме подальшому зміцненню
енергетичної безпеки країни та виконанню Паризької кліматичної угоди;. встановлення в
Україні нової законодавчої інституційної антикорупційної архітектури та роботу, яку вже
було зроблено у боротьбі проти корупції, зокрема Національним антикорупційним бюро
(НАБУ); зусилля щодо реформування судової системи, судочинства та прокуратури задля
зміцнення верховенства права в Україні; ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд
як важливий крок у боротьбі проти корупції тощо [6]. Досягнення вищенаведених
результатів здійснюється, зокрема, завдяки впровадженню таких європейських інструментів
інституційної розбудови, як Twinning, ТАІЕХ, програми Всеохоплюючої інституційної
72

розбудови (CIB) у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».
Отже, для України насправді важливий процес глобалізаційних процесів євроінтеграції.
Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими
країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України
у світовій системі міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних
інтересів, який наразі перебуває на стадії розвитку і вдосконалення.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Розвиток світової економічної науки у напрямку концепції соціальної відповідальності
розвивається тенденційно із практикою господарювання. В той же час, результати
проведеного дослідження свідчать, для даного підходу в Україні, все ще характерна
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несистемність та вузька охопленість об’єктів, що стримує діяльність вітчизняних
підприємств.
За останні роки в Україні набула поширення концепція соціальної відповідальності
бізнесу, яка представляє собою систему суспільних відносин із зацікавленими групами,
взаємодію з державою у вирішенні соціальних проблем.
Соціальна відповідальність є системою взаємовідносин між особою (організацією) та
суспільством, яка базується на вільному волевиявленні та соціальних нормах, визначається
певною поведінкою, спрямованою на безпеку, розвиток та узгодження інтересів сторін
відносин. Сутність соціальної відповідальності полягає в обов’язку організації виконувати
вимоги, що виписує їй суспільство, держава та індивіди, для забезпечення впорядкованості,
стабільності соціальних відносин у різних сферах життєдіяльності [1].
Однією

із

основних

діяльністю

по

управлінню

організацією

є

соціальна

відповідальність, яка полягає у наявності концепції, що заохочує організації враховувати
інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності організації на
споживачів, працівників, громади та навколишнє середовище в усіх аспектах своєї
діяльності. Соціальна відповідальність бізнесу передбачає відповідальне ставлення будь-якої
організації до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів. Тобто у
загальному розумінні соціальної відповідальності організації - це довгострокове зобов'язання
організації поводитися етично та сприяти економічному розвитку, одночасно покращуючи
якість життя працівників та їх родин, громади й суспільства загалом.
Дослідження також показало, що в Україні не використовується ряд практик, які вже
стали традиційними на Заході: урахування культурної специфіки споживача, використання
системи соціального маркування продукції, зворотній зв’язок зі споживачами, надання
інформації про якість і безпеку продукції, застосування принципів оцінки життєвого циклу
продукту,

моніторинг

впливу

на

довкілля,

уникнення

використання

генетично

модифікованих продуктів тощо [2].
Узагальнюючи викладене вище, вважаємо за доцільне сформулювати принципи,
відповідно до яких необхідно здійснювати управління соціальною відповідальністю
організації :
1. Цілеспрямованість – це управління соціальною відповідальністю організацією
повинно бути зорієнтоване на довготермінову перспективу, на створення системи
управлінських рішень, які сприятимуть досягненню не лише цілей у сфері соціальної
відповідальності, а й загальної мети діяльності господарюючої структури.
2. Безперервність – взаємовідносини між об’єктом і суб’єктом управління соціальною
відповідальністю повинні характеризуватися постійною динамікою, забезпечуючи існування
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господарюючої структури.
3. Обґрунтованість – цей принцип вказує на необхідність застосування широкого
спектра науково-методичних прийомів формування системи управління соціальною
відповідальністю в організації.
4. Комплексність – комплексний підхід до формування системи та розроблення
механізму управління соціальною відповідальністю.
5. Відповідність етапам управління – це адекватна послідовність етапів управління
соціальною відповідальністю, що передбачає використання відповідних інструментів, які
забезпечують правильність дій керівництва.
6. Циклічність - соціальної відповідальності організації характеризується постійною
відтворюваністю етапів, а саме кожен етап переходить на вищий рівень.
7. Неуніверсальність системи управління соціальної відповідальності організації
полягає в тому, що сформувати універсальну систему управління для різних підприємств
неможливо, в звя’зку з тим, що кожна організація має свої особливості. Однак універсальний
характер мають принципи, методи, форми, інструменти тощо, унікальне поєднання яких
менеджерами кожної окремої господарюючої структури дозволить досягти поставлених
цілей.
8. Гнучкість – гнучка й адекватна реакція системи управління соціальною
відповідальність на зміни у зовнішньому середовищі.
9. Результативність – передбачає орієнтацію системи управління соціальною
відповідальністю організації на досягнення конкретних цілей та відповідних результатів [3].
Отже, основною передумовою забезпечення стійкої соціальної відповідальності є
гармонізація всієї системи суспільних відносин, розбудова в Україні моделі реального
соціально-економічного прогресу. Вважаємо, що формування такої моделі — чи не основне
завдання наукової спільноти. Із вище зазначено очевидно, що соціальна спрямованість
бізнесу буде більш ефективною, якщо соціальна відповідальність бізнесу буде включена у
стратегію управління підприємствами. При формуванні соціальної відповідальності
необхідно

визначити

та

розробити

заходи,

які

б

дозволили

підвищити

конкурентоспроможність українських компаній, серед яких можна запропонувати наступні:
–

доцільно

враховувати

соціальну

відповідальності

при

розробці

стратегії

підприємства;
– формування соціальної відповідальності базувати на принципах розуміння потреб і
очікувань суспільства, підвищення ефективності управління ризиками, поліпшення
взаємовідносин із зацікавленими сторонами, покращення репутації підприємства в цілому;
– узгоджувати кожен етап та рівень формування соціальної відповідальності з базовою
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концепцією соціально відповідального бізнесу.
Перспективами подальших досліджень є розробка програм реалізації стратегії
соціальної відповідальності бізнесу
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(м. Львів)
Науковий керівник: к. е. н., доцент Пак Н. Т.
ЕЛЕКТРОННІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ МОДИФІКАЦІЇ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Електронне урядування — це форма організації державного управління, яка сприяє
підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних
технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб
громадян.
Впровадження електронного урядування є складним процесом, що потребує
принципових змін у технології підготовки та прийняття урядових рішень та значних
матеріальних, інтелектуальних та фінансових ресурсів та вимагає вирішення комплексу,
правових, організаційних і технологічних проблем.
Метою впровадження е-урядування в Україні є розвиток електронної демократії задля
досягнення європейських стандартів якості електронних державних послуг, відкритості та
прозорості влади для людини та громадянина, громадських організацій, бізнесу. При цьому
мова йде не про інформатизацію наявної системи державного управління, а про
використання можливостей ІКТ для задоволення потреб людини та громадянина, що
передбачає:
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• підвищення якості та доступності державних послуг для людини та громадянина,
спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат;
• підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення
контролю

за

результативністю

діяльності

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;
• забезпечення відкритості інформації про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, розширення доступу до неї та надання можливості
безпосередньої участі людини і громадянина та інститутів громадянського суспільства у
процесах підготовки та експертизи проектів рішень, що приймаються на всіх рівнях
державного управління. Стратегічні завдання щодо розвитку електронного урядування
необхідно визначити відповідно до тих переваг, які надають ці технології у розвитку
суспільства та держави:
• забезпечення прав людини і громадянина на віддалений доступ до всіх видів відкритої
державної інформації, що має індивідуальну та суспільну значимість;
Запропонована Концепція розвитку електронного урядування визначає напрями,
механізми і строки формування ефективної системи електронного урядування в Україні для
задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення системи
державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціальноекономічного розвитку держави до 2020 року. Реалізація Концепції дасть змогу: підвищити
ефективність роботи органів державної влади й органів місцевого самоврядування та досягти
якісно нового рівня управління державою, що базується на принципах результативності,
ефективності, прозорості, відкритості, доступності, довіри та підзвітності; покращити якість
надання публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до європейських
вимог, а також забезпечити необхідну мобільність й конкурентоспроможність громадян та
суб'єктів господарювання у сучасних економічних умовах; мінімізувати корупційні ризики
при виконанні владних повноважень; покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат
та конкурентоспроможність країни; стимулювати соціально-економічний розвиток в Україні.
Запровадження електронного урядування стосується не лише міністерств та
центральних органів влади, але й місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним,
Київській міській державним адміністраціям разом з державними підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, слід керуватися
положеннями Концепції під час запровадження електронного урядування. Концепція
стосується не тільки органів державної влади, адже п. 4 рекомендовано органам місцевого
самоврядування, а також підприємствам, установам та організаціям, що належать до
77

комунальної форми власності, керуватись положеннями Концепції під час запровадження
електронного урядування.
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Таврійський Державний Агротехнологічний Університет імені Дмитра Моторного
(м. Мелітополь)
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
Основним недоліком чинної податкової системи є її спрямування на подолання
дефіциту бюджету шляхом вилучення доходів господарюючих суб’єктів. В Україні
прослідковується відсутність взаємозв’язку податкової системи з розвитком економіки й
діяльністю безпосередніх її суб’єктів – платників податків. Вагомий внесок у дослідження
процесу податкового адміністрування внесли такі зарубіжні вчені, як А. Афонсо, Р. Варсано,
Р. Вебер, Д. Вілсон, У. Гейл Флет, Д. Даймонд, М. Деверо, С. Коліньйон, К. Найкел, В. Оутс,
Р. Перротті, Г. Табелліні. Формування механізмів удосконалення податкової системи
78

України перебувають в центрі дослідження вітчизняних учених Л. Демиденко, А.
Крисоватого, М. Кучерявенка, І. Луніної, О. Романенко та інших
Підприємства зацікавлені в отриманні мінімального прибутку, щоб уникнути
надмірного податкового тиску. Податкова політика, направлена на наповнення бюджету
будь-яким способом, вирішуючи поточні потреби адміністрації в тривалому інтервалі
часу, руйнує, а не формує національний капітал. Необхідно також додати, що податкова
політика не лише витісняє національний капітал за межі національної економіки, а і є
основною причиною, що не дозволяє увійти іноземному капіталу [1].
Сучасна

податкова

система

Франції

орієнтована

переважно

на

непряме

оподаткування. Податки і збори Франції формують близько 90% бюджету держави. Збори
здійснюються єдиною службою. Основні види податків — непрямі, прямі, гербові збори.
Переважають непрямі податки. 50% від непрямих податків скла дають ПДВ. Існує строгий
розподіл на місцеві податки і по датки, що йдуть у центральний бюджет. Основні Федеральні
податки: ПДВ, прибутковий податок з фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, мита
на нафтопродукти, акцизи (крім звичайних продуктів, до акцизного відносять: сірника, хв.
вода, послуги авіатранспорту), податок на власність, мита, податок на прибуток від цінних
паперів і ін. Основні місцеві податки: туристський збір, податок на ро дину (складається з
трьох податків: на житло, земельний податок на будинки і будівлі, податок на землю),
податок на професію, податок на збирання території, податок на використання комунікацій,
податок на продаж будинків. У цілому, місцеві податки складають 30% загального
податкового тягаря, вони ж наповняють 40% місцевих бюджетів [2].
Податкова система Німеччини орієнтована на такі основні принципи: раціональний
розподіл податкового тягаря між виробництвом і споживанням, соціальна справедливість, захист
вітчизняного підприємця. Федеративний устрій країни зобов’язує уряд розподіляти основні
податкові надходження до бюджету на паритетних засадах: приблизно половина отриманих
коштів від прибуткового податку, від податку на прибуток направляється до федерального
бюджету, інша половина – до бюджету тієї землі, де зібрані ці податки. Німеччина – типова
країна з трирівневою системою оподаткування. Податкові надходження розподіляються між
трьома суб’єктами: федеральною владою, урядами земель і місцевою владою.
За всіма видами основних податків (ПДВ, податок із корпоративного прибутку, податок
з доходів громадян, обов’язкові збори соціального страхування) навантаження в Україні є
дещо нижчим або на рівні середнього з країнами Європейського Союзу [3].
З викладеного вище можна зробити висновок щодо можливості використання досвіду
згаданих

європейських

країн

для

покращення

економічного

становища

в

Україні,

адаптуючи досвід оподаткування у інших країнах із врахуванням специфіки нашої країни,
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створюючи умови, у яких неможливо буде ухилитися від сплати податків [4]. При цьому
податкова система повинна бути простою і зрозумілою, а адміністрування її – справедливим і
чесним. Незалежно від того, наскільки добре розроблені закони в складі податкової системи,
система не буде працювати, якщо її адміністрування не буде чесним і справедливим.
За результатами дослідження зарубіжного досвіду адміністрування податків приходимо
до висновку, що у порівнянні з іншими країнами світу система податкового адміністрування
України недосконала, тому впровадження міжнародного досвіду в податкову систему
України повинне сприяти більш швидшому переходу до нової, сталої та дієвої системи
оподаткування. Взяття до уваги міжнародного досвіду у вітчизняну практику повинно
відбуватися шляхом підвищення ефективності системи адміністрування податків, а також
забезпечити всіх учасників податкових відносин повною інформацією про сплату податків.
Це сприятиме досягненню ефективного результату і призведе до посилення соціальної
складової системи оподаткування.
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НOВIТНI OРГAНIЗAЦIЙНI МOДEЛI В УПРAВЛIННI ПOТEНЦIAЛOМ РOЗВИТКУ
OБ’ЄДНAНOЇ ТEРИТOРIAЛЬНOЇ ГРOМAДИ
Кoнструкцiя нaцioнaльнoї дeржaви в умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї нaбувaє нoвих гнoстичних
тa функцioнaльних умoв у нaпрямку рoзширeння свoїх нoрмaтивнo-iнституцiйних
пoвнoвaжeнь. В рeзультaтi цьoгo змiнюється спeктр функцiй дeржaви, щo привoдить дo
утвeрджeння нoвих oргaнiзaцiйних мoдeлeй її функцioнувaння, aмбiвaлeнтнo звужуючи свiй
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сувeрeнiтeт вoни рoзширюють сфeру сoцiaльнo-пoлiтичнoгo тa культурнoгo взaємoвпливу,
нa пiдстaвi чoгo дeржaвнa влaдa всe чaстiшe пoтрaпляє у тoтaльну зaлeжнiсть вiд iнтeрeсiв
бiзнeс сeрeдoвищa, a вiдтaк «сувeрeнiтeт спoживaчa» стaє вaжливiшe «сувeрeнiтeту
дeржaви». Зa тaких умoв стaє бiльш зрoзумiлoю пoзицiя сучaсних футурoлoгiв, якi
прoгнoзують утвoрeння нoвoгo «дeржaвнoгo свiту», здaтнoгo «зaбeзпeчити нoвiтню
aвтoнoмiю дeржaв в умoвaх прийдeшнiх мультицeнтричних викликiв, oбумoвлeних
трaнснaцioнaльними iнтeрeсaми дeржaв, якi нiвeлюють нaцioнaльний фaктoр влaснoгo
рoзвитку тa вeктoру життєдiяльнoстi» [2, с. 47].
З oгляду нa цe, втрaчaє свoю функцioнaльну рeзультaтивнiсть нaцioнaльнa пoлiтикa
дeржaв, якi всe чaстiшe виявляються iнституцiйнo нeспрoмoжними вiдстoяти вирiшeння
питaнь нaцioнaльнoї бeзпeки тa зaбeзпeчeння якoстi життя грoмaдян, нaвiть вiдстoюючи
iдeoлoгiю пoстмoдeрнoї дeцeнтрaлiзaцiї. Вихoдячи iз цьoгo бiльшiсть oргaнiзaцiйних
мoдeлeй сучaсних дeржaв прoхoдять чeрeз функцioнaльну диффузiю пoбудoви сильнoї
дeржaви шляхoм «вiдцeнтрувaння» чaстини її iнституцiйнoгo пoтeнцiaлу у фoрмi
дeлeгувaння пoвнoвaжeнь iншим структурним oб’єднaнням.
Сучaснi

принципи

oргaнiзaцiйнoгo

тa

iнституцiйнoгo

будiвництвa

змiнюючи

aрхiтeктoнiку упрaвлiння нa рiвнi нaцioнaльних дeржaв тa трaнснaцioнaльних oб’єднaнь
слугують пeрeдумoвoю бaгaтoрiвнeвoгo упрaвлiння в умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї, якe включaє
субнaцioнaльнe (мiсцeвe) тa нaднaцioнaльнe упрaвлiння.
Цe свiдчить прo тe, щo в умoвaх глoбaлiзaцiї дeржaви втрaчaючи мoжливiсть
aвтoнoмнoгo функцioнувaння вимушeнi пeрeлaштoвути свiй функцioнaльний прoстiр в
стoрoну врaхувaння зaгaльнoсвiтoвих тeндeнцiй вiдцeнтрувaння чaстки свoїх пoвнoвaжeнь,
якi блoкують мoжливiсть вiдкритoстi, прoзoрoстi тa дeбюрoкрaтизaцiї їх нaцioнaльних
iнституцiй. Тaкий кoнтeкст вимaгaє нoвoї пaтeтики публiчнoгo упрaвлiння, якa б слугувaлa
прoстoрoм для дeмoкрaтизaцiї iнститутiв нaцioнaльнoї держави та сприялa нaрoщeнню її
функцioнaльнoгo пoтeнцiaлу у кoнтeкстi зaхисту тa рeaлiзaцiї влaсних iнтeрeсiв.
Вiдпoвiднa мeтoдикa стaє мoжливoю лишe зa умoви зaпрoвaджeння нoвiтнiх сцeнaрiїв
рoзвитку сучaснoгo свiту пoбудoвaнoгo зa фoрмулoю «eкoнoмiки знaнь» тa вiдпoвiднoгo
пoсилeння рeсурснoгo пoтeнцiaлу дeржaви чeрeз ствoрeння тa зaбeзпeчeння функцioнувaння
нoвiтнiх її oргaнiзaцiйних мoдeлeй.
Сучaсний свiт з йoгo пoстмoдeрнoю мoбiльнiстю лeгaлiзуючи дeцeнтрaлiзaцiйнi умoви
рoзвитку нaцioнaльних дeржaв прoхoдить «aктивний шлях трaнсфoрмaцiї свoїх дeржaв у нoвi
дeржaвнi «пoст-структури» [3, с. 33]. Сaмe пoст-структури як нoвiтнi oргaнiзaцiйнi мoдeлi
функцioнувaння дeржaв в умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї врaхoвуючи глoбaльний кoнтeкст
iнституцiйнoї синeргiї з нeoбхiднiстю мaють врaхoвувaти тaкoж i нaцioнaльну спeцифiку.
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Зaвaжaючи при цьoму тaкoж i нa тoй фaкт, щo глoбaлiзaцiя тoтaльнo унiфiкуючи рoзвитoк
сучaснoгo свiту звужує дeржaвну aвтoнoмнiсть i нaтoмiсть вiдкривaє нoвi мoжливoстi тa
висувaє нoвiй вимoги для рoзвитку тa eфeктивнoстi функцioнувaння сучaсних дeржaв.
Цe бeзпoсeрeдньo стaвить питaння прo зaпрoвaджeння нoвiтнiх стрaтeгiчних пiдхoдiв
дo вдoскoнaлeння публiчнoгo упрaвлiння, пoбудoвaнoгo нa принципaх сeрвiснoстi тa
aдмiнiстрaтивнoї функцioнaльнoстi. В дaнoму вiднoшeннi публiчнe упрaвлiння зaбeзпeчуючи
рeaлiзaцiю нoвiтнiх oргaнiзaцiйних мoдeлeй дeржaви в умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї слугує
утвeрджeнню нoвих пoкaзникiв сoцiaльнoгo дoбрoбуту грoмaдян шляхoм oтримaння якiсних
aдмiнiстрaтивних пoслуг чeрeз вiдпoвiднi iнститути дeржaви.
У тaкий спoсiб нoвiтнi oргaнiзaцiйнi мoдeлi дeржaви бaзуються нa рeaлiзaцiї
вiдпoвiдних нaцioнaльних прoeктiв у сфeрi сoцiaльнoї тa eкoнoмiчнoї пoлiтики зaбeзпeчeння
дoбрoбуту грoмaдян, aртикулювaння їх iнтeрeсiв у бiк синeргiйнoгo рoзширeння
функцioнaльнoгo пoтeнцiaлу дeржaви нa кoристь iнтeрeсiв суспiльствa.
Пeрспeктиви рoзвитку сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї систeми бaгaтo в чoму визнaчaються її
пoтeнцiaлoм, eфeктивнiстю йoгo викoристaння тa iснуючими умoвaми гoспoдaрювaння як у
крaїнi, тaк i в мeжaх oкрeмoї oб’єднaнoї тeритoрiaльнoї грoмaди. Нeoбхiднo врaхoвувaти, щo
пoтeнцiaл рoзвитку, будучи oснoвoю функцioнувaння систeми гoспoдaрювaння, пoвинeн
мaти здaтнiсть дo iннoвaцiйнoгo тa якiснoгo рoзвитку для дoсягнeння eфeктивнoгo рiвня
фoрмувaння тeритoрiї, нa яку впливaють рiзнoмaнiтнi фaктoри зoвнiшньoгo сeрeдoвищa.
Прaгнeння сучaснoї влaди якнaйшвидшe стaбiлiзувaти ситуaцiю в крaїнi, спрямувaння нa
єврoiнтeгрaцiйнi oрiєнтири iннoвaцiйнoгo рoзвитку усe бiльшe aктуaлiзує пoтрeбу в пiдвищeннi
eфeктивнoстi дiяльнoстi oргaнiв упрaвлiння, зoкрeмa нa шляхaх упрaвлiння iннoвaцiйним
рoзвиткoм тeритoрiй. Oсoбливoгo знaчeння цe нaбувaє нa мiсцeвoму рiвнi нa тлi дeцeнтрaлiзaцiї
влaди, рeфoрмувaння мiсцeвoгo сaмoврядувaння, oб’єднaння тeритoрiaльних грoмaд, кoли рoль
нaуки в зaбeзпeчeннi спрoмoжнoстi oб’єднaних грoмaд знaчнo зрoстaє.
Для фoрмувaння iнтeгрoвaнoї прoцeснo-функцioнaльнoї мoдeлi системи упрaвлiння
iннoвaцiйним рoзвиткoм тeритoрiaльних грoмaд прoпoнується пiдхiд, що урaхoвує
oсoбливoстi упрaвлiння нa рiвнi мунiципaльних утвoрeнь, спeцифiку умoв, щo ствoрюються
нa тлi прoцeсiв дeцeнтрaлiзaцiї влaди тa oб’єднaння грoмaд, рoзвитoк прoгрaмнo-цiльoвoгo
пiдхoду, спiврoбiтництвa грoмaд, стaнoвлeння грoмaдянських кoмпeтeнтнoстeй їх члeнiв [4].
В якoстi гoлoвнoгo критeрiю рeзультaтивнoстi упрaвлiння виступaє рiвeнь eфeктивнoстi
кeрoвaнoгo oб’єктa. У зв’язку з цим нa рeгioнaльнoму рiвнi в сучaсних умoвaх висувaється
зaвдaння ствoрeння упрaвлiнськoгo пoтeнцiaлу. Йoгo сутнiсть ми визнaчaємo, як сукупнiсть
всiх видiв рeсурсiв, якими вoлoдiє i якi викoристoвує рeгioнaльнa систeмa упрaвлiння з
мeтoю збiльшeння eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу тeритoрiї. Упрaвлiнський пoтeнцiaл виступaє в
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мaтeрiaльнiй тa iнтeлeктуaльнoї фoрмaх. Дo мaтeрiaльнoї фoрмi мoжнa вiднeсти витрaти нa
упрaвлiння, якi визнaчaються змiстoм, oргaнiзaцiєю, тeхнoлoгiєю тa oбсягoм рoбiт з
рeaлiзaцiї вiдпoвiдних функцiй, види i кiлькiсть рeсурсiв, щo викoристoвуються: трудoвих,
iнфoрмaцiйних, мaтeрiaльнo-тeхнiчну бaзу. Iнтeлeктуaльнa фoрмa включaє в сeбe хaрaктeр i
прoфeсioнaлiзм упрaвлiнськoї прaцi, кaдрoвий пoтeнцiaл, мeтoди i тeхнoлoгiю упрaвлiння,
якiсть iнфoрмaцiї, oргaнiзaцiйнi структури, кoрпoрaтивну культуру, твoрчий пiдхiд дo
вирiшeння упрaвлiнських зaвдaнь [1, c. 240].
З тoчки зoру систeмнoгo пiдхoду дo упрaвлiння, нa нaш пoгляд, oб’єднaну
тeритoрiaльну грoмaду слiд рoзглядaти з двoх стoрiн: як oб’єкт дeржaвнoгo упрaвлiння i з
урaхувaнням eкoнoмiчнoї сaмoстiйнoстi, як суб’єкт сaмoврядувaння.
Функцiї, якi рeaлiзуються в мeжaх прoцeсу упрaвлiння пoтeнцiaлoм рoзвитку
oб’єднaнoї тeритoрiaльнoї грoмaди нaдзвичaйнo динaмiчнi oднi зникaють зi змiнoю
кoнкрeтних oбстaвин, iншi з’являються вiдпoвiднo дo вимoг чaсу. Змiнa, утoчнeння функцiй
призвoдить дo нeoбхiднoстi змiни структури упрaвлiння тa впрoвaджeння принципiв
сучaснoгo мeнeджмeнту.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЛОГІСТИКОЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Без спеціалізованої сучасної інформаційної системи ефективно управляти логістичною
діяльністю на підприємстві не можливо. В цьому аспектів потребує комплексної
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автоматизації процеси управління товарними запасами та складського обслуговування
логістичної діяльності [1, c.112].
Таким чином, необхідно провести автоматизацію процесу управління товарними
запасами, для цих цілей існує безліч прикладних систем.
Переваги автоматизації складу

і

управління

товарними

запасами (на прикладі

ТОВ «Карбон Інвест») наступні:

-

підвищення якості даних;

-

підвищення прозорості та скорочення операційних витрат;

-

оптимізація складських запасів.

Основним недоліком застосовуваної програми «1С: Підприємство. Управління
складом» в ТОВ «Карбон Інвест» є те, що ця система не призначена конкретно для
спеціалізованих підприємств, в ній не врахована специфіка їх діяльності. Однак, на основі
цієї системи, створено ряд автоматизованих систем спеціально призначених для
підприємств, що займаються продажем товарів.
Пропонується здійснити встановлення новітньої інтегрованої системи управління
товарними запасами та закупівельною діяльністю в цілому ТОВ «Карбон Інвест» - «1С:
Підприємство. 8.3.». Але також найняти програмістів, які б добавили в програму певні
потрібні функції для компанії. Щоб ця програма дозволяла автоматизувати процес
оптимізації складських запасів: робила прогноз попиту, розраховувала оптимального
страхового запасу, формувала автозамовлення, вибирала кращих постачальників.
Мета роботи «1С: Підприємство. 8.3» повинна формування та підтримання величини
складських товарних запасів на такому рівні, який дозволить забезпечити випуск кожного
товару при мінімальних накладних витратах, за рахунок оптимізації закупівлі сировини у
постачальників [2].
При використанні даного рішення навіть один співробітник може якісно управляти
товарним асортиментом в десятки тисяч позицій. Ефект забезпечується за рахунок [1, c.105]:

1.

Розрахунку оптимального страхового запасу з поправкою на коливання попиту,

термінів поставки, фінансових, транспортних, складських і безлічі інших обмежень, що
дозволяє підвищити оборотність коштів в середньому на 15% і збільшити ймовірність
наявності необхідних товарів.

2.

Формування автозамовлення і календаря закупівель, що автоматизує до 80% дій

аналітика з прогнозування та планування.
Таким чином, запропоновані альтернативні напрями оптимізації логістичної діяльності
на підприємстві ТОВ «Карбон Інвест» мають бути спрямовані на забезпечення зниження
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витрат логістичних процесів та підвищення ефективності роботи підприємства в цілому.
Пропонується провести розрахунок економічного ефекту від удосконалення системи
інформаційного забезпечення управління логістикою ТОВ «Карбон Інвест».
Вартість впровадження програми «1С: Підприємство. 8.3» представлена в табл. 1.
Таблиця 1
Вартість впровадження інформаційної системи «1С: Підприємство. 8.3» на
підприємстві ТОВ «Карбон Інвест»
Найменування

Опис

«1С: Підприємство.8.3» Аналітична платформа, річна підписка на технічний супровід

Вартість,
грн.
36000

Введення в експлуатацію Адаптація моделей на даних замовника, консультації аналітика
при роботі з рішенням

16000

Рішення з прогнозування Готове рішення для автоматизації процесів асортиментного
та планування
планування, прогнозування товарного запасу, формування
рекомендацій по поточному замовлення товару

31500

Навчання

Очний тренінг по роботі з рішенням для співробітників
Разом

9000
92500

Джерело: складено автором на основі наданих даних розробників програми
Отже загальна вартість впровадження програми ««1С: Підприємство. 8.3»» на
підприємстві ТОВ «Карбон Інвест» становитиме 92500 грн.
Терміни впровадження «1С: Підприємство. 8.3» в середньому займають 3- 4 місяці.
За

даними

незалежних

інформаційних

агентств,

при

правильному,

ретельно

спланованому впровадженні програми «1С: Підприємство. 8.3», компанії можуть домогтися
дійсно значимих результатів, як то: економія оборотних коштів - 2%; зменшення циклу
реалізації - 25%; зниження комерційних витрат - 5%; збільшення оборотності коштів в
розрахунках - 25%; збільшення оборотності товарних запасів - 30%.
Розробники програми стверджують, що в результаті її використання обсяги
логістичних витрат, пов’язані з управлінням запасами та складським обслуговуванням
скорочуються в середньому на 20%.
Отже, застосування запропонованої методики оцінки ефективності управління
логістичними витратами дозволяє забезпечити прийняття виважених управлінських рішень
щодо коригування обсягів та структури логістичних витрат ТОВ «Карбон Інвест» в
майбутньому.
Враховуючи зазначене, альтернативні напрями оптимізації логістичних витрат на
підприємстві ТОВ «Карбон Інвест» доцільно розробляти в розрізі зазначених трьох
підсистем логістичного управління.
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Ефективність впровадження запропонованих заходів становитиме 10,89%. При цьому
відбудеться скорочення логістичних витрат на 420,5 тис.грн., а система управління
логістичними витратами підприємства ТОВ «Карбон Інвест» стане більш функціональною.
Література:
1. Комплексные оценки в системе управления предприятием / Белый А.П., Лысенко
Ю.Г., Мадых А.А. и др.; Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток», Лтд»,
2013. – 120 с.
2. Кондратюк Д. М. Суть концепцій логістики та перспективи їх застосування у
торгівельній діяльності [Електронний ресурс] / Д. М. Кондратюк. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Vzhnau/2015_1/179.pdf
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АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ
Відомо, що послуги, які надаються органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в їх
управлінні, становлять сферу публічних послуг. Залежно від суб’єкта, що надає публічні
послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги. Важливою складовою як
державних, так і муніципальних послуг є адміністративні послуги.
Належність послуг до адміністративних визначається за такими критеріями:
повноваження адміністративного органу щодо надання певного виду послуг визначається
Законом; послуги надаються адміністративними органами шляхом реалізації владних
повноважень; послуги надаються відповідно до звернення фізичних та юридичних осіб;
результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що має індивідуальний характер
(паспорт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо); надання послуг пов’язане із забезпеченням
створення умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних
інтересів.
Термін «адміністративні послуги» спрямований не на виокремлення нового виду
адміністративно-правових відносин між органами наділеними владними повноваженнями і
приватними фізичними та юридичними особами, а на змістову переоцінку характеру їхніх
взаємостосунків.
Ознаки та види адміністративних послуг досліджують, зокрема, І. Е. Коліушко та інші
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науковці і зазначають, що послуги, що надаються органами держави та місцевого
самоврядування, складають сферу публічних послуг. За ознаками суб’єкта, що надає
публічні послуги, розрізняють державні (надаються органами виконавчої влади та
державними підприємствами, установами та організаціями) та муніципальні (надаються
органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами, установами,
організаціями) послуги. До державних належать також послуги, які надаються органами
місцевого самоврядування та недержавними установами, організаціями, підприємствами в
порядку виконання делегованих державою повноважень, а до муніципальних послуг –
послуги, які надаються за рахунок місцевих бюджетів та під відповідальність органів
місцевого самоврядування.
За Законом України «Про адміністративні послуги» адміністративна послуга –
результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за
заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав
та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. [1]
Тому можна стверджувати, що адміністративні послуги – це ті публічні послуги, що
надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та
іншими уповноваженими суб’єктами, і надання яких пов’язане з реалізацією владних
повноважень щодо ухвалення згідно з нормативно-правовими актами на звернення
юридичної або фізичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист
її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків
отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо
[2].
Потрібно зазначити, що до ознак адміністративної послуги відносяться:
– адміністративна послуга надається за заявою (зверненням) юридичної або фізичної
особи;
– надання адміністративних послуг пов’язано із забезпеченням умов для реалізації
суб’єктивних прав конкретної особи;
– адміністративні послуги надаються адміністративними органами (насамперед,
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування) і обов’язково через
реалізацію владних повноважень. Тобто отримати конкретну адміністративну послугу можна
лише у відповідному адміністративному органі;
– результатом адміністративної послуги в процедурному значенні є адміністративний
акт (рішення або дія адміністративного органу, яким задовольняється заява особи), який має
конкретного адресата – споживача адміністративної послуги;
– послуги надаються адміністративними органами шляхом реалізації їх владних
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повноважень;
– результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що має індивідуальний
характер (паспорт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо);
– адміністративний акт, наданий адміністративним органом, має конкретного адресатаспоживача адміністративної послуги, тобто особу, яка звернулася за цією послугою;
– право на отримання особою конкретної адміністративної послуги та відповідне
повноваження адміністративного органу має визначатися лише чинним законом;
– адміністративна послуга надана особі, має бути включена до Реєстру державних, у
тому числі адміністративних, послуг, а платна послуга – до Переліку платних послуг;
– контрольна діяльність (перевірки, ревізії, інспектування тощо) та інша дозвільнорозпорядча діяльність адміністративного органу не є адміністративними послугами.
Актуальне офіційне визначення «адміністративної послуги» подається в Законі України
«Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року. Зокрема, згідно з цим Законом,
адміністративна послуга – це «результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання
адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття,
зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону».
Ідентифікувати діяльність органів влади (чи інших суб’єктів) як надання адміністративних
послуг можна завдяки ознакам, які мають адміністративні послуги.
Прикметно, що отримати конкретну адміністративну послугу можна, як правило,
тільки в одному адміністративному органі. В цьому сенсі адміністративний орган володіє
“монополією” на надання такої адміністративної послуги.
Зокрема, науковці пропонують таку класифікацію адміністративних послуг [3]:
1. За рівнем встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг і видом
правового регулювання процедури їх надання:
- адміністративні послуги з централізованим регулюванням (закони, акти Президента
України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади);
- адміністративні послуги з локальним регулюванням (акти органів місцевого
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади);
- адміністративні послуги зі

«змішаним» регулюванням (коли одночасно є

централізоване і локальне регулювання).
Нині суспільство постає перед органами державної влади й органами місцевого
самоврядування колективним замовником щодо задоволення спільних потреб, а комплекс
послуг належної якості віддзеркалює кінцевий соціально-орієнтований результат управління.
Саме тут відбувається безпосередня взаємодія з людьми, а від результативності і якості цих
взаємовідносин залежить насамперед імідж влади і визначається довіра до неї.
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Водночас в умовах сьогодення функціонування системи надання адміністративних
послуг не відповідає сучасним запитам громадян. Тут можна виокремити такі недоліки:
висока вартість адміністративних послуг; «поділ» однієї адміністративної послуги на кілька
дрібних платних послуг; складність доступу і брак інформації про порядок отримання
адміністративних послуг тощо [4]. Без сумніву, усе це справляє негативний вплив на якість
адміністративних послуг і призводить до потреби закріплення основних концептуальних
основ удосконалення функціонування системи надання послуг як складової всієї системи
державного управління.
Література:
1. Про адміністративні послуги / Закон України від 06.09.2012 р. № 5203 – VI URL:. –
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2. Про звернення громадян / Закон України вiд 02.10.1996 № 393/96- URL:.
http://zakon.rada.gov.ua/.
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ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Державотворення – це постійний рух, історичний процес будівництва держави,
створення і розвитку її правових, політичних, економічних, ідеологічних, військових,
фінансових та інших інститутів і забезпечення їх функціонування. Сучасна ситуація у
державі й суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на формування стратегії
соціально-економічного, політичного й культурного розвитку України, що припускає
послідовну реалізацію заходів довгострокового характеру, спрямованих на подальше
вдосконалення держави, підвищення рівня життя його населення.
Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і економічних успіхів
досягають саме ті держави, які приділяють посилену увагу молоді; що стійкий розвиток
демонструють саме ті суспільства, які переглянули традиційні погляди на систему взаємин
між поколіннями і на їх значення для політичного й соціально-економічного розвитку. Саме
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тому в новому тисячолітті стратегічні переваги будуть у тих держав і суспільств, які будуть
ефективно використовувати людський потенціал і, у першу чергу, той інноваційний
потенціал розвитку, носієм якого є молодь. Розвиток демократичної держави із сучасною
соціально спрямованою економікою буде ефективним лише за активної участі молоді.
Творчий потенціал і соціальний ресурс молоді є одними із найважливіших складових
модернізації суспільства.
В умовах нових світових впливів назріла гостра необхідність посиленої уваги до молоді
з боку держави, розробки системного, ретельно вивіреного, науково обґрунтованого і
довгострокового плану дій, результати якого стануть відчутні у близькій перспективі. При
визначенні загальнонаціональних пріоритетів мають бути враховані інтереси молоді: вона
повинна стати активним учасником вирішення завдань, що стоять перед державою і
суспільством. Дослідження проблем державної молодіжної політики є актуальним, оскільки
необхідно на державному рівні створювати умови для самореалізації молоді і включення її у
процеси розвитку України. Найважливішими з них, на вирішенні яких мають, перш за все,
сконцентруватися зусилля державної молодіжної політики, є:
– створення умов для вирішення проблем матеріального забезпечення молоді;
– проблеми працевлаштування;
– доступність отримання якісної освіти;
– здоров’я і можливості його збереження та поліпшення;
– проблеми забезпечення житлом;
– проблеми підліткової та молодіжної злочинності й інших антисоціальних проявів; –
проблеми виховання молоді, зокрема патріотичного.
Соціальні проблеми молоді мають стати підґрунтям у визначенні напрямів державної
молодіжної політики, до яких слід віднести:
– розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення
гарантій

для

здобуття

молоддю

освіти,

спеціальної

професійної

підготовки

та

перепідготовки;
– забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту з урахуванням економічних
інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства;
– створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського
народу та безпосередньої участі молодих людей в їх відродженні і розвитку;
– формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності
захищати суверенітет України;
– охорона здоров’я молоді, формування у неї глибокої потреби у духовному і
фізичному розвитку.
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Молодіжна політика в Україні має стати стратегією реалізації життєвих шансів
кожної молодої людини. Майбутнє України багато в чому залежить від розроблення та
реалізації нової власної національної концепції українського державотворення та посилення
ролі молоді у державотворенні України.
Молодим людям, які проживають на теренах України властиві наступні риси:
продемократичні, чого не можна сказати про більшість дорослого населення; зорієнтовані на
капіталістичну перспективу розвитку, тобто має про-ринкову спрямованість; зокрема,
спостерігається тенденція особливої активності молоді в розвитку недержавного сектору
економіки; за своїми поглядами та ідейним переконанням стоїть на позиціях плюралізму,
менш конфліктне, терпимо у відношенні до інших точок зору; миролюбні і не вважають за
доцільне силою вирішувати соціальні і політичні проблеми; молоді українці по структурі і
складу якостей характеру у сучасній системі відносин, яка є капіталістичною і буржуазною
по своїй суті знаходяться в більш вигідному становищі аніж представники старшого
покоління, характер яких формувався в умовах соціалістичної системи; все більше
усвідомлюють себе громадянами нової України, з досить високими показниками
патріотизму, що чітко було видно під час "помаранчевої революції".
Молодь є динамічною складовою сучасного українського суспільства. Молодим людям
належить реалізовувати започатковані в нашій державі реформи та розвинути їх до рівня
системних

соціально-економічних

перетворень.

Тому

держава,

визначаючи

шляхи

становлення і розвитку суспільства, орієнтується передовсім на молодь, чиї потенціал і
знання можуть стати запорукою прогресивного розвитку держави. Адже взаємини держави і
молодого покоління не тільки віддзеркалюють труднощі та суперечності перехідного періоду
нашої країни, а й впливають на перебіг соціально-економічних та політичних перетворень.
Держава та суспільство мають забезпечити рівні можливості для розкриття творчого,
професійного, інтелектуального потенціалу молоді, набуття молоддю соціального досвіду,
формування вміння жити в громадянському суспільстві, формування загальнолюдських
ціннісних

орієнтацій,

утвердження

здорового

способу

життя,

якісну

освіту,

конкурентоспроможність на ринку праці, підтримку сімей, випереджальний та інноваційний
розвиток молодіжного підприємництва. Оскільки державотворення є визначальною
складовою сучасного і майбутнього у розвитку України, то необхідно виявляти, розвивати
творчі здібності молоді та активізувати її участь у політичних процесах.

Недостатня

задіянність молоді у реальних процесах прийняття рішень зумовлює необхідність пошуку
нових методів виявлення та виміру управлінської здатності молоді. Можливим індикатором
прояву управлінських можливостей молоді у сучасних умовах є виконання соціальних
проектів. Найбільш реально і широко молодь залучена до процесів прийняття рішень через
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участь у різноманітних громадських об’єднаннях – молодіжних та дитячих громадських
організаціях, органах студентського самоврядування, студентських профспілках, молодіжних
парламентах тощо.
Необхідним є залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування, що передбачає: розширення просвіти молоді з питань державного
управління, державної служби; удосконалення системи добору соціально активної,
талановитої молоді для навчання в освітній галузі «державне управління», стажування в
місцевих органах виконавчої влади з подальшим залученням до роботи на державній службі
та до кадрового резерву цих органів; сприяння діяльності координаційних рад з питань
молодіжної політики; підтримку спільних програм молодіжних громадських організацій та
органів виконавчої влади, спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок, залучення
молоді до роботи в органах державної влади; впровадження позитивного зарубіжного
досвіду роботи з молодими державними службовцями.
Наша нація і країна зможуть вистояти, однак для цього необхідна, в першу чергу, зміна
психології, світогляду та культури. Замість споживацького "мені винні", або дещо
короткозорого, в українському випадку, "що я можу зробити для своєї держави?", на чільне
місце мають бути поставлені тези: я – відповідальний за свою долю і долі інших людей, з
якими я пов'язаний. Я не можу витрачати час на скарги та очікування змін, я змінюю сам себе і
світ навколо себе. Я бажаю виконувати свою роботу добре, оскільки від неї залежать інші.
Завдяки синергії з такими ж, як я, ми збільшуємо результати нашої праці. Я – люблю свій
народ і свою країну, і зроблю її кращою.. Незалежна українська держава нині розвивається
шляхом здобуття справжніх цінностей людства, що нагромаджувалися тисячоліттями всім
цивілізованим світом. Майбутнє твориться сьогодні і молодь має очолити цей процес.
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
СОЮЗІ
Європейська інтеграція України має як історичні, так і економічні передумови. З
розвитком незалежності України розуміння необхідності тісної взаємодії з Європою стає ще
очевиднішим. Так як інтеграція на будь-якому рівні неможлива без ефективного механізму її
впровадження, публічне управління – це перше, на що слід звернути увагу при визначенні
пріоритетних сфер розвитку держави як в цілому, так і на регіональних рівнях.
Проєвропейська орієнтація України має надзвичайно глибоке коріння. Дуже добре це
показав найвизначніший український історик Михайло Грушевський, у чиїй збірці праць
«Хто такі українці і чого вони хочуть», зокрема, читаємо:
1) «історичні умови життя орієнтували Україну на Захід»;
2) «український народ належить до західноєвропейського, чи коротше сказати —
просто таки європейського кругу не силою тільки історичних зв’язків, які протягом століть
зв’язали українське життя з західним, а й самим складом народного характеру».
Реформа державної служби – це складова реформи державного управління і вона
реалізується в Україні на основі права, професіоналізму, деполітизованості та рівних
можливостей. Для України складові цієї реформи включають: розроблення та впровадження
нового законодавства про державну службу; розвиток та модернізацію системи професійного
навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад; реалізацію Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, Стратегії
реформування державного управління України на період до 2021 року та плану заходів з її
реалізації на 2019-2021 роки; адаптацію державної служби України до стандартів
Європейського Союзу і впровадження європейських інструментів інституційної розбудови
держави.
Спільні цінності європейської спільноти були підсумовані у статті 2 Договору про
запровадження Конституції для Європи; до них належать: шана до людської гідності,
свободи, демократії, рівності, верховенства права, шанування прав людини, а також
плюралізм, толерантність, солідарність та недискримінація. Якісне законодавство про
державну службу, яке ефективно реалізується на практиці, є одним із найбільш дієвих
антикорупційних механізмів у будь-якій державі світу. Це пов’язано із тим, що забезпечення
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професійної, ефективної та доброчесної державної служби дозволяє усунути «в зародку»
більшість тих причин, які обумовлюють корупцію.
Європейські стандарти належного адміністрування взагалі та державної служби
зокрема наразі сформульовані експертами Програми SIGMA [1] та викладені у «Принципах
державного управління» [2], «Європейських принципах для публічної адміністрації» [3] та
ін. [4]. Окремо для державної служби в рамках програми SIGMA були визначені спільні
цінності, якими повинні керуватися державні службовці, що працюють в органах державної
влади держав-членів та інституціях ЄС: 1) неупередженість і доброчесність державних
службовців; 2) незалежність державних службовців від політичного керівництва; 3)
державний службовець служить народові, а не керівництву.
Але визначальним компонентом, що забезпечує дієздатність системи публічного
управління, є людський ресурс та його адміністративна спроможність. Адміністративну
спроможність слід розуміти як високий рівень знань, вмінь та навичок державних
службовців, диференційованих залежно від рівня, посади, функціональних обов’язків та
сфери діяльності службовця, які у сукупності гарантують ефективне її вироблення та
впровадження політики європейської інтеграції, забезпечують дієздатність системи
державного управління. Для процесів європейської інтеграції актуальності набувають
знання, вміння та навички, котрі забезпечують виконання на належному рівні зобов’язань,
які держава взяла на себе, обравши шлях євроінтеграції; дозволяють національним
державним службовцям бути активними учасниками в Брюсселі (наприклад, знання
процедур і протоколу, розвинуті навички спілкування, вміння вести переговори,
переконувати, лідерські навички, здатність впливати на процес прийняття рішень та
вироблення політики в ЄС); сприяють виконанню і дотриманню правових норм
Європейського Союзу тощо.
Сучасну державну службу можна охарактеризувати як динамічну. Вона постійно
змінюється

й

адаптується

під

дією

викликів

та

випробувань,

які

обумовлені

євроінтеграційними процесами: вплив демографічного фактору; вплив політики ЄС на
національні

системи

державної

служби;

важливість

інформаційно-комунікаційних

технологій в державному секторі; переосмислення системи цінностей; децентралізація
функцій; розширення міжнародної, функціональної, територіальної та секторальної
мобільності; надання жінкам вищих посад; забезпечення належного рівня відкритості,
прозорості, розширення прав громадян; боротьба за ефективну політику демократичного
суспільства. Разом із тим майбутні реформи не повинні руйнувати основних цінностей
державних службовців (наприклад, нейтральності та репрезентативності).
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В усіх сучасних європейських державах застосовується одна з трьох основних моделей
публічної служби – кар’єрна, посадова та змішана, що поєднує елементи кар’єрної та
посадової моделей. Більшість країн Європейського Союзу (і власне Європейський Союз)
побудували свою публічну службу за принципом кар’єрної моделі. Насамперед це Франція,
Німеччина, Данія та Іспанія. Посадова модель діє в Швеції, Нідерландах, змішана модель
отримала поширення в Італії, Великій Британії. Серед нових членів ЄС є як прибічники
кар’єрної моделі (Болгарія, Кіпр, Румунія, Словаччина, Словенія,), так і змішаної (Латвія,
Литва, Мальта, Польща, Угорщина, Чехія). Винятком є Естонія, де запроваджена посадова
модель [5, c.27 – 28]. У західноєвропейській науковій літературі кар’єрну систему часто
називають «закритою», оскільки вона значною мірою обмежує можливість вільного
переміщення персоналу між приватним та державним секторами. Посадова ж модель
вважається «відкритою» саме тому, що будь-яка посада може заміщатися кандидатами з
приватного сектору [6, p. 45]. Звичайно, на практиці жодна з європейських країн сьогодні не
має тієї чи іншої моделі публічної служби в чистому вигляді.
Слід згадати і про той факт, що європейська інтеграція, яка привела до
взаємопроникнення і взаємовпливу культур, суттєво позначилась і на функціонуванні
інституції управління на публічній службі в усіх країнах Європейського Союзу. Це дає змогу
констатувати появу спільних рис в організації публічної служби в цих країнах і вироблення
аналогічних підходів до вирішення проблем у галузі.
Європейський підхід до публічної служби передбачає чесну конкуренцію, конкурс,
змагальність, селекцію, яка приводить до управління державою і на місцях кращих, що
забезпечить відповідно в Україні формування цивілізованої управлінської еліти, стабільність
державної

та

муніципальної

служби,

яка

передбачає,

насамперед,

наступність

і

спадкоємність управління персоналом.
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АСПЕКТИ ВПЛИВУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Роль інвестиційної політики в Україні зростає в процесі розвитку економічної діяльності.
Вирішальну роль в становленні інвестиційної політики відіграє держава, яка має формувати
власну позицію щодо інвестицій так, щоб враховувати всі структурні складові економіки країни
та максимально вигідно використовувати ресурсний потенціал для економічного розвитку та
залучати інвестиції у всі перспективні проекти країни та її окремих регіонів [1]. Економічний
розвиток регіонів та структурних складових, які знаходяться на його території, неможливий без
ефективних капіталовкладень. Економічний розвиток регіонів в Україні забезпечується
ефективними важелями впливу, які виникають в контексті становлення економіки держави.
Ситуація з економічним розвитком регіонів, яка фіксується на території України останнім часом,
є досить складною. Серед причин, які спричиняють повільний розвиток регіонів, є недостатня
інвестиційна активність. Політика держави за цим напрямком є невизначеною і значно залежить
від політичних та інших зовнішніх та внутрішніх факторів.
Значну роль в системі економічного регулювання для забезпечення капітальних
вкладень у господарський комплекс, відіграє інвестиційна політика. А для інвестиційної
політики, одну з ключових ролей відіграють інституціональні регіональні аспекти, через які
формуються та реалізуються інвестиційні проекти на певних територіях, які своєю чергою
впливають не лише на економічну, а й на соціальну складову [2].
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Розробка ефективної інвестиційної політики покращить стійкий економічний розвиток
регіонів та допоможе наблизити економічні показники держави до європейських стандартів.
Жвава інвестиційна політика держави збільшить обсяги як внутрішніх так і зовнішніх
інвестицій в економіку регіонів України, що допоможе регіонам стати фінансово
самодостатніми суб’єктами на економічному просторі.
В порівнянні з державним інвестуванням, інвестування Закарпатської області за власні
кошти, тобто за кошти місцевих бюджетів, постійно зростає, що сприяє загальному
соціально-економічному розвитку області. Інвестування з місцевих бюджетів є набагато
більшим, в порівнянні з державними інвестиціями, що зумовлено високими економічними
показниками області. Закарпаття не є дотаційним регіоном, тому воно має можливості
інвестувати у власні проекти кошти з місцевих бюджетів.
Не менш значущими інвестиціями є інвестиції у будівництво житла за кошти
населення. Останнім часом все більше будівельних компаній займаються будівництвом
житла виключно за рахунок інвестицій, отриманих від населення. Це є вигідним
розташуванням коштів як для населення, які отримують житло не за ринковими цінами, а
набагато дешевше, так і для будівельних компаній, які можуть оперувати коштами, які
надходять від населення. Дана тенденція покращує житловий сектор регіону, тому що значна
частина населення має змогу придбати нове житло.
Розглядаючи динаміку зміни надходження капітальних інвестицій в Закарпатську
область доцільно було б розглянути не тільки надходження в область інвестицій у
гривневому еквіваленті, а і детально дослідити ситуацію з інвестиційними надходженнями в
доларовому еквіваленті за середньозваженим річним показником (рис. 1). Саме дослідження
надходжень капітальних інвестицій у доларах США відображає повну картину економічної
ситуації в країні в цілому та у Закарпатській області зокрема.
Як ми бачимо з рис. 1, на інвестиційні надходження в регіон вплинула політична криза,
яка набула свого піку в 2014 році. Якщо у 2013 році обсяг капітальних інвестицій було
зафіксовано на рівні 331138 тис. дол. США, то після цього, через падіння курсу гривні по
відношенню до долара США, інвестиції у доларовому еквіваленті стрімко зменшились і
тільки впродовж останніх двох років відбувається поступове зростання даного показника.
Отже, останнім часом спостерігається певна стабілізація економічного розвитку
регіону, що, втім, може бути наслідком скорочення надходжень прямих іноземних інвестицій
та скорочення фінансування інноваційної діяльності. Отже подібну стабілізацію доцільно
докладніше вивчати і не сприймати однозначно позитивно.
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Рис. 1. Динаміка зміни капітальних інвестицій в Закарпатську область
Джерело: складено за [3]
У 2015 році інвестицій у доларовому еквіваленті в Закарпатську область було всього
173004 тис. дол. США, що позитивно відобразилося на соціально-економічному житті
області. В цей час відбулось поступове зменшення кількості робочих місць, що призвело до
масового виїзду за кордон у пошуках гідної оплати праці.
Інвестиції, як і будь-який інший економічний процес, мають вплив на розвиток країни
та її регіонів. Тому для більш детального вивчення їх впливу на економічний розвиток і було
проведено дослідження масштабів залучених інвестицій у Закарпатську область у
доларовому еквіваленті. Дане дослідження чітко відображає політичну та економічну кризу в
країні та Закарпатській області зокрема впродовж 2013-2018 років.
Подій на політичній арені країни, які мали місце в 2014 році, призвели до економічного
спаду та спричинили зменшення вливання коштів інвесторами не тільки в Закарпатську
область, а і в інші регіони також. Наша країна стала менш привабливою для інвестицій. Щоб
спонукати іноземних інвесторів і надалі здійснювати вкладення у регіони України, потрібно
покращувати інвестиційний клімат та сприяти підвищенню привабливості регіонів для
капітального інвестування.
Дослідження інвестиційних процесів в Україні свідчить, що економічний розвиток
регіону залежить від ефективності державної інвестиційної політики. Впровадження
державних інвестиційних програм на підставі залучення інвестицій з державного та
місцевого бюджетів, власних коштів населення та підприємств, створює умови для
підвищення конкурентоспроможності і соціально-економічного розвитку країни та її
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регіонів. Збільшення потоку інвестицій якісно впливатиме на всі економічні проекти щодо
розвитку регіону.
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МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ ЛЬВІВЩИНИ
Формування інвестиційно-інноваційної політики держави на регіональному рівні є
ключовим фактором територіального економічного розвитку, що сприяє зростанню кількості
підприємств та покращенню рівня життя населення. Виважений розвиток інвестиційноінноваційної політики на регіональному рівні особливо важливий сьогодні для Львівщини.
Відкритість ринків, наявність необхідних ресурсів, можливості для іноземного інвестування
та інтенсивного інноваційного розвитку роблять інвестиційно-інноваційну політику
важливим економічним інструментом держави.
Процес залучення зовнішніх інвестицій та створення умов для інвесторів всередині
держави звертає увагу на таку проблему, як недосконалість вітчизняного законодавства у
цьому питанні, що також є важливим фактором у формуванні інвестиційно-інноваційної
політики.
Додаткове іноземне інвестування дозволяє створити або ж пожвавити та інноваційно
розвинути як малий, так і великий бізнес. Залучення нових виробничих потужностей сприяє
збільшенню кількості робочих місць, зменшенню міграції громадян, зростанню податкових
надходжень до місцевих бюджетів та росту економічних показників регіону.
Серед галузей львівського регіону, на сьогодні найпривабливішими для іноземних та
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внутрішніх інвесторів є альтернативна енергетика, сільське господарство та аграрна
промисловість. Також активно розвивається легка промисловість, виробництво кабельнопровідникової продукції для автомобільної галузі та побутової техніки. Тобто галузі,
виробництва яких неавтоматизовані, або ж напівавтоматизовані та потребують великої
кількості робочих рук [3, с. 14].
Альтернативна енергетика (вітрова та сонячна) стає дедалі популярнішою та
важливішою. Окрім зовнішнього інвестування ця галузь може бути також цікавою для
внутрішніх інвестицій. Компанія «Еко-оптіма» – українська компанія, яка побудувала вже
другу серію вітрових електростанцій неподалік Старого Самбора.
Основним інвестором за 2016 є японська компанія «Фуджікура», яка на початку року
відкрила два заводи на Львівщині і планує відкриття ще одного. Привести компанію на
український ринок було нелегко, адже почалася війна і з’явилися певні перестороги щодо
надійності ведення бізнесу в Україні. Втім, після тривалих переговорів японські інвестори
все ж погодилися відкрити підприємство на Львівщині.
У Львівській області офіційно зареєстровані більше восьмисот юридичних осіб, що
мають іноземне інвестування, серед яких Auchan, Metro, Pricewaterhouse Coopers, Austria
Airlines, Cargo Partner, Energie AG, REWE.
Львівщина має свою стратегію і полягає вона утому, щоб за 10-15 років створити
сильну та диверсифіковану економіку відкриту для світу.
Львів – потужний центр розвитку інформаційних технологій в Україні та Східній
Європі. У Львові працюють десятки ІТ компаній, які впроваджують сотні ІТ проектів
щороку, – від хмарних платформ для великих міжнародних компаній до розробки
спецефектів для відомих кіностудій світу.
У Львові знаходиться головний офіс найбільшої ІТ компанії України – SoftServe, яка
була визнана найкращим роботодавцем України – 2010 і Центральної та Східної Європи –
2011. Галузь ІТ у Львові динамічно розвивається, – міжнародна консалтингова компанія
KPMG визнала Львів як один з найкращих центрів розвитку ІТ та бізнес послуг нової хвилі в
регіоні EMEA (Європа – Близький Схід – Азія) [1, с. 16].
ІТ галузь залежить від людського капіталу – від талановитих працівників, які постійно
розвиваються, навчаються, долучаються до нових проектів. Нещодавно Львів було визнано
як місто з найкращим людським капіталом в Україні, – що створює добрі умови для розвитку
галузі ІТ.
Зважаючи на постійне зростання, львівські ІТ компанії зацікавлені у талановитій
молоді, яка долучиться до динамічної галузі та формуватиме еліту нашого міста.
Провідні львівські ІТ компанії пропонують цікаві кар’єрні можливості для молоді, яка
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знається та цікавиться ІТ. Будь-хто, хто має хист до програмування, використання ІТ,
управління проектами, графічного дизайну може зробити перший кар’єрний крок, – не
залежно від того, чи ви маєте фахову освіту, або вивчили мову програмування самостійно [2,
с. 17].
Володіння англійською мовою на базовому рівні є важливим фактором успіху при
працевлаштуванні у ІТ компанію. Компанії пропонують стажування та внутрішні програми
навчання, для того, щоб майбутні працівники могли набути необхідних їм навичок
безпосередньо у компаніях.
Львів відкритий для талановитої молоді з інших міст країни, – львівські компанії
зможуть запропонувати дуже динамічний кар’єрний ріст на попередні кілька років, а місто, у
свою чергу, пропонує один з найвищих рівнів якості життя в Україні [2, с. 21].
Відповідно до опитування компаній, абсолютна більшість доходів вітчизняного ІТбізнесу має іноземне походження, переважно розробники співпрацюють з США, Великою
Британією, Німеччиною, Канадою, Ізраїлем, Швецією та Швейцарією.
Важливо відзначити, що в IT-галузі залучені не лише програмісти або вузькоспеціалізовані технічні фахівці, компанії також співпрацюють з дизайнерами, фахівцями з
фінансів, управління персоналом тощо.
У середньому, за отриманими від Державної фіскальної служби даними, сума
сплачених ІТ-компаніями податків у 2014-2017 рр. зростала щороку на 27% і наразі
досягла 4,1 млрд гривень. У 2018 році ця тенденція збереглася. Також значна кількість ІТ спеціалістів співпрацюють з компаніями за контрактом у якості фізичних осіб-підприємців
й самостійно сплачують єдиний податок. Обсяг його надходжень зростав у середньому на
58.8% протягом 2013-2017 рр. і становив 3,2 млрд гривень у 2017.
Крім того, стрімко зростає значущість ІТ-послуг в структурі українського експорту.
Так, у 2017 році комп’ютерні послуги посіли 3-тє місце серед експорту послуг з України, а
за результатами першого півріччя 2018 року обігнали трубопровідний транспорт і стали
другою найбільшою галуззю з експорту послуг, займаючи понад 20% від усіх послуг, що
експортуються Україною [2, с. 41].
Реалізація інвестиційної політики у регіонах полягає у використанні різноманітних
інструментів залучення інвестицій, використання державних замовлень і розміщення їх на
конкурсній основі, оптимізації структури державних інвестицій, надання державних гарантій
іноземним інвесторам, акумулювання обмеженого обсягу державних інвестицій лише для
програм, визначених як пріоритетні.
На рівні регіонів інвестиційна політика місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування залежить від узгодженості стратегічних цілей розвитку з
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інвестиційними, у вжитті заходів місцевими органами щодо удосконалення процесу
залучення інвестицій та покращення інвестиційного клімату. Удосконалення інвестиційних
процесів на рівні регіону залежить від спільних зусиль органів влади та місцевого
самоврядування, бізнес-одиниць та громадськості.
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СЕКЦІЯ 5
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ
Авраменко Софія Анатоліївна
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
(м. Мелітополь)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Сахно Л.А.
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Згідно з вимогами НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова
звітність повинна формуватися із дотриманням таких її якісних характеристик:
– зрозумілість означає, що інформація, яка надається у фінансових звітах, має бути
дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони
мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.
– доречність означає, що фінансова звітність має мати лише доречну інформацію, яка
впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та
майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
– достовірність означає, що фінансова звітність має бути точною, що не містить
помилок та перекручень, що здатні вплинути на прийняття рішення користувачів звітності.
– зіставність – означає, що звітність повинна забезпечувати можливість порівнювати
звіти за різні періоди та різних підприємств.
Достовірність даних, що відображені в обліку, є необхідною умовою точності облікової
та звітної інформації як про майновий стан підприємства, так і про результати його
діяльності [1].
Структурно-логічна модель планування аудиту фінансової звітності полягає в
послідовному здійсненні шести етапів:
1. Детальне вивчення бізнесу клієнта з використанням результатів попереднього
планування.
2. Проведення попередніх тестів системи контролю та бухгалтерського обліку.
3. Визначення аудиторського і загального ризику.
4. Оцінка рівнів суттєвості та можливостей її змін та відхилень.
5. Формування загального плану аудиту.
6. Складання програми аудиту.
Послідовність проведення аудиту фінансової звітності представлено такими блоками:
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попереднє планування, підписання договору на проведення аудиту, безпосереднє планування,
формування загального уявлення про систему бухгалтерського обліку, тестування систем
внутрішнього контролю, проведення тестів по суті при перевірці рахунків активів, капіталу,
зобов’язань і господарчих операцій, аудит фінансової звітності, отримання від клієнта листапідтвердження, робота в офісі, підписання і представлення аудиторського звіту [2].
Мету та процедури аудиту фінансової звітності охарактеризуємо за етапами.
Етап встановлення достовірності фінансової звітності, який

ґрунтується на

підтвердженні попередньо здійсненої оцінки про достовірність відображення у системі
рахунків бух. обліку та звітності інформації про активи, зобов’язання, власний капітал, а
також про доходи, витрати і фінансові результати господарюючого суб’єкта.
Під час висловлення думки про достовірність фінансової звітності аудитор повинен
бути достатньо впевненим, що вона не містить істотних викривлень і помилок [3].
Разом з тим аудитору не варто забувати про те, що у зв’язку із застосуванням
аудиторської вибірки з’являється вагомий ризик того, що навіть істотні помилки він може не
виявити.
Завершальним етапом процесу аудиту фінансової звітності є етап звітування, на якому
аудитор формує думку з таких питань:
- відповідає система бухобліку підприємства вимогам чинного законодавства;
- відповідають показники бухгалтерського обліку та фінансової звітності принципам
облікової політики суб’єкта господарювання;
- ефективна система внутрішнього контролю клієнта;
- достовірно відображається в обліку та у фінансовій звітності інформація про активи,
зобов’язання, власний капітал доходи, витрати і фінансові результати клієнта.
Метою проведення аудиторської перевірки фінансових звітів є надання аудиторові
можливості висловити думку стосовно того, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих
аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової Фрази «справедливо і
достовірно відображають» або «представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах» є
еквівалентними термінами .
Замовникам аудиту варто враховувати, що аудиторський звіт дозволяє встановити
достовірність стану бухгалтерського обліку і звітності, разом з тим він не може бути
гарантією майбутньої життєдіяльності суб’єкта господарювання.
Незважаючи на те, що аудитор відповідає за якість перевірки фінансової звітності та
висловлює свою думку про неї, відповідальність за підготовку і надання фінансової звітності
несе керівництво підприємства-клієнта. Аудит фінансової звітності не звільняє керівництво
підприємства від відповідальності за недостовірне відображення даних у ній.
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На сучасному етапі розвитку економіки та складності нормативно-правової бази
зростає ризик прийняття помилкових рішень на підставі фінансової звітності різними її
користувачами.

Підтвердження

достовірності

фінансової

звітності

аудитором

має

надзвичайне значення для прийняття будь-якими користувачами обґрунтованих ефективних
управлінських рішень, які повинні прийматися на підставі достовірно наданої обліковоаналітичної інформації. Запропонований процес та методика аудиту фінансової звітності
підприємств зведуть до мінімуму властивий аудиторський ризик та ризик невиявлення, що
надалі дозволить уникати появи істотних помилок та реальніше оцінювати фінансовомайновий стан підприємства.
Для всебічного дослідження достовірності фінансової звітності доцільно було б
впровадити стратегічний аудит фінансового стану, який базується на використанні
комплексного фінансово-економічного аналізу, моделі його реалізації та систематизації
показників за такими напрямами: платоспроможність, фінансова стійкість, ефективність
фінансово-економічної діяльності та стратегічний аналіз гнучкості розвитку і дивідендної
політики. Залежно від рівня кожного показника фінансового стану аудитор проводить їх
групування, здійснює оцінку можливих наслідків впливу кожного з них на фінансовий стан
суб’єкта господарювання та обґрунтовує висновки за результатами їх аналізу.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ:ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
Державний фінансовий контроль в Україні перебуває на стадії розвитку. Про це
свідчать постійні внесення змін та правок, зокрема, до законодавства України. Головною
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метою чого є наближення та імплементація національного законодавства до законодавства
Європейського Союзу. На сьогодні важливим органом, який реалізує державний фінансовий
контроль в Україні є Офіс фінансового контролю України (колишня Державна аудиторська
служба України). До складу цього органу належать Офіс фінансового контролю та його
міжрегіональні територіальні органи.
Основними функція Офіс фінансового контролю України є[1]:
1) здійснення державного фінансового контролю та контролю за: виконанням функцій
з управління об'єктами державної власності; цільовим та ефективним використанням коштів
державного і місцевих бюджетів;
2) розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та
запобігання їм у подальшому;
3) вжиття в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення
державного

фінансового

контролю

порушень

законодавства

та

притягнення

до

відповідальності винних осіб.
Слідкуючи за діяльністю даного органу, варто згадати про внесений на розгляд проект
Закону України «Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю».
Мотивом його створення була розбіжність чинного законодавства з питань державного
фінансового контролю у сфері з іншими нормативно правовими актами. Проект передбачає
оновлення та модернізацію законодавства у сфері державного фінансового контролю для
підвищення його якості та ефективності на державному, регіональному та місцевому рівні.
Адже розбудова якісного законодавчого забезпечення системи державного фінансового
контролю набуває першочергового значення для прозорості системи державного управління
та використання державних ресурсів [3]. Проте зараз цей проект повернений на
доопрацюваня.
Працівники Офісу фінансового контролю України постійно підвищують рівень своєї
кваліфікації. У межах інструменту Європейського Союзу TAIEX з метою впровадження
кращих практик держав – членів ЄС для підвищення ефективності і результативності
інспектування шляхом удосконалення методології та процедур організації перевірок
здійснено навчальний візит до Румунії заступника Голови Держаудитслужби та інших
уповноважених осіб. У рамках навчального візиту учасниками проведено робочі навчальні
зустрічі з президентом Державної аудиторської служби Румунії та аудиторами з метою
обміну досвідом з розбудови інституціональної спроможності необхідної для адаптації
національного законодавства у сфері державного фінансового контролю до європейських
норм права [4].
Ще одним вагомим кроком у модернізації законодавства, є процес створення проекту
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Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань». Це є досить перспективний
інструмент державного фінансового контролю. Проголошений євроінтеграційний курс
державної політики зобов’язує Україну забезпечувати ефективне функціонування інститутів,
які гарантуватимуть верховенство права, додержання прав та ефективний захист [2].
Створення нової цивільної служби, відповідальної за розслідування фінансових
злочинів проти держави при Міністерстві фінансів для заміни нинішньої податкової міліції
та консолідації всіх повноважень із боротьби з фінансовими злочинами проти Держави в
одному агентстві, уникаючи при цьому дублювання функцій є також пріоритетною вимогою
Міжнародного Валютного Фонду, яка була включена до Меморандумів про економічну та
фінансову політику за 2017 та 2018 роки [2].
Проект Закону був проаналізований Головним науково-експертним управлінням, яке у
своєму висновку зазначило, що законопроект потребує доопрацювання із урахуванням
висловлених зауважень та пропозицій. Проте зараз цей проект знятий з розгляду.
Отже, діюча система законів та нормативно-правових актів в Україні у сфері
державного фінансового регулювання є недосконалою, проте слугує хорошою платформою
для її розвитку. Регулярний аналіз та внесення правок до чинних Законів України показує те,
що дане питання є актуальним для української влади. Вагомий внесок роблять експерти з
Європейського Союзу, передаючи власний досвід. Співпраця з ними гарантує створення
якісної, ефективної та прозорої системи державного контролю в подальшому.
Література:

1. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон
України від 26 січня 1993 р.
2. Про бюро фінансових розслідувань : пояснювальна записка до проєкту. –
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу

:

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66516
3. Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю : проєкт /
Офіційний сайт Верховної Ради України.
4. Державна аудиторська служба України: ЗВІТ за результатами навчальної поїздки до
Румунії у період з 03 по 05 вересня 2019 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/156451
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБУ (LIFE-CYCLE COSTING) У
СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У сучасному ринковому середовищі кожен суб’єкт господарювання прагне забезпечити
отримання інформації, що допоможе управлінцям приймати обґрунтовані та ефективні
рішення. Однією з найвагоміших складових цієї інформації є дані про витрати, що
відображають потрібну інформацію про формування вартості виготовленого товару,
забезпечує прийняття зважених та ефективних управлінських рішень для збільшення
прибутку підприємства.
Ця тема є актуальною для досліджень, адже концепція Life-cycle costing (далі LCC)
розширює межі звичайних підходів до управління витратами, адже робить можливим
оцінювання і врахування витрат за весь термін існування товару, дозволяє визначити
наскільки та чи взагалі прибуток, отриманий від товару на етапі виробництва дозволяє
покрити витрати, понесені на етапах, що були раніше чи будуть пізніше. Окрім іншого, LCC
– це сучасна комплексна методика управлінського обліку, яка підходить і для державних
послуг з різною тривалістю життєвого циклу, і дозволяє врахувати також витрати, пов'язані з
впливом на навколишнє середовище. Практичне застосування калькулювання життєвого
циклу товару передбачає врахування витрат за весь життєвий цикл, що буває зручним при
прийнятті певного типу управлінських рішень.
Провівши дослідження різних методів обліку витрат можна сказати, що на нашу думку
методи калькулювання за стадіями життєвого циклу товару є одним з найбільш актуальних
напрямів удосконалення системи стратегічного управління витратами, адже саме виріб
(товар) є основним джерелом отримання поточного прибутку і майбутніх грошових потоків
підприємства.
Завдання методу є скорочення тих витрат, які не погіршують характеристик продукції
чи послуги для зацікавлених груп. На відміну від інших видів оптимізування витрат, які
переважно спрямовані на пошук резервів для скорочення витрат, вартісний аналіз передбачає
оцінювання ефективності витрат, тобто порівняння витрат та отриманих результатів від їх
здійснення. Також у вартісному аналізі беруть до уваги якість виготовленої продукції або
наданої послуги, рівень задоволення потреб споживачів тощо.
Концепція LCС зародилася ще в 1960-х роках у США. Вона була розроблена
Міністерством оборони США в рамках державних проектів в галузі оборони. Нові технології
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виробництва спровокували переміщення методів LCC в сектор приватної економіки.
Основними причинами цього переходу є: різке скорочення життєвого циклу виробів,
збільшення вартості підготовки та запуску у виробництво, практично повне визначення
фінансових показників (затрат і доходів) на стадії проектування [1].
LCC-аналіз – передбачає ідентифікування та оцінювання усіх видів витрат, за певним
видом продукції протягом усього його життєвого циклу. Відповідно розробляють продукт,
враховуючи його гранично допустиму з позиції споживача ціну.
Початком життєвого циклу служить момент появи можливості використання
економічного блага для задоволення потреби. Закінченням життєвого циклу є момент
вичерпання корисності, повного споживання економічного блага. При цьому розрізняють
життєвий цикл продукту, проекту, організації [2].
Основними стадіями життєвого циклу товару є:
1. Стадія розробки;
2. Стадія впровадження/випуску на ринок;
3. Стадія росту;
4. Стадія зрілості;
5. Стадія спаду.
Основними передумовами появи цієї методики є: скорочення життєвого циклу виробів,
збільшення вартості підготовки виробництва і початку випуску виробів, практично повне
визначення фінансових показників (витрат і доходів) на стадії проектування.
LСС-аналіз, або розрахунок витрат за етапами життєвого циклу продукції,
застосовується в стратегічному управлінні, тому що охоплює період у кілька років. Це
єдиний метод управління витратами, який передбачає врахування впливу інфляції через
дисконтування грошових потоків у прийнятті рішень. LСС-аналіз доцільно використовувати
підприємствам, які виробляють асортимент нестандартної продукції та перебувають у
нестабільній щодо параметрів попиту ніші ринку [2].
Основні завдання, які вирішуються з використанням методу LCC[2]:
1. Формування оптимальної програми споживання ресурсів;
2. Обгрунтований

розрахунок

величини

витрат,

пов'язаних

з

проектуванням

промислового продукту;
3. Прогнозування величини витрат на виробництво продукту не тільки на стадії його
проектування;
4. Інформаційне забезпечення вибору прийнятного сценарію управління витратами в
інтеграції з іншими методами управління витратами;
5. Прогнозування ресурсозбереження;
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6. Отримання на стадії проектування інформації про склад витрат і їх загальної
орієнтовної величиною при створенні промислового продукту;
7. Розробка

найбільш

постачальниками

прийнятних

товарно-матеріальних

для

організації

цінностей,

варіантів

необхідних

для

взаємодії

з

створення

нового/модернізованого продукту.
Однією з істотних перешкод використання методу LCC є відсутність методичних
розробок і/або наочних прикладів конкретних розрахунків величин витрат за стадіями
життєвого циклу створення продукту по окремим підрозділам процесу створення і/або за
окремими складовими витрат. Крім того, метод не містить методичних рекомендацій щодо
його використання, ув'язки різних елементів витрат, їх угруповання по підрозділах
організації і стадіями, тобто не дозволяє визначити сукупні витрати і цілеспрямовано
управляти їх рівнем, що обмежує можливості його використання самостійно. Тому його
використання доцільне тільки в інтеграції з іншими методами, зокрема, як рекомендує
спеціальна література, з методом ABC [1].
Отже, виходячи з дослідження можна сказати, що стадії життєвого циклу продукту
специфічні і накладають відбиток на процес формування витрат і прибутку. Простежується
вплив стадій життєвого циклу продукту на рівень витрат, їх склад, структуру, цільове
призначення, ступінь ефективності. Планування в розрізі стадій життєвого циклу продукту
дозволяє більш точно спрогнозувати основні робочі операції і відповідні їм витрати. Проте і
такого достатньо інформативно-ефективного методу є свої специфічні недоліки, які можна
усунути завдяки інтеграції методу калькулювання LCC та інших методів калькулювання
витрат, наприклад: директ-костинг, стандарткостинг, метод АВС, кайзен-костинг, косткілінг, таргет-костинг, бенчмаркетинг і так далі. Загалом, кожен управлінець має сам обирати
метод калькулювання витрат в залежності від специфіки свого підприємства, а також
залежно від багатьох інших факторів, що впливають на зміст та структуру витрат
виробництва і інших непрямих витрат. Слід зазначити, що принципом LCC-методу є прогноз
і управління затратами на виробництво виробу на стадії його проектування.
Література:
1. Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями / М.І. Скрипник//
Вісник ЖДТУ. – 2010. - №1(51). – с. 8-21
2. Лепетан І. Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід. [Електронний
ресурс]

/

І.

Лепетан

Режим

доступу:

http:/sophus.at.ua/publ/%202014_12_16_lutsk/sekcija_2_2014_12_16/metodi_obliku_vitrat_vitchi
znjanij_ta_zarubizhnij_dosvid/75-1-0-1147
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НЕОБХІДНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В
УКРАЇНІ
Оподаткування як елемент економічного устрою суспільства притаманне усім
державним системам та є обов’язком усіх економічних суб’єктів. За його ж невиконання
настає встановлена законом відповідальність.
Метою дослідження є висвітлення особливостей необхідності запровадження Служби
фінансових розслідувань.
Служба фінансових розслідувань – це орган, який поєднує повноваження фіскальних та
контролюючих органів по боротьбі з податковими та фінансовими злочинами. Тобто служба
створюється на базі податкової міліції та підрозділів боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом, і є центральним правоохоронним органом виконавчої влади
зі

спеціальним

статусом.

Вона

складається

із

підрозділів

щодо

боротьби

з

правопорушеннями у сфері господарської діяльності, слідчих підрозділів і підрозділів по
боротьбі з корупцією та власної безпеки.
За роки економічних реформ правопорушення у податковій сфері зросли до
загрозливих масштабів, злочини у цій сфері набули високоінтелектуального характеру, а
схеми приховування доходів у підприємництві стали поширеним явищем. У зв’язку із
зазначеними обставинами державі для успішного проведення податкової політики необхідна
чітко визначена система організаційних заходів, у тому числі у сфері забезпечення
своєчасного попередження, виявлення та розкриття податкових злочинів. В цьому нам і
допоможе накопичений у розвинених державах світу досвід боротьби з правопорушеннями у
фінансовій сфері, який доводить необхідність і актуальність у державі єдиного центрального
органу виконавчої влади – Служби фінансових розслідувань, що відповідатиме за
профілактику і розслідування всіх видів економічних правопорушень, зокрема податкових,
та здійснення фінансового контролю.
Для ефективності в існуванні цього органу, варто напрацювати єдину державну
стратегію боротьби зі злочинами у сфері державних фінансів, вдосконалити організацію
протидії негативним явищам в економіці країни ресурсами та кадрами, направити
кримінально-правову політику на відшкодування завданих державі та суспільству
матеріальних збитків із перекриттям схем відмивання доходів злочинного походження.
Служби фінансових розслідувань в Україні дає можливість:
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1) імплементації у вітчизняне законодавство європейської моделі органів, що
поєднують в собі контрольно-перевірочні функції з функціями досудового розслідування у
сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;
2) усунення розгалуженої та неефективної системи правоохоронних та інших органів
державної влади, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи і досудове розслідування у
сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;
3) встановлення статусу та компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері
охорони економічної безпеки держави, прав та обов’язків його співробітників, службовців та
працівників;
4) проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування, здійснення
фінансового контролю і окремих функцій податкового, митного контролю, які визначаються
завданнями, покладеними на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони
економічної безпеки держави;
5) визначення системи та статусу керівництва центрального органу виконавчої влади у
сфері охорони економічної безпеки держави;
6) організації взаємодії центрального органу виконавчої влади у сфері охорони
економічної безпеки держави з іншими державними органами, які беруть участь у здійсненні
запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і фінансового контролю;
7) фінансування, матеріально-технічного та соціального забезпечення центрального
органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;
8) соціального, правового захисту, пенсійного забезпечення, відповідальності осіб, які
працюють або проходять службу у центральному органі виконавчої влади у сфері охорони
економічної безпеки держави.
Отже, з вище сказаного, можна дійти висновку, що з метою підвищення прозорості,
ефективності й результативності державного фінансового контролю, необхідно, щоб в
Україні функціонував єдиний орган – Служба фінансових розслідувань України, яка
дозволить усунути дублювання функцій правоохоронних і фіскальних органів у сфері
боротьби з економічними правопорушеннями.
Література:
1. Про Службу фінансових розслідувань України (фінансову поліцію) : проект Закону
України

від

12.03.2013

р.
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Закону України від 02.09.2014 р. № 1655-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=51916.
112

Бондаренко Катерина Рачьяївна
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
(м. Мелітополь)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Безверхня Ю.В.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасні методи керівництва господарством та виробництвом вимагають більш
детальної організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Ефективна робота сучасного
підприємства неможлива без добре налагодженої системи управлінського обліку і звітності
на всіх рівнях управління. В умовах посилення конкуренції на вітчизняному ринку питання
про необхідність налагодження системи управлінського обліку на підприємствах для
багатьох прогресивних керівників уже не постає. Управлінський же облік призначений для
надання достовірної і повної інформації, яка необхідна для прийняття правильних та
ефективних управлінських рішень самого підприємства. Але в практичній діяльності
керівники українських компаній досі не мають чіткого розуміння цього виду обліку, що,
мабуть, є головною проблемою процесу постановки системи управлінського обліку. Однією
з найважливіших проблем функціонування підприємств України в ринкових умовах є
налагодження системного контролю за витратами як основного засобу досягнення належної
ефективності діяльності. Вирішенню цієї проблеми має сприяти управлінський облік, або
система управління витратами. Розробка і введення управлінського обліку на підприємствах
– це частина загального процесу реформування системи бухгалтерського обліку в Україні.
Значний внесок у дослідження управлінського обліку зробили такі вітчизняні науковці
та практики: В.І. Бачинський, І.А. Белоусова, С.Ф. Голов, П.О. Куцик, Є.В. Мних, Л.В.
Нападовська, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін. Різні аспекти досліджуваної
проблеми розглядали закордонні вчені: М.І. Баканов, А.Т. Головизна, К. Друрі, В.Б.
Івашкевич, В.Е. Керімов, Л.В. Попова, О.В. Рибакова, Ч.Т. Хорнгрен.
За сучасних умов для успішного контролю й управління витратами на виробництво
продукції та формування її собівартості важливо впроваджувати управлінський облік.
Хоча управлінський облік має рекомендаційний характер і про його необхідність не йде
мова ні в законодавчих актах, ні в нормативних документах, все ж таки багато науковців
схиляються до думки щодо обов’язкового ведення управлінського обліку на підприємствах, з
метою ефективної діяльності підприємства.
Управлінський облік активно впливає на підвищення ефективності виробництва за
рахунок зниження собівартості виробленої продукції, що прямо веде до збільшення
прибутку. І це результат лише тієї частини управлінського обліку, який зведено до
управління витратами підприємства, а управлінський облік має набагато ширший спектор
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діяльності.
До основних переваг запровадження управлінського на підприємствах відносить:
- досягнення прозорості при формуванні собівартості продукції та оптимізації
асортименту продукції, що дасть змогу поступово збільшити частку найвигідніших видів
продукції в продуктовому портфелі;
- реальну можливість формування гнучкої цінової політики, вигідної не лише
підприємству, а й покупцям;
- появу можливості оцінки з точки зору ефективності витрат за всіма видами продукції,
функціями, процесами, проектами, відповідальними особами, регіонами. А отже підвищення
ефективності контролю та управління.
Організація управлінського обліку є внутрішньою справою самої організації. Ведення
управлінського обліку не є обов’язковим для підприємства, але його наявність забезпечує
ефективність управління діяльністю. Тому рішення про доцільність ведення управлінського
обліку керівник організації ухвалює виходячи з оцінки витрат і вигід від його
функціонування. Вирішальне значення при цьому мають відігравати розміри підприємства,
потреби щодо забезпечення інформацією всіх рівнів управління та методики збору й
опрацювання даних.
Для досягнення поставлених цілей необхідно враховувати загальні напрямки розвитку,
а також дійсний стан фінансового обліку, аналізу, планування і контролю на підприємстві.
Крім того, слід брати до уваги, що система управлінського обліку на кожному підприємстві
унікальна, оскільки враховує специфіку його діяльності. Не існує однакових систем
управлінського обліку так само, як і не існує однакових підприємств. Кожна з існуючих
систем будується для конкретних цілей її функціонування. Кожен суб'єкт господарської
діяльності самостійно, за власним бажанням (виходячи з потреб, затрат та очікуваного
результату), будує систему управлінського обліку.
Інформація, що надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб
як стратегічного, так і поточного управління, оптимізацію використання ресурсів,
забезпечення оцінки ефективності діяльності підрозділів і окремих менеджерів, підприємства
в цілому.Управлінський облік забезпечує оцінку слабких і сильних сторін і загальної
ефективності ведення підприємством.
Отже, система управлінського обліку виступає як важливий інструмент ефективної
діяльності підприємства, покликаний забезпечити координацію, взаємодію та погодженість
окремих елементів управління для досягнення стратегічних цілей управління. Управлінський
облік забезпечує потреби не тільки виробництва, а й маркетингу, управління дослідженнями
та інших функцій бізнесу. Він розробляє методи здобування інформації про вирішальні
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чинники успіху: витрати, час, якість тощо. Таким чином, розвиток і запровадження
управлінського обліку на підприємствах актуальні на сьогодні і потребують подальшого
розвитку.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Проведення внутрішнього аудиту забезпечує не лише мінімізацію фінансових витрат, а
й поліпшення загальної діяльності на підприємствах. Облік допомагає підприємствам
виконувати поставлені завдання, застосовуючи впорядкований та систематичний підходи до
підвищення ефективності процесів керування ризиками, управління та контролю. Здійснення
внутрішнього аудиту є стимулом для поліпшення продуктивності та ефективності роботи
підприємств за допомогою отримання глибинного розуміння його діяльності та розроблення
рекомендацій на основі проведених аналізів та оцінки даних й бізнес процесів. Вивченням
сфери організації внутрішнього аудиту на підприємствах займалися такі вчені, як: Ф.
Бутинець, А. Білоусов, Я. Мех, О. Макєєва, О. Філозоп, В. Рудницький, Л. Сахно, М.
Голощапов, С. Кучеркова, В. Шишкін, Н. Беренда, Н. Дьякова та ін.
Внутрішній аудит є одним з видів внутрішньогосподарського контролю суб'єктів
підприємницької діяльності. Внутрішній аудит являє собою незалежну діяльність суб'єкта
господарювання спрямовану на перевірку та оцінку його діяльності в інтересах керівництва.
Його метою є захист інтересів власників щодо збереження та ефективного використання
ресурсів підприємства, а також отримання достовірної та повної інформації для прийняття
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обґрунтованих управлінських рішень [1].
Особливий попит на внутрішній аудит виник в останнє десятиліття. Сьогодні внутрішні
аудитори надають свої послуги як державним, так і приватним підприємствам. Необхідність
внутрішнього

аудиту

обумовлена

низкою

факторів.

Зростання

обсягів

діяльності

підприємств утворює проблему обміну інформацією в багаторівневому апараті управління,
таким чином ускладняються контроль різних ланок управління з боку центрального
керівництва, що збільшує ризик помилок і сприяє зловживанням з боку персоналу. Наявність
внутрішнього аудиту є актуальним для власників, які безпосередньо не займаються
управлінням підприємства, а передали ці функції менеджерам. Тому, незважаючи на
професіоналізм

менеджменту,

актуальним

стає

питання

контролю

за

діяльністю

підприємства, одним із головних інструментів якого може бути внутрішній аудит.
Запровадження внутрішнього аудиту особливо доцільно на великих і середній
підприємствах, яким притаманна хоча б одна з ознак:
- складна організаційна структура;
- наявність філій чи відокремлених підрозділів;
- наявність різних видів діяльності;
- можливість кооперування;
- бажання вищого керівництва мати об'єктивну і неупереджену інформацію щодо
діяльності підприємства.
В економічно розвинутих країнах внутрішньому аудиту приділяється значна увага.
Адже саме він виступає невід’ємною частиною системи управління підприємством.
Органи управління підприємства користуються послугами внутрішніх аудиторів як
додатковим ресурсом, що дасть їм змогу здійснювати функції управління підприємством.
Виходячи із цього, можна визначити основні завдання внутрішнього аудиту в сучасних
умовах:
1. оцінка відповідності наявним правилам і процедурам;
2. оцінка ефективності елементів системи внутрішнього контролю;
3. сприяння керівництву підприємства в удосконаленні бізнес-процесів;
4. допомога менеджменту в реалізації прийнятної стратегії бізнесу.
Для суттєвого поліпшення аудиторських послуг відповідні працівники мають
проявляти максимальну ініціативу та зацікавленість процесом через висловлення пропозицій
щодо вибору об’єктів перевірок, методів та строків проведення аудиту, як планового, так і
позапланового. Працівники аудиторської служби на підприємстві, за якими закріплена певна
ділянка аналітичної роботи, краще орієнтуються у своїй визначеній частині роботи, ніж
керівництво фірми, тому основою якості внутрішньофірмових аудиторських послуг виступає
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затверджене в правовому порядку право рядових працівників брати участь у плануванні
аудиторської діяльності [2].
Внутрішній

аудит не слід сприймати як альтернативу зовнішньому. Відмінність

полягає не лише в тому, що зовнішній аудит проводиться незалежними аудиторами або
аудиторськими фірмами, а внутрішній - працівниками відділів внутрішнього аудиту
підприємства, що перевіряється [3].
Працівники аудиторської служби на підприємстві, за якими закріплена певна ділянка
аналітичної роботи, краще орієнтуються у своїй визначеній частині роботи, ніж керівництво
фірми, тому основою якості внутрішньофірмових аудиторських послуг виступає затверджене
у правовому порядку право рядових працівників брати участь у плануванні аудиторської
діяльності. Прийняття рішення про створення внутрішньої аудиторської служби на
підприємстві покладається на власника та найвище керівництво компанії. Проведення
внутрішнього аудиту допомагає встановити достовірність інформації, відображеної у
звітності, виявити наявні відхилення облікових даних від фактичних, що сприяє поліпшенню
ефективності процесів аналізу, прогнозування і планування, а отже, й роботи підприємства у
цілому.
Узагальнюючи результати дослідження з обґрунтування необхідності організації
внутрішнього аудиту відповідно до сучасних потреб підприємств України, встановили, що
організація внутрішнього аудиту здійснюється в інтересах власників економічного суб`єкта
та регламентується його внутрішніми документами. Внутрішні аудитори виконують основне
завдання – допомагають керівництву підприємства досягти визначених цілей, розширити
можливості підприємства, вдосконалити його операційні процеси та знизити ризики в
процесі виконання аудиторських завдань із надання гарантій і консультаційних послуг. Так,
запровадження системи внутрішнього аудиту з конкретною відповідальною особою або
спеціальним відділом на кожному підприємстві в усіх галузях економіки сприятиме
скороченню витрат і підвищенню ефективності діяльності підприємств. Ефективний
внутрішній аудит може зменшити витрати компанії та забезпечити їй позитивний кінцевий
результат. Таким чином, ефективний внутрішній аудит сприятиме успішному розвитку
компанії в умовах жорсткої конкурентної боротьби та посилення впливу різного роду
ризиків на діяльність підприємства.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ
На виконання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла
зобов'язання реформувати інститут аудиту, оскільки існуюча система регулювання
аудиторської діяльності в Україні суперечить європейському законодавству. Втім,
розроблений проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» із врахуванням норм Регламенту (ЄС) № 537/2014 Європейського Парламенту та
Ради від 16.04.2014 про особливі вимоги стосовно аудиту суспільно значущих суб’єктів дає
підстави для обережного оптимізму. Підвищення ролі інституту аудиту і рівня
затребуваності

його

результатів,

формування

умов,

що

забезпечують

конкурентоспроможність вітчизняних аудиторів, підвищення якості обов'язкового аудиту
обумовлено обов'язком аудиторської організації страхувати ризик відповідальності за
порушення договору.
Метою дослідження є аналіз європейського досвіду страхування професійної
відповідальності

аудиторів

і

формулювання

пропозицій

щодо

можливостей

його

застосування в Україні.
Страхування професійної відповідальності аудиторів має за мету захистити майнові
інтереси юридичних осіб від невиконання або неналежного виконання особами, які
здійснюють професійну діяльність при наданні послуг, визначених договором страхування
або чинним законодавством, і здійснюється в інтересах суспільства для забезпечення
можливості сталого аудиту та конкурентного ринку аудиторських фірм, підвищення рівня
довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств.
Предметом договору страхування професійної відповідальності аудиторів є майнові
інтереси, пов’язані з їх професійною відповідальністю. Страховими ризиками у такому
договорі є:
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а) допущення професійних помилок при здійсненні аудиторської діяльності;
б) неналежне виконання аудитором своїх професійних обов’язків;
в) втрата, знищення або пошкодження документів або майна, які належать суб’єкту
господарювання, якому страхувальник надає аудиторські послуги;
г) розголошення інформації, одержаної страхувальником у зв’язку із здійсненням
аудиторської діяльності та ін.
Залежно від змісту скарг на аудиторів, облік яких ведеться Аудиторською палатою
України, до страхових ризиків можна віднести:
1) нездійснення аудитором усіх процедур за умовами договору на проведення аудиту;
2) проведення ним ревізії замість повноцінної аудиторської перевірки;
3) невідповідність аудиторського висновку формату, регламентованому міжнародними
стандартами аудиту та/або державними контролюючими органами;
4) не складання аудитором робочих документів;
5) перевищення ним належних йому за законом, повноважень та ін.
Згідно чинного законодавства за неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор несе
майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону. Розмір
майнової відповідальності не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх
вини. Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру
між аудитором та замовником вирішуються у встановленому законом порядку. Аудитор несе
відповідальність винятково за якість наданих послуг. Відповідальність за виявлені під час
аудиторської перевірки помилки обліку та звітності несе тільки управлінський персонал
підприємства. Крім цього, аудитор несе відповідальність як перед замовником аудиторських
послуг, так і перед третіми особами, які є користувачами фінансової звітності, засвідченої
висновком аудитора.
У світлі поточної ринкової структури аудиту, ризики відповідальності, що виникають у
зв'язку зі збільшенням судових тенденцій в поєднанні з недостатнім страховим захистом
можуть втримати аудиторів від надання аудиторських послуг для підприємницьких структур.
Європейські норми розглядають професійну відповідальність аудиторів через інститут
страхування. Так, у преамбулі до Директиви 2006/43ЄС зазначено, що «аудитори та
аудиторські фірми відповідають за виконання своєї роботи з належною ретельністю, тому
вони несуть відповідальність за фінансові збитки, спричинені браком належної обачливості.
Водночас, здатність аудиторів отримувати страхове покриття професійної відповідальності
може залежати від того, чи несуть вони необмежену фінансову відповідальність».
Ключовим питанням є рівень фінансової відповідальності аудиторів, пов'язаної з
аудитом компаній які перевіряються, і їх зацікавленості у покритті повної вартості збитків.
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Вступають в протиріччя економічні інтереси страхових компаній, аудиторських фірм та їх
клієнтів. Питання необмеженості фінансової відповідальності аудиторів чи встановлення
частки страхового захисту завжди дискусійні.
Реформа відповідальності аудиту є міжнародною проблемою. Європейська комісія
рекомендує, щоб обмеження відповідальності застосовувалася в тому випадку, коли аудитор
або аудиторська фірма виконує обов'язковий аудит компанії, зареєстрований в ЄЄ.
Українським

страховим

законодавством

передбачено

страхування

професійної

відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком,
встановленим Кабінетом Міністрів України, але з дати прийняття закону (1996 рік) перелік
таких осіб не розроблювався і не приймався.
З теоретичної точки зору, відсутність обов’язкового страхування професійної
відповідальності аудиторів є апріорі сумнівною концепцією, тому що в функціонуючих
ринках існує завжди рівень цін, при якому попит і пропозиція буде балансувати. Також, це
означає, що вітчизняний ринок аудиту не може здійснювати свою діяльність на повну
економічну вартість ризикованості при проведенні аудиту. Ризик мега-претензій може бути
чималою ціною для аудиторів.
Крім того, страхування відповідальності має намір забезпечити стимули, щоб уникнути
професійних зловживань службовим становищем. Повинен бути розумний баланс між
професійним ризиком та ризиком, який може бути переданий третій особі шляхом страхування.
На думку фахівців страхової галузі, ризик повинен бути передбачуваним з точки зору
як ймовірності так і частоти настання. На даний час незначна кількість аудиторських ризиків
є застрахованою, що істотно обмежує можливості страховиків для ретельного обчислення
розрахунків страхових тарифів та якісного формування страхових резервів. Також, майбутня
непередбачуваність економічного законодавства, політичних змін в країні, може створити
ризикову ситуацію для страхових компаній, і буде важко оцінити ризик, взятий на себе
страховиками. І, нарешті, розгляд претензій до аудиторських фірм займає дуже багато часу
для вирішення, що викликає незадоволення страхувальників.
Отже, врегулювання відносин щодо страхування відповідальності аудиторів, є
об’єктивною необхідністю, яка дозволить підвищити довіру до діяльності аудиторів та
розширить ринок аудиторської діяльності. На основі проведеного дослідження можна
стверджувати, що для підвищення ефективності здійснення аудиторської діяльності
необхідно впроваджувати обов’язкове страхування професійної відповідальності аудиторів.
Уніфікація умов обов’язкового страхування професійної відповідальності аудиторів з
врахуванням європейського досвіду, надасть можливість виходу аудиторських фірм України
на європейські ринки.
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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
Мале підприємництво здійснює значний вплив нa економіку країн світу, виcтупaє
невід’ємним суб’єктом ринку, відіграє важливу роль у формуванні конкурентоспроможного
середовища в період інтеграції України у світовий простір. Система оподаткування є одним
із найбільш дієвих засобів впливу на діяльність суб’єктів малого підприємництва. Згідно з
Податковим кодексом України малі підприємства можуть застосовувати загальну або
спрощену систему оподаткування [1].
На сьогодні спрощена система оподаткування, обліку та звітності (ССО) є основним
інструментом підтримки малого бізнесу в Україні. За роки існування в Україні ССО
продемонструвала свою важливість не лише як фіскальний інструмент, а також як засіб
збереження соціальної стабільності і стимул розвитку підприємництва. Переваги та недоліки
ССО є предметом активного обговорення в контексті підготовки податкової реформи, що
визначена як один із пріоритетних напрямків економічного реформування в країні [2].
В Україні спрощена система оподаткування, обліку та звітності була запроваджена з 1
січня 1999 року [3]. Підприємства та підприємці, що використовують ССО, сплачують
єдиний податок, який як правило дозволяє сплачувати значно нижчі податки, аніж за умов
загальної системи, знижуючи рівень тиску. Єдиний податок має спрощений механізм
нарахування, що дозволяє його платникам зменшити витрати на ведення обліку та подання
звітності.
ССО мала на меті підтримку малого бізнесу та сприяння його розвитку. З одного боку,
ССО була покликана сприяти легалізації малого бізнесу, оскільки складність обліку та
процедур сплати податків, а також зловживання представників держави при застосуванні
норм податкового законодавства були однією з причин перебування частини малого бізнесу
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«в тіні». З іншого боку, ССО мала сприяти активізації підприємницької діяльності, оскільки
зменшення вимог до обліку та звітності знижувало бар'єр для входу на ринок нових суб’єктів
підприємництва, особливо фізичних осіб-підприємців.
Спрощена система оподаткування передбачає поділ платників на чотири групи, сплату
єдиного податку, має обмеження у застосуванні за кількістю працівників, рівнем доходу та
видами діяльності [2].
Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає суб’єкту
малого підприємництва низку переваг:
 спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку;
 можливість переходу на сплату єдиного податку з початку будь-якого кварталу;
 спрощення розрахунків, пов’язаних із визначенням сум податків;
 можливість вибору сплати ПДВ;
 спрощення ведення поточного бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності,
передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
 зменшення кількості форм та спрощення порядку подання податкової звітності [4].
Проте поряд із перевагами спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого
підприємництва науковці відзначають певні недоліки, зокрема:
 обмеження

обсягів

виручки

суб’єктів

малого

бізнесу,

які

дають

право

використовувати спрощену систему оподаткування;
 сплата єдиного податку фізичними особами авансом за звітний період (квартал) без
урахування фактично отриманого доходу від здійснення діяльності;
 застосування єдиних податкових ставок для всіх категорій платників, незалежно від
обсягів виручки за звітний період;
 відсутність звільнення новостворених суб’єктів від оподаткування на кілька перших
років діяльності, а також відсутності для них пільгових умов кредитування [5].
Оцінюючи особливості, переваги та недоліки систем оподаткування суб'єктів малого
підприємництва, можна виділити цілу низку вагомих проблем:
1. нормативно-правова база оподаткування є складною і неузгодженою;
2. недосконалий механізм нарахування і сплати єдиного податку. Оскільки він за своєю
економічною суттю не є єдиним. Адже платники сплачують і інші платежі – єдиний
соціальний внесок, ПДВ тощо;
3. складний механізм проведення розрахунків із бюджетами та державними цільовими
фондами;
4. неможливість використання спрощених процедур оподаткування для підприємств,
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які на невелику суму перевищують поріг за масштабами діяльності;
5. суб’єкти малого підприємництва не завжди зацікавлені у переході із загальної
системи на спрощену систему оподаткування.
Для вирішення цих проблем доцільно:
1. розробити

інструменти

стимулювання

розвитку малого

підприємництва

та

інвестування інноваційної і експортної спроможності;
2. удосконалити антикорупційне законодавство
3. розробити заходи, які будуть стимулювати кредитування і інвестування у мале
підприємництво;
4. удосконалити нормативно-правову базу системи оподаткування;
5. розширити перелік видів діяльності, для яких не застосовується спрощена система,
щоб запобігти схемам мінімізації податкових платежів суб’єктами малого підприємництва.
Отже, сучасний стан оподаткування суб’єктів малого підприємництва свідчить про
неефективність діючої системи, відсутність належного стимулювання. Для підвищення її
ефективності Україна має активно впроваджувати міжнародний досвід. Проте під час
внесення змін до Податкового кодексу України та розроблення державних програм
підтримки насамперед слід враховувати національні та регіональні особливості їхнього
розвитку.
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СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО
АУДИТУ В УКРАЇНІ
На стадії розбудови ринкових відносини в Україні державний аудит, як самостійна
форма та невід’ємна складова державного фінансового контролю, відіграє важливу роль у
забезпеченні дисципліни реалізації фінансово-бюджетних відносин.
Державний фінансовий аудит – це перевірка та аналіз фактичного стану справ щодо
законного й ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших
активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [2].
В Україні згідно із чинним законодавством розрізняють такі підвиди державного
фінансового аудиту: 1) державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (аудит
ефективності), 2) державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів; 3) державний
фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання; 4) державний фінансовий аудит
окремих господарських операцій [1].
Для забезпечення результативності, дієвості та економічності виконання бюджетного
процесу державний аудит має проводитись із дотриманням принципів: науковості,
системності, об'єктивності, незалежності, гласності.
З метою підвищення фінансової дисципліни у державному секторі економіки та оцінка
ефективного, законного, цільового, результативного використання бюджетних коштів в
умовах обмеженості державних фінансових ресурсів у 2016 р. створено Державну
аудиторську службу, а також схвалено Стратегію реформування системи управління
державними фінансами на 2017-2020 роки.
Основними органами державного фінансового контролю в Україні є Офіс фінансового
контролю (до грудня 2019 р. – Держаудитслужба) і Рахункова палата, які відповідно до
законодавства наділені відповідними повноваженнями, виконують ряд стратегічно важливих
завдань у сфері державного фінансового контролю, зокрема і зовнішнього аудиту, мають
перед суспільством обов’язки і несуть відповідальність за свої дії.
Сучасний стан організації та функціонування системи державного аудиту в Україні
характеризується низкою невирішених практичних проблем:
-

відсутність систематизованої та завершеної нормативно-правової бази;

-

необхідність реформування організаційних структур Офісу фінансового контролю і
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Рахункової палати України;
-

невідповідність методологічних засад державного аудиту сучасним умовам;

-

низьке матеріально-технічне і фінансове забезпечення органів контролю;

-

неспроможність діючої моделі навчань задовольнити потреби фахівців різних

функціональних напрямків діяльності Держаудитслужби, досвіду, категорій посад та ін.
Перераховані негативні явища є суттєвими перешкодами на шляху становлення справді
ефективної та європейськоорієнтованої системи державного аудиту.
В останні роки з метою реформування діяльності органів державного фінансового
контролю розроблено і прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на
забезпечення належного рівня їх функціонування і проведення державного фінансового
аудиту. А з метою створення умов для ефективного управління державними ресурсами,
забезпечення належної організації контрольної діяльності органи державного фінансового
контролю України використовують уніфіковані стандартами Міжнародної організації
найвищих органів фінансового контролю (INTOSAI).
При реформуванні системи державного аудиту України необхідно обрати одну із
основних моделей організації контрольно-ревізійних органів (централізовану чи автономну).
Досвід планування і проведення державного фінансового аудиту зарубіжних країн та
Міжнародної організації INTOSAI доводить ефективність системи ризикоорієнтованого
планування та доцільність впровадження її елементів у вітчизняну практику органів
державного фінансового контролю.
Виходячи з цього, вважаємо, що з метою забезпечення ефективності імплементації
ризикоорієнтованого планування державного аудиту у вітчизняну практику органів
Держаудитслужби, доцільно здійснити поетапно наступні заходи:
1. Прийняти стандарт ризикоорієнтованого планування (відбору тем та об’єктів)
державного аудиту, в якому визначити та декомпонувати критерії, методи оцінки та
ранжувати ризики пріоритетності об’єктів аудиту бюджетних програм.
2. Впровадити в діяльність органів Держаудитслужби обов’язковість формування
електронної "картки якості" функціонування підконтрольних об’єктів та "картки ризику"
реалізації бюджетних програм підконтрольними суб’єктами.
3. Впровадити

в діяльність

органів Офісу фінансового контролю

механізм

ризикоорієнтованого планування державного аудиту (рис. 1).
4. Автоматизувати процес внесення даних щодо ризиків вчинення можливих порушень
по кожному об’єкту державного аудиту.
Отже, досліджувана тема має ще цілу низку невирішених проблем і недоліків, проте
прийнявши нову стратегію розвитку державного аудиту, та перейнявши зарубіжний досвід
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організації державного фінансового аудиту, значна кількість проблем вирішиться та система
державного аудиту в Україні значно покращиться.
Формування "картки якості"

Показники
оцінки

Критерії

Ступінь

ризику

ризику

Бальна оцінка

Визначення рівня пріоритетності та ризику
(Рп = ? Ко / ? К)
Сумарна бальна оцінка рівня пріоритетності та ризику

Формування "картки ризику" державного аудиту

Найменування підконтрольного об’єкта
та теми державного аудиту

Рівень
пріоритетності

Бальна оцінка

Рис. 1. Механізм ризикоорієнтованого планування державного аудиту органами
Держаудитслужби
Джерело: власна розробка.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ризиків, невизначеності й мінливості сучасної системи господарювання й
здійснення підприємницької діяльності велике значення має управління фінансовоекономічною безпекою як одним із ключових моментів забезпечення стійкого й ефективного
розвитку. Враховуючи багатоаспектний та динамічний характер процесу управління,
особливо актуальними є питання оцінювання та прогнозування рівня фінансово-економічної
безпеки підприємства.
Дослідженнями проблем інформаційно-аналітичного забезпечення займаються такі
вчені як Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич, О. В. Іващенко, П. М. Четвєріков І.
П. Мойсеєнко та О. М. Марченко. І. П. Мойсеєнко та О. М. Марченко стверджують, що
«фінансово-економічна безпека підприємства – це такий його фінансово-економічний стан,
який забезпечує захищеність його фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і
зовнішніх загроз і створює необхідні фінансово-економічні передумови для стійкого
розвитку в поточному та довгостроковому періодах» [1].
Сучасний етап розвитку суспільства вважається інформаційним.

З позиції

підприємства, система інформаційно-аналітичного забезпечення дозволяє досягти високого
рівня

фінансово-економічної

безпеки

внаслідок

впровадження

та

використання

інформаційних ресурсів.
Оскільки інформаційно-аналітичне забезпечення належить до підсистем управління
фінансово-економічної безпеки, то від його стану безпосередньо залежить якість управління
безпекою підприємства, де основними є процеси прийняття рішень на основі отриманої
інформації. В епоху глобальної інформатизації суспільства та застосування інформаційних
технологій
ефективність

автоматизації

основних

функціонування

бізнес-процесів,

підсистеми

розвитку

засобів

інформаційно-аналітичного

комунікацій
забезпечення

неможлива без використання сучасних спеціалізованих продуктів. Аналітики InfoWatch
провели глобальне дослідження витоків конфіденційної інформації у 2018 році. Результати
аналізу показали, що близько 64,5% випадків витоків даних сталося всередині компаній і
лише 35,5% через зовнішніх атак. Згідно зі звітом InfoWatch, у випадках витоку даних з вини
співробітників, 53,5% припадало на діючих працівників і 1,9% - на колишніх. З них в 2,3%
витоків були винні керівники, в 3,5% - підрядники, в 1,2% - системні адміністратори.
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Дослідники також встановили, що за першу половину 2018 року відбулася понад
тисячу
витоків інформації (це 2,39 млрд персональних даних), що на 12% перевищує
аналогічні показники за 2017 рік. У 69% випадків у відкритий доступ потрапили персональні
дані користувачів, 21,3% витоків довелося на платіжну інформацію, 5,3% - на державну
таємницю, 4,4% - на комерційну таємницю [2].
Для захисту критичної інформації від випадкових і навмисних витоків фахівці
використовують: антивірус, засоби адміністрування WINDOWS, FIREWALL, PROXY,DLPСИСТЕМА, IDS/IPS, SIEM-СИСТЕМА (рис.1).

Рис. 1. Інструменти захисту інформації
Метою інформаційно-аналітичного забезпечення повинно бути виявлення схем
шахрайства, обману у сфері діяльності підприємства, мінімізації їх впливу та запобігання
потрапляння підприємства в неконтрольовану ситуацію ризику.
Існують два підходи до створення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємства:
– як до процесу створення та захисту інформаційної складової ї безпеки підприємства;
– як до системи з формування інформаційного ресурсу діяльності підприємства з метою
забезпечення функціонування системи фінансово-економічної безпеки [3].
Переваги, що будуть отримані в результаті функціонування системи інформаційноаналітичного забезпечення, і, як наслідок, краща проінформованість управлінців, найбільш
помітно проявлятимуться на рівні фінансово-економічної безпеки підприємства (рис. 2) [4].
Очікувані ефекти від впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення
можна умовно поділити на стратегічні та тактичні. До стратегічних відносять ті аспекти,
вплив яких має довготерміновий характер. До тактичних — оперативні ефекти, що будуть
помітні у найближчій, короткотерміновій перспективі.
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Підвищення конкурентоспроможності є найбільш загальним, комплексним ефектом,
що може проявлятись як результат усіх інших.



Стратегічні

Підприємств



Ефекти від
впровадження системи
інформаційноаналітичного
забезпечення







Тактичні цілі

Генерація нових стратегій
Обгрунтування доцільності нових
стратегій
Підвищення рівня фінансово-економічної
безпеки
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підвищення якості інформаційного обороту
можливість коректив
очікувані прибутки

Рис. 2. Ефекти та переваги від впровадження системи інформаційно-аналітичного
забезпечення
Виявлення, мінімізація та уникнення ризиків — чи не найголовніше завдання системи
інформаційно-аналітичного забезпечення на підприємстві.
Інформаційно-аналітичне забезпечення є важливим елементом управління фінансовоекономічною безпекою підприємства. І здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення
дозволить підприємству швидко адаптуватися до стрімких змін економічних подій,
здійснювати ефективну роботу із моніторингу зовнішнього середовища, передбачувати
можливі потенційні загрози, а також розробляти заходи із мінімізації їх впливу.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Торговельні підприємства в Україні здійснюють свою діяльність в умовах гострої
конкуренції, постійно потребують поповнення ресурсів для виконання запланованих цілей, а
у виграші опиняються ті з них, які найбільш раціонально використовують свій потенціал.
Через це вони повинні використовувати сучасні схеми організації та управління
торговельною діяльністю, особливо у тих випадках, коли у них немає необхідних ресурсів
для вирішення поставлених завдань або виконання цих завдань буде неефективним і
матеріально затратним.
Одним з інструментів чого є аутсорсинг (переклад з англ. – “використання чужих
ресурсів”) –технологія менеджменту, яка полягає в передачі сторонній організації деяких
бізнес-функцій або частин бізнес-процесу підприємства, що дозволяє оптимізувати
структуру управління підприємств за рахунок зосередження на основному завданні і
передачі непрофільних функцій зовнішнім спеціалізованим виконавцям [2].
Невід’ємною складовою аутсорсингу бізнес-процесів та одним із дієвих способів
бухгалтерського забезпечення діяльності підприємств торгівлі є аутсорсинг бухгалтерії, який
передбачає винесення функцій, пов’язаних з організацією, веденням обліку, складанням
звітності та розрахунку податків підприємства за його межі, передачу їх для виконання
компанії-аутсорсеру.
При вивчені зарубіжного досвіду застосування компаніями послуг бухгалтерського
аутсорсингу ми отримали такі дані: в європейських країнах – 80%, в США – 90%, в Ізраїлі –
96% компаній успішно делегують бухгалтерію на аутсорсинг оптимізуючи витрати бізнесу.
В результаті аналізу діяльності підприємств окремих регіонів України встановлено, що
частка бізнес-процесів, які передаються на аутсорсинг, складає від 30 % до 50 %, і має
тенденцію до зростання, що зумовлюється високим рівнем якості аутсорсингових послуг.
У сучасній практиці ведення бухгалтерського обліку розрізняють два варіанти
бухгалтерського аутсорсингу:
1) ведення всієї бухгалтерії (“обслуговування під ключ”);
2) передачу функцій по окремим ділянкам (облік основних засобів, облік заробітної
плати тощо).
Саме “обслуговування під ключ” є найпопулярнішою послугою бухгалтерського
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аутсорсингу, яке включає ведення бухгалтерського та податкового обліку, здачу звітності в
усі контролюючі органи, роботу з клієнт-банком, сплату яких контроль сплати всіх
податкових зобов’язань, супровід перевірок, спілкування з контролюючими органами,
архівування та зберігання документів та ін. Компанія аутсорсер забезпечує повний цикл
організації та ведення бухгалтерського обліку діяльності підприємства згідно норм
українського законодавства і корпоративним вимогам клієнта, а при необхідності і згідно
вимог МСФЗ, підготовку фінансової звітності згідно національних П(С)БО або міжнародних
стандартів обліку / фінансової звітності, внутрішньо-корпоративних стандартів клієнта.
Ключовою перевагою звернення торговельних підприємств до компанії-аутсорсера є те,
що кожен співробітники цієї компанії спеціалізується на певній галузі обліку, здійснює
ведення підприємства-клієнта за різними видами діяльності, а його досвід, знання та
кваліфікація є значно більшими, ніж у бухгалтера, що веде одне підприємство. Окрім цього
використання бухгалтерського аутсорсингу дозволяє підприємству-замовнику отримати
чимало інших стратегічних і тактичних переваг при веденні бізнесу (табл. 1).
Таблиця 1
Переваги застосування торговельними підприємствами бухгалтерського
аутсорсингу
Стратегічний рівень
Фокусування уваги на основному бізнесі

Тактичний рівень
Відсутність необхідності розширення штату
бухгалтерів — до 70 % економії
Збільшення доходів компанії: за допомогою Послуги надаються безперервно (немає ні
аутсорсинга постійні витрати можна лікарняних, ні відпусків та ін.)
перетворити у змінні
Збільшення капіталізації: за допомогою Зменшення бази оподаткування
аутсорсинга
можна
частково Економія офісного простору і супутніх йому витрат
перерозподілити інвестиційний капітал у Зменшення накладних витрат, пов’язаних із
стратегічно
більш
важливу
для вартістю робочих місць, навчанням, інформаційною
підприємства діяльність
підтримкою та інше
Гарантія професійної відповідальності, яку надає
компанія-аутсорсер

Джерело: [5].
Важливим, на нашу думку, є той факт, що працівники компанії-аутсорсера надають
свої послуги на принципах рівного партнерства і тому, на відмінну від штатних працівників
торговельного підприємства, не будуть боятися повідомляти свого клієнта про помилкові
рішення, а при необхідності відмовлять від необдуманого фінансово-управлінського кроку.
Підприємству не слід переживати і за стан зберігання комерційної таємниці, оскільки
жодна компанії-аутсорсера чи її працівник не поставлять під удар свою репутацію, свої
майбутні замовлення і подальший розвиток. Для них зберігання комерційної таємниці
підприємства-замовника – це абсолютна норма їх роботи і надання послуг. В той же час, всі
моменти, пов’язані з контролем та конфіденційністю прописуються у договорі з
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аутсорсинговою компанією, щоб повністю убезпечити клієнта. Порушення таких базових
вимог в обов’язковому порядку за собою передбачатиме правову відповідальність та
“іміджеве знецінення” компанії-аутсорсера.
Хочемо відзначити і той факт, що при передачі бухгалтерського обліку у відання
аутсорсингової компанією втручання третіх осіб теж зведено до мінімуму.
Щодо вартості послуги бухгалтерського аутсорсингу, то заслуговує уваги є те, що ціна
питання значно нижче, ніж утримання власного бухгалтера, і, лише в окремих випадках,
може дорівнювати його заробітній платі. Замовник позбавляється витрат на організацію
робочого місця (приміщення, меблі, прибирання, оргтехніка, програмне забезпечення),
витрат на оплату праці (які включають не лише заробітну плату, а ще й відпускні і лікарняні
за невідпрацьований час), витрат на податки/внески по заробітній платі, нарахування ЄСВ на
заробітну плату, витрат на розхідні матеріали (канцтовари, утримання тієї ж оргтехніки),
витрат на підвищення та підтримання кваліфікації працівників (навчальна література,
семінари, професійна періодика) тощо. При укладанні договору на обслуговування, клієнт
відразу бачить, яку суму йому треба сплатити за послуги і він, розрахувавши витрати,
спокійно може займатись розвитком підприємства. По мірі росту об’єму робіт ціна може
переглядатись, так само як і ділянки обліку, які обслуговуються через аутсорсинг.
Крім того, відповідальний аутсорсер завжди запропонує клієнту комплексне вирішення
його питань, це і юридична підтримка і автоматизація облікових процесів з використанням
сучасних інформаційних технологій, тому замовник, в разі необхідності, може також
отримати кваліфіковану юридичну допомогу та грамотний IT-супровід.
У разі нарахування з вини компанії-аутсорсера штрафних санкцій з боку органів
Державної податкової служби України збиток відшкодовується клієнту аутсорсером за
рахунок страхового поліса, що покриває відповідальність перед клієнтом (в Україні до 500
тис. грн.).
Передача на аутсорсинг ведення бухгалтерського обліку і складання звітності вносить свої
корективи в організаційну структуру підприємства-замовника, внаслідок чого повинні бути
ліквідовані відділи та посади, або навпаки, має бути розширено склад останніх для
відповідальних осіб за співпрацю з аутсорсером, а також призводить до зміни напрямків руху та
структури інформаційних потоків, які в свою чергу також потребують відповідного управління.
В Україні розвиток цього напряму у бізнес-середовищі є незначним, що пов’язано із:
По-перше, це стереотипи мислення власника і керівника, які вважають, що бухгалтер
завжди повинен бути поруч з ними.
По-друге, хвилювання про те, що аутсорсингова компанія не збереже у таємниці
фінансову інформацію свого клієнта.
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По-третє, остереження, що сторонній бухгалтер не у змозі врахувати специфіку
конкретного виду діяльності. Хоча в аутсорсинговій компанії кожен співробітник
спеціалізується у певній галузі бухгалтерії, веде підприємство з різними видами діяльності, і
його досвід, знання і кваліфікація набагато більші, ніж у бухгалтера, що веде одне
підприємство.
Гальмує розвиток аутсорсингу в Україні також і відсутність необхідної законодавчої
бази. Наявність чітких регулюючих норм щодо укладання угод значною мірою підвищило б
рівень взаємодії між компанією-клієнтом та компанією-аутсорсером.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ
Сучасний стан соціально-економічного розвитку держави характеризується, з одного
боку, динамізмом та багатовекторністю процесів розвитку та реформ в усіх сферах
суспільного життя загалом і державного управління зокрема, які обумовлені передусім її
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євроінтеграційними прагненнями. А з другого – складністю реалізації загальнонаціональних
завдань і цілей у різних сферах суспільного життя через обмежений обсяг необхідних
фінансових ресурсів для задоволення на високому рівні всіх потреб суспільства та соціальноекономічного розвитку держави.
На сьогодні розбудова дієвої та ефективної системи фінансового контролю в
державному секторі, яка базувалася б на основоположних принципах та кращих практиках
ЄС, є вкрай важливим кроком у процесі впровадження реформи управління державними
фінансами. Тому доцільно зосередити увагу на вирішенні ряду проблемних питань, які
стримують або мають негативний вплив на розвиток системи фінансового контролю в країні.
Зокрема,

першочергово

необхідно

провести

моніторинг

реальної

можливості

забезпечення здійснення ефективного контролю за управлінням та використанням
державних (місцевих) ресурсів на центральному, регіональному і місцевому рівні
відповідними державними органами, що здійснюють такий контроль, та ідентифікувати
проблеми законодавчого і організаційно-управлінського характеру у зазначеній сфері.
В Україні наявність схожих повноважень в органів, які здійснюють контроль від імені
різних гілок влади у різних сферах контролю, вважається негативною практикою. Тоді як у
провідних країнах світу, де ефективно функціонує система фінансового контролю, зокрема
Королівстві Нідерланди, Сполучених Штатах Америки, наявність подібних або практично
однакових повноважень в органів фінансового контролю, які здійснюють контроль від імені
різних гілок влади, за умови мінімізації дублювання в практичній діяльності контрольних
заходів, розглядається як система стримувань та противаг, що забезпечує принцип
прозорості і результативності контролю, а також є стимулом для ефективної взаємодії таких
органів.
На основі вивчення нормативних документів ЄС і досвіду країн ЄС запропоновано такі
стратегічні напрями реформування й удосконалення системи державного фінансового
контролю в Україні, зокрема і його невід’ємної складової – державного фінансового аудиту:
- модернізація всієї системи стратегічного планування і програмування державної
політики;
-

удосконалення

нормативно-правового

забезпечення

державного

фінансового

контролю та державного фінансового аудиту, в тому числі шляхом дотримання принципу
єдності усіх їх складових;
- удосконалення механізмів організаційно-адміністративного забезпечення державного
фінансового контролю (аудиту);
- вдосконалення методики програмно-цільового бюджетування;
- оптимізація методичних інструментів державного фінансового контролю (аудиту);
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- упровадження в практику контролю сучасних контрольних і моніторинговоаналітичних технологій;
- запровадження державного аудиту на всіх ланках державного фінансового контролю,
насамперед на рівнях внутрішнього відомчого та внутрішнього регіонального контролю;
- удосконалення механізму підготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів
системи державного фінансового контролю;
- забезпечення у діяльності органів державного фінансового контролю відкритості,
прозорості та гласності.
Поряд з цим, результативне здійснення законодавчо регламентованого державного
фінансового аудиту в Україні вимагає, на нашу думку:
1) розробки й затвердження єдиної концепції розвитку державного фінансового аудиту
в Україні;
2) науково обґрунтованого підходу до формування його концептуальних та методичних
основ;
3) створення системи оцінювання результативності бюджетних програм на основі
безпосередніх показників їх виконання та ефективності діяльності бюджетних установ і
організацій, що надають бюджетні послуги, за кінцевими результатами;
4) зміни підходів до формування й виконання бюджетних програм на рівні державного
бюджету. Запровадження дворівневої структури програм;
5) удосконалення бюджетної класифікації в частині програмної класифікації та
кредитування бюджету, яка може бути застосована як для державного так і для місцевих
бюджетів;
6) внесення змін та доповнень до існуючої законодавчої та нормативно-правової бази у
сфері державного фінансового контролю та аудиту.
В умовах децентралізації влади і реформи місцевого самоврядування важливим є
побудова і схвалення на законодавчому рівні сучасної моделі проведення державного
фінансового аудиту на місцевому рівні, коли фінансовий аудит за витрачанням коштів
місцевих бюджетів та трансфертів з місцевих бюджетів будуть здійснювати внутрішні
служби контролю та аудиту у складі місцевих органів влади та аудитори у бюджетних
установах; за використанням трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам –
уповноважені представники Міністра фінансів України (державні аудитори).
В контексті даного питання, вважаємо, що пріоритетним у забезпеченні та підтримці
функціонування системи державних фінансів є підготовка й підвищення кваліфікації кадрів
(у т.ч. і державних аудиторів). Оскільки на далі залишається ряд проблем, пов’язаних з
виконанням функціональних обов’язків працівників органів державного фінансового
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контролю в Україні.
В сучасних умовах проведення державного фінансового контролю та аудиту створення
інформаційно-аналітичної системи посідає важливе місце серед заходів з їх реформування,
приведення у відповідність до Ревізійних стандартів (INTOSAI), а також вдосконалення
підходів до планування контрольних заходів (державних аудитів) шляхом відбору об’єктів
дослідження. Доступ органів Офісу фінансового контролю та Рахункової палати України до
електронних баз інших державних органів фінансового контролю дасть змогу аналізувати
інформацію про підконтрольні об’єкти, яку можна відображати у числовій формі, а надалі
відбирати для контролю лише ті об’єкти, діяльність яких загрожує економічній безпеці
країни, зокрема на стадії планування фінансового контролю (аудиту). Електронна база даних
змогла б накопичувати інформацію про кожний підконтрольний об’єкт та кожний державний
фінансовий аудит, який завершений або ще проводиться.
В цілому, не дивлячись на окремі проблеми і недоліки, вітчизняна система державного
фінансового аудиту розвивається у напрямі, що відповідає міжнародній практиці. Проте
європейський напрям інтеграції України зумовлює необхідність у розробці і прийнятті
комплексу заходів щодо формування стратегічних векторів розвитку та постійного
удосконалення практичної реалізації державного фінансового аудиту відповідно до
міжнародних стандартів. Завдяки цьому в подальшому вдасться забезпечити ефективне і
раціональне використання державних фінансів, які мають вирішальне значення для
економічного розвитку України та суспільного добробуту її громадян.
Виходячи з цього, вважаємо, що позитивний результат проведення державного
фінансового контролю та аудиту буде досягнутий лише тоді, коли якість аудиторської
роботи буде найвищим пріоритетом для кожного працівника системи органів державного
фінансового контролю.
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ЗА ПОВНИМ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКТУ
На сьогодні актуальним питанням є розробка нових і вдосконалення наявних
методологічних підходів і методів управлінського обліку, спрямованих на безперервне
вдосконалення діяльності. До таких підходів, в першу чергу, слід віднести: калькулювання
життєвого циклу, цільове калькулювання і калькулювання для безперервного вдосконалення.
Багато учених, таких як К. Уорд, Дж. Фостер, Д. П. Вебер, Р. С. Каплан, Ч. Хорнгрен ,
С. Ф. Голов, Т. Н. Назарчук, В. О. Озеран, О. М. Стойловська, В. В. Ходзинська, В. Р.
Шевчук та ін. досліджували проблеми калькулювання витрат за етапами життєвого циклу
продукту та заклали інформаційну базу для активізації нових пропозицій щодо теорії та
методології стратегічного управлінського обліку.
Мета полягає в дослідженні методу калькулювання витрат на етапах життєвого циклу
продукту як оптимального способу управління витратами в стратегічному управлінському обліку.
Система стратегічного управлінського обліку має широкі цілі, однією з яких є
формування інформації про калькулювання витрат на етапах життєвого циклу продукції (
LLC аналіз) для прийняття ефективних управлінських рішень.
Калькулювання витрат за повним життєвим циклом продукту оцінює і обліковує витрати
за весь термін життя продукту з метою визначення, чи забезпечують прибутки, одержані від
нього на етапі виробництва, відшкодування витрат на довиробничій та післявиробничій стадіях,
в той час як традиційний управлінський облік основну увагу приділяє виробничому етапу
життєвого циклу продукту. Калькуляція витрат за весь життєвий цикл продукту допомагає
менеджерам зрозуміти доцільність розробки і виготовлення продукту та виявити ділянки, на
яких зменшення витрат може бути найбільш ефективним. Данний процес обліковує витрати і
надходження протягом декількох календарних періодів, що охоплюють все життя продукту,
тобто за основу береться не період, а продукт.
Чим складніший та трудомісткий вид продукції, тим більшої деталізації обліковоаналітичної інформації про витрати він потребуватиме. Розрахунок окремих елементів
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витрат для кожної стадії життєвого циклу продукції здійснюється різними методами, в
залежності від їх складності, значимості та особливостей. Також в залежності від цілі
кожного етапу пропонуються різні способи їх оптимізації.
На думку провідних вчених, досі не існує єдиного ґрунтовного підходу до визначення
поняття «життєвий цикл товару» та повністю не досліджено його етапи. Так, Т.В. Григорчук
[6] виділяє такі стадії життєвого циклу продукції, як: розробка, зростання, зрілість, спад.; Р.
А. Фатхутдінов [7] виділяє сім стадій: стратегічного маркетингу, науково-дослідних робіт,
організаційно-технологічної підготовки нового виробництва, виробництва, підготовки
товару до функціонування, експлуатації і ремонтів, утилізації товару.
На нашу думку, доцільно виокремлювати наступні етапи життєвого циклу виробу:
1) етап

науково-дослідних

та дослідно-конструкторських

робіт, розробки

та

проектування;
2) безпосередньо виробництво продукції;
3) етап утилізації або виведення продукції з ринку (післявиробничого обслуговування) [2].
На першому етапі доцільно застосовувати систему таргет–костинг, тобто визначати
ринкову ціну виробу та планувати прибуток завчасно і на основі цього визначати
собівартість [3, c. 410].
На етапі виробництва доцільно застосовувати кайзен–костинг, тобто зниження витрат
до певного цільового рівня, до якого підприємство має змогу знижувати витрати.
На етапі утилізації (виведенні продукції з ринку) доцільно застосувати бенчмаркінг,
суть якого полягає у співставленні досвіду одного підприємства з досвідом іншого, більш
конкурентоспроможного, яке займає провідні позиції на ринку [5, с. 154].
Отже, на кожному етапі життєвого циклу продукції, важливим є пошук резервів
зниження витрат
 на першому етапі закладається собівартість продукції, а відповідно і прибутковість
та час перебування її на ринку, тобто визначається тривалість життєвого циклу виробу;
 на другому етапі, в першу чергу, приділяють увагу недопущенню перевитрат коштів,
а не скороченню витрат;
 на третьому етапі пропонується застосування досвіду бенчмаркінгу, як один із
ключових факторів зниження собівартості продукції, де, будь-яке, підприємство зацікавлене
у якнайдовшому перебуванні його продукції на ринку, оскільки від цього залежить обсяг
отриманого прибутку від його реалізації та закріплення позицій на ринку.
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД
СПЛАТИ ЄСВ
Основною

причиною

порушення

роботодавцями

законодавчих

вимог

щодо

нарахування і сплати ЄСВ є те, що ставка даного внеску (станом на 01.01.2019 р. – 22%) є
обтяжливою і невигідною для вітчизняного бізнесу. Через це роботодавці неохоче наймають
працівників, не оформляють найнятих працівників, а укладають із ними договори як із
фізичними особами-підприємцями. Оскільки ЄСВ за своєю суттю, є податком на найману
працю: більше працівників – більше потрібно платити ЄСВ. Тоді як державі вигідно, щоб
ЄСВ сплачували за усіх фактично працюючих працівників і з усієї суми їх доходу.
Іншими причинами ухилення від ЄСВ є помилки допущені при складані звітності з
ЄСВ. Найбільш поширеними помилками є:
 не

відображено дані про початок та припинення трудових відносин роботодавця із

застрахованою особою;
 допускаються

помилки при проставленні ознак про наявність трудової книжки, про
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неповний робочий час;
 неправильно зазначаються
 неправильно

суми перехідних виплат (відпускні, лікарняні);

відображаються суми донарахованого ЄСВ до мінімального розміру

(коли база нарахування ЄСВ (дохід) по застрахованій особі становить менше мінімальної
заробітної плати за звітний місяць) тощо.
Недотримання вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (несплата, несвоєчасна сплата,
неперерахування) веде до застосування штрафних санкцій до порушника законодавства у
розмірах, вказаних у таблиці 1. Відповідно
та/або не сплачені у строки, є недоїмкою,

до п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону суми ЄСВ, своєчасно не нараховані

на суму якої нараховується пеня у розмірі 0,1% суми недоплати

за кожний день прострочення [10].
Суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення порядку та строків
нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, стягуються в тому самому порядку, що і
суми недоїмки із сплати єдиного внеску, і включаються до вимоги про сплату недоїмки,
якщо їх застосування пов’язано з виникненням та сплатою недоїмки.
За порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ посадові особи
платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність, встановлену відповідно до ст. 165-1
Кодексу України про адміністративні правопорушення (табл. 2) [15].
Таблиця 1
Штрафні санкції за несплату, несвоєчасну сплату, неперерахування ЄСВ, які
застосовуються до платників внеску
Порушення
у разі ухилення взяття на облік та
несвоєчасному поданні заяви про
взяття на облік
у разі несплати (неперерахуванні),
несвоєчасної сплати
у разі
донарахування ЄСВ
контролюючим
органом
чи
платником

Розмір штрафних санкцій
10 нмдг
(170 грн)

Примітка
17 грн. – неоподатковуваний
мінімум доходів громадян

20%

у разі неналежного ведення
бухгалтерської документації на
підставі
якої
нараховується
єдиний внесок
у разі несплати або неповної,
несвоєчасної
сплати
єдиного
внеску при видачі сум виплат

8-15 нмдг
(136-255 грн.)

від своєчасно несплачених
(неперерахованих) сум
від донарахованої суми за
кожен повний або неповний
період, але не більше 50% від
суми донарахування
17 грн. – неоподатковуваний
мінімум доходів громадян

у разі неподання, несвоєчасного
подання,
подання
за
не
встановленою формою звітності

10 нмдг
(170 грн.)
60 нмдг)
(1020 грн.)

10%

10%

Джерело: [10].
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від
несплачених,
не
в
повному
обсязі
або
несвоєчасно сплачених сум
за кожне таке неподання
за ті ж самі дії, вчинені
повторно протягом року

Таблиця 2
Відповідальність платників податку за порушення порядку нарахування,
обчислення і строків сплати ЄСВ
Порушення
Порушення порядку нарахування єдиного внеску,
неподання, несвоєчасне подання, подання нe зa
встановленою формою звітності щoдo єдиного
внеску aбo подання недoстовірних вiдoмостей, щo
використовуються
у
Державному
реєстрі
зaгальнообов'язковогo державного соціального
страхування, іншoї звітності, тa вiдoмостей,
передбачених зaконом прo ЄСВ
Несплата aбo несвоєчасна сплата єдиного внеску, у
тoму числi авансових платежів, у сумі, щo не
перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів
дoходів громадян
Несплата aбo несвоєчасна сплата єдиного внеску, у
тoму числі авансових
платежів, у сумі більше 300 нмдг

Розмір штрафних санкцій
Вiд 20 дo 30
неоподатковуваних мінімумів
дoходів громадян (вiд 340 дo
510 гpн.)

Примітка
Від 30 до 40 нмдг
(від 510 до 680 грн.)
при повторному
порушення протягом
року

Вiд 20 до 50 нмдг
(424-850 грн.)
Вiд 50 дo 100 нмдг (вiд 850 дo
1 700 гpн.)

Вiд 100 дo 300 нмдг (вiд
1 700 дo 5 100
гpн.) при повторному
порушення протягом
року

Джерело: [15].
Відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування передбачена і Кримінальним кодексом України (ККУ) (табл. 3) [16].
Таблиця 3
Відповідальність платників за ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Порушення

Розмір штрафних санкцій

1) умисне ухилення від сплати ЄСВ, вчинене службовою особою
підприємства, установи, організації незалежно від форми
власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою,
яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до
фактичного ненадходження до ПФУ у значних розмірах
2) ті самi діяння, вчинені зa попередньою змовою групою осіб,
aбo якщo вони призвели дo фактичного ненадходження коштів у
великих розмірах
3) вищезaзначені діяння, вчиненi особою, раніше судимою зa
ухилення вiд сплати єдиного внеску, aбo якщo вони призвели дo
фактичного ненадходження коштiв в особливо великих розмірах

Вiд 500 дo 1 500 нмдг* aбo позбавлення
права обіймати певнi посади чи зaйматися
певною діяльністю на строк дo трьох років

Вiд 1 500 дo 3 000 нмдг* із позбавленням
права обіймати певнi посади чи зaйматися
певною діяльністю на строк дo трьох років
Вiд 10 000 дo 25 000 нмдг* із позбавленням
права обіймати 141ідпо посади чи
зaйматися певною діяльністю на строк 141і
трьох років із конфіскацією майна
Особа, яка вперше вчинила діяння, передбаченi частинами першою aбo другою від 212 Кримінального кодексу
України, звільняється від кримінальної відповідальності, якщo вона 141і притягнення 141і кримінальної
відповідальності сплатила єдиний внесок, а також вiдшкодувала шкоду (штрафні санкції, пеня)
* Для кримінальної відповідальності неоподаткований мінімум доходів громадян встановлюється на рівні
податкової соціальної пільги (у 2019 році – 960,50 грн.).

Джерело: [16].
ККУ передбачено кримінальну відповідальність не за сам факт несплати в
установлений строк податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а за умисне ухилення від
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їх сплати. У зв'язку з цим суд має встановити, що особа мала намір не сплачувати належні до
сплати податки, збори, інші обов'язкові платежі в повному обсязі чи певну їх частину.
Проте, якщо ж бухгалтер зробив помилку і внаслідок цього до бюджету не надійшли
кошти в особливо великому розмірі, притягнути його до відповідальності за ухилення
від оподаткування буде дуже важко. В такому випадку бухгалтер може бути притягнутий до
відповідальності за ст. 367 ККУ – службова недбалість. Законодавець пов’язує можливість
залучення до відповідальності за ст. 212 ККУ не із заняттям певної посади на підприємстві, а
лише з виконанням функції, пов’язаної з розрахунком, сплатою і подачею звітності по
податках [40].
Так як базою нарахування ЄСВ є дохід працівника, то недодержання вимог
законодавства про праці є теж передумовою ухилення від сплати ЄСВ. Відповідно до цього,
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про працю» визначено, що у разі наявності
порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування
або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об’єкта відвідування (у разі їх
надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до
притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом
відповідальності [38].
Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності
за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі
виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються
одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході
інспекційного відвідування або невиїзного інспектування [38].
Загалом хочемо відмітити той факт, що збільшення штрафів за несвоєчасність чи
ухилення від сплати соціального внеску дасть можливість державі контролювати та
стимулювати підприємства до сплати.
Література:
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соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464 VІ.
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Єльцова Юлія Юріївна
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет ім. Дмитра Моторного
Науковий керівник: к.е.н., доцент Костякова А.А.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин та глобалізації економічних процесів
досить актуальним є пошук ефективних шляхів розвитку та впровадження стратегічного
управлінського обліку. В результаті чого зростають вимоги щодо кількості і якості
інформації про витрати та фінансові результати підприємства. Найбільшу увагу
зосереджують на формуванні масива інформації про витрати, яка використовується для
прийняття як оперативних так і стратегічних рішень, націлених на довгостроковий і
успішний розвиток підприємства зі зростанням його ринкової вартості
Вибір найкращого методу калькулювання є найбільш оптимальним варіантом
удосконалення системи управлінського обліку, адже саме продукт є основним джерелом
надходження доходів підприємства. Вітчизняні виробники закінчують аналізом витрат за
період виробництва продукту, при цьому не враховуючи довиробничу та післявиробничу
стадії, що впливає прийняття неефективних рішень оперативного та стратегічного характеру.
Провідні зарубіжні вчені як К. Уорд, Дж. Фостер, Д. П. Вебер, Р. С. Каплан в різні часи
досліджували проблеми калькулювання витрат та різні методи. Вітчизняними вченими С. Ф.
Головом, Т. Н. Назарчуком , В. О. Озераном, О. М. Стойловською, В. В. Ходзинською
закладено інформаційну базу для впровадження нових пропозицій щодо теорії та методології
стратегічного управлінського обліку. Разом із тим, актуальною залишається проблема в
систематизації існуючих наукових знань стосовно впровадження сучасних методів
калькулювання витрат на вітчизняних підприємствах. За таких умов актуалізується
необхідність переходу на новий методичний рубіж, заснований на впровадженні
перспективних інноваційних технологій калькулювання.
Класик стратегічного планування А. Чандлер зазначав, що стратегія — це визначення
основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття курсу дій і розподілу
ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей.
Стратегічний управлінський облік не обмежений жодними критеріями, які б визначали
тип вхідної інформації чи процесів, чи навіть результату. Критерії є гнучкими та спираються
на управлінські цілі. Система стратегічного управлінського обліку має широкі цілі, однією з
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головних є - надання інформації про калькулювання витрат.
Залежно від вибору підприємством стратегії розвитку визначається і стратегія
управління його витратами [3]. Як свідчить світова практика, більшість компаній, які
досягли значних результатів, завдячує саме впровадженню системи управління витратами,
яка є невід’ємною частиною стратегічного управління підприємством, що спрямоване на
його розвиток.
Стратегічне управління витратами – це система методів обліку та аналізу витрат, що
забезпечує вибору стратегії на основі планування та прогнозування раціонального
використання витрат підприємства, контроль за забезпеченням необхідного рівня витрат у
процесі фінансово-господарської діяльності і інформаційну підтримку при ухваленні всіх
управлінських рішень, що дозволяє реалізовувати стратегію підприємства [1]. Правильний
вибір стратегії повинен забезпечити позитивний економічний ефект. Стратегія управління
витратами підприємства має бути чітко підпорядкована його конкретним завданням та
заходам для досягнення стратегічної цілі.
Традиційні калькуляційні системи орієнтовані здебільшого на виробничий етап
життєвого циклу продукту. Через

це довиробничі

і

післявиробничі

витрати

не

співвідносяться з продуктом, який є джерелом їх виникнення. Як наслідок, менеджери
отримують викривлену інформацію про собівартість продукту, що може бути причиною
прийняття невірного управлінського рішення [2].
Таблиця 1.
Порівняння методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
Метод
калькулювання
Метод
калькулювання
повного життєвого
циклу

Визначення

Переваги

Недоліки

Розрахунок витрат за
етапами життєвого циклу
продукції підприємства

-Забезпечення точного
прогнозу затрат;
-Забезпечення
стратегічного ведення
структури витрат і
співвідношення її зі
структурою доходів
Висока ефективність в
управлінні витратами під
час проектування нових
виробів або модернізації
застарілих; досягнення
цільової собівартості
Забезпечує постійне
зменшення витрат й
утримання їх на заданому
рівні

-Відсутність періодизації
фінансових результатів;
- Невизначеність в обліку
накладних витрат;
- Може потребувати
витрат на отримання
додаткової інформації
-Вузькість сфери
застосування;
-Акцент тільки на
ринковому складнику
управління затратами

Цільове
калькулювання
(Таргет-костинг)

Управління витратами на
етапі проектування
нових виробів або
модернізації застарілих

Кайзен-костинг

Процес поступового
зниження витрат на етапі
виробництва з метою
досягнення необхідного
рівня собівартості і
прибутку

-Вузькість сфери
застосування;
-Акцент тільки на
ринковому складнику
управління витратами

Джерело: [4].
Перед визначенням який метод калькулювання використовувати, необхідно провести їх
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аналіз, визначити позитивні та негативні сторони, а також дослідили внутрішній та
зовнішній економічний клімат та фактори, що впливають на підприємство.
На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що стандартних методів
управління витратами не існує. Застосування кожного з наведених методів є доцільним для
конкретних умов на підприємстві і цілей в управлінні витратами. Обираючи метод
калькулювання, керівництву необхідно провести детальні дослідження на базовому
підприємстві відносно факторів впливу зовнушнього та внутрішнього середовища. Для
ефективного управління витратами доцільно комбінувати декілька методів
Зокрема, поєдання на практиці міжнародного підходу щодо оптимізації витрат, таргеткостинг та кайзен-костинг дозволяють приймати стратегічні та операційні рішення з
урахуванням можливостей всіх стадій життєвого циклу продукту. Від вірно обраного методу
або їх сукупності залежить ефективність управління діяльністю підприємства.
Література:
1. Гуцайлюк З. Прогнозний (стратегічний) облік в сучасні проблеми теорії
бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №2- С.14-19.
2. Лепетан І. Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід.
3. Пастернак О. П. Вибір методів обліку витрат основної діяльності для потреб
управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 5. С.1019-1024.
4. Товстопят Ю., Чернишова Н. Методи обліку витрат виробництва та калькулювання
собівартості

продукції.

Податковий

кодекс.

2014.

№

22.

URL:

https://i.factor.ua/ukr/journals/nk/2014/november/issue-22/article3441.html

Жуковець Наталя Любомирівна
Львівський національний університет імені Івана Франка
(м. Львів)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Шевців Л.Ю.
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗАПАСІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Проблеми обліку запасів в сучасних умовах набувають особливої актуальності в
зв’язку з потребою швидкої і достовірної інформації. Процес відображення їх в обліку, який
складався роками не задовольняє інформацією управлінський персонал. Тому станом на
сьогоднішній день важливим є вирішення питання пристосування сучасної системи обліку і
контролю запасів на підприємствах до вимог оптимізації оперативності та достовірності
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надання інформації для потреб менеджменту з метою раціоналізації управління такими
активами та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання в цілому.
Важливе практичне значення та виробничу спрямованість мають питання обліку запасів,
оскільки це є передумовою подальшого розвитку виробництва на підприємствах. Належним
чином організований облік виробничих запасів, тобто якісна поінформованість про їх наявність
та рух, має суттєве значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства та в
контролі за зберіганням матеріальних цінностей. У зв’язку з цим в сучасних умовах об’єктивно
виникла необхідність перегляду існуючої практики організації обліку запасів.
Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її
у фінансовій звітності встановлено П(С)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 20. 10. 1999 р. № 246 [3].
Відповідно до П(С)БО 9, запаси – це активи, які:
• утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
• перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту
виробництва;
• утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та
надання послуг, а також управління підприємством [3].
Правильно організований внутрішньогосподарський контроль запасів на підприємстві
дає змогу слідкувати за правомірним оприбуткуванням, відповідальним зберіганням,
раціональним використанням товарних та сировинних запасів. А чітко визначена на
документальному рівні система внутрішнього контролю запасів дасть змогу уникнути не
тільки зайвих витрат, розкрадань, зловживань із боку посадових осіб, але і штрафів.
Внутрішній

контроль

забезпечує

відповідність

конкретного

об’єкта

прийнятим

управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Основною його
метою є об’єктивне вивчення фактичного стану справ у суб’єкта господарювання, виявлення та
попередження тих чинників і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і
досягнення поставленої мети та доведення цієї інформації до органу управління.
У системі управління внутрішньогосподарський контроль є не надзвичайним заходом, а
невід’ємною частиною управління, тому що не можна здійснювати управління без
систематичного контролю над матеріальними цінностями, їх раціональним використанням,
операціями і процесами, пов’язаними з виробництвом та реалізацією продукції і сировини.
Своєю чергою, внутрішньогосподарський контроль є системою постійного спостереження за
ефективністю використання майна господарського суб’єкта, законністю і доцільністю
господарських операцій та процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних
цінностей.
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Отже, внутрішній контроль запасів є невід’ємним складником діяльності підприємства,
оскільки саме від нього будуть залежати робота підприємства у цілому, його витрати та
доходи. Наведений порядок проведення внутрішнього контролю запасів у розрізі
господарських процесів забезпечить ефективне функціонування господарської діяльності
підприємства.
Проведення внутрішньогосподарського контролю запасів можна умовно поділити на
чотири етапи (рис. 1).
Етап І
Визначення фактичного стану
складського господарства на
підприємстві

Етап ІІ
Порівняння фактичних даних про
запаси з даними бухгалтерського
обліку або плановими показниками

Етапи
внутрішньогосподарського
контролю запасів
Етап ІІІ
Оцінка виявлених відхилен та
ступеня їх впливу на
функціонування підприємства

Етап IV
Узагальнення результатів
контролю та виявлення причин
зафіксованих відхилень

Рис. 1. Етапи внутрішнього контролю запасів на підприємстві
Джерело: [4].
Контроль за використанням запасів у процесі виробництва доцільно здійснювати за
такими напрямами:
− контроль документального оформлення відпуску виробничих запасів;
− перевірка відповідності фактичного відпуску матеріалів на виробництво за
встановленим лімітом;
− контроль відповідності витрачання матеріалів затвердженим нормам і нормативам;
− контроль за відходами і поверненням невикористаних матеріалів;
− контроль правильності віднесення матеріальних витрат на собівартість продукції.
Аналізуючи діяльність вітчизняних підприємств, можна виділити такі проблеми
ведення обліку запасів:
- невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення
запасів;
- складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів, що
полягає у використанні підприємствами бартерного обміну;
- низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими
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запасами підприємств;
- обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо.
Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інформації про запаси,
використання нетрадиційних для вітчизняної облікової практики підходів до ефективного їх
використання та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування
принципів і методів бухгалтерського обліку.
Тому доцільно проводити контроль за запасами відповідно до наступних принципів:
1) завозити матеріали необхідно лише ті, що використовуються у виробництві;
2) розмір запасу кожного виду сировини та матеріалів встановлювати з урахуванням
середнього виробничого запасу, який містить поточну потребу, підготовчий та гарантійний запаси;
3) зберігання запасів організовувати за сучасними технологіями;
4) запаси повинні підлягати повному обліку, маркуванню та етикетуванню.
Основними напрямками вдосконалення підвищення ефективності використання
запасів на підприємстві є:
- підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими
запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням інформаційних технологій
обробки економічної інформації;
- удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні
виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації
виробничих запасів, оскільки успішне функціонування підприємств залежить, перш за все,
не тільки від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того,
наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;
- узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку виробничих запасів;
- обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і
технології виробництва;
- чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств
(застосування заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).
Однією з важливих умов якісного обліку і контролю запасів є застосування
комп’ютерних програм для автоматизації контролю з передовими методами організації
складського господарства та обліку матеріалів. Для організації безперебійного постачання,
розміщення, зберігання і видачі виробничих запасів потрібно правильно організувати
складське господарство.
Підсумовуючи,
удосконалення

можна

обліку

стверджувати,

запасів

що

підприємством

реалізація
призведе

результативності його фінансово – економічної діяльності.
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до

перелічених
значного

напрямів
підвищення
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Готельне господарство є важливою складовою частиною туристичної діяльності.
Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язаний із рівнем
матеріально-технічної

бази,

розгалуженістю

й

різноманітністю

мережі,

якістю

обслуговування, що надається в готельному господарстві. Саме готельні підприємства
виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів – забезпечують їх
сучасним житлом і побутовими послугами. Готельний бізнес – одна з найдинамічніших та
високоприбуткових галузей світової економіки, джерело створення нових робочих місць та
генератор зайнятості населення.
Діяльність

підприємств

готельно-ресторанного

бізнесу

в

сучасних

умовах

господарювання вимагає постійного вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення
системи управління отриманими доходами та понесеними витратами, що є важливою
складовою прийняття управлінських рішень [2].
Фінансовий результат як узагальнюючий показник діяльності підприємства містить два
складника – доходи та витрати, рівень яких впливає на розмір прибутку і рентабельності
підприємства. Отримання прибутку є основною метою не тільки для підприємств готельного
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бізнесу, але й для будь-якої іншої підприємницької діяльності. Від розміру отриманого
прибутку залежать формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом,
фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства.
Правила бухгалтерського обліку фінансових результатів визначаються окремими
стандартами: П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» [3].
Завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів полягає у визначенні їх
кількісних і якісних параметрів – прибутку чи збитку; формуванні даних щодо фінансових
результатів для потреб складання фінансової звітності й податкових декларацій;
інформаційному забезпеченні порядку розподілу прибутку та здійснення операцій щодо
розрахунків за сумами належних до бюджету податків та обов'язкових платежів, з
акціонерами та засновниками за нарахованими їм дивідендами, формування резервів
власного капіталу тощо.
Для відображення господарських операцій з обліку доходів і витрат готельний
комплекс використовує рахунки 7-го – 9-го класів. Облік фінансових результатів здійснюють
у Журналі 6 (за рахунком 79 «Фінансові результати»), Журналі 7 (за рахунком 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)») та Головній книзі.
Особливостями організації бухгалтерського обліку готельного підприємства є:
одночасність процесів виробництва і споживання, обмежена можливість збереження та
накопичення послуг, потреба швидкого та якісного обслуговування, широка участь
персоналу у виробничому процесі, сезонний характер попиту на готельні послуги,
взаємозалежність готельних послуг і мети подорожі (поїздки), вплив особливостей
економіки та культури територій розміщення готелів, врахування особливостей споживачів
послуг (клієнтів готелю), обмеженість ресурсів місткості готелю.
Проблемними аспектами обліку підприємств є необхідність стратегічного управління
доходами та витратами, матеріально-технічного та організаційного забезпечення ведення
обліку доходів і витрат підприємства, забезпечення максимальної оперативності та
достатньої аналітичності вихідної інформації про доходи і витрати підприємства та постійне
удосконалення системи податків і обов’язкових платежів [1].
Отже, фінансові результати являють собою досить складну та багатовимірну категорію.
Часткового саме фінансові результати виступають головною метою діяльності підприємства.
Їх визначення є важливим підсумковим показником, який характеризує ефективність
здійснення як окремих операцій, так і діяльності суб’єкта господарювання в цілому. У
сучасних умовах отримання прибутку та забезпечення рентабельності діяльності є
необхідною складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ
ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ГОРДОНА
В умовах відсутності діючого фондового ринку, який міг би бути репрезентативним
джерелом статистичних даних для оцінки підприємств, доводиться використовувати
альтернативні її методи. Одним із більш популярних підходів є використання двохетапної
оцінки

справедливої

вартості

акцій

на

базі

грошового

потоку,

що

генерується

підприємством: на першому етапі здійснюється оцінка грошового потоку за період, який
можливо більш-менш вірогідно спрогнозувати, за допомогою методу DCF; на другому
враховується майбутній грошовий потік, який підприємство буде генерувати у майбутньому,
і він оцінюється за допомогою моделі Гордона. Цікавим побічним ефектом відсутності
фондового ринку є відсутність бази для порівняння справедливої ціни українських акцій, а
отже і неможливість достовірних висновків про їх пере- або недооцінку. Потреба у базі для
порівняння тим більша, адже ряд досліджень на базі російського [1] та американського [2]
досвіду роблять однозначний висновок про високу ступінь спотворення кінцевої вартості
підприємства за рахунок включення в неї нескінченної ренти, на яку, в залежності від
обраних параметрів розрахунку (а саме темпу приросту і ставки дисконтування), припадає
від 60% означеної кінцевої вартості.
Очевидно, що передумова нескінченного зростання, включена у модель, є неможливою,
хоч і значно спрощує розрахунки. Модифікація моделі Гордона шляхом включення до неї
вірогідності банкрутства компанії [3] дозволяє мінімізувати вплив такої ненадійної майбутньої
вартості, яка може бути або не бути отримана впродовж 11 і більше років, а використання
альтернативних моделей [4,5] – взагалі уникнути цієї проблеми ціною появи ряду інших. Як
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показує дослідження [Ошибка! Закладка не определена.], частка справедливої вартості
підприємства, яка припадає на далеке майбутнє, залежить від різниці між ставкою
дисконтування та темпом приросту. Чим менше означена різниця, тим більша частка
справедливої вартості залежить від доходів у далекому майбутньому, і якщо при різниці у 4%
тільки 20% від справедливої вартості припадатиме на доходи, які будуть отримані у далекому
майбутньому, то при різниці у 1% - вже 70%. Цікавим є те, що навіть при однаковому значенні
такої різниці, частка справедливої вартості, яка припадає на далеке майбутнє, буде тим вища,
чим вищими є значення ставки дисконтування та темпу приросту. Наприклад, коли ставка
дисконтування становить 7%, а темп приросту – 2%, частка вартості, яка може бути отримана
після 20 року, становить 38,4%, а при ставці дисконтування у 13% і темпі приросту у 8% – вже
40,4% [Ошибка! Закладка не определена., c. 196].
Звичайно, абсолютна більшість підприємств, справедлива вартість яких оцінюється зараз,
не зможуть забезпечити своє існування на довгострокову перспективу, не кажучи вже про
стабільний приріст дохідності, а отже частка, яка припадає на таку майбутню вартість, має
підстави вважатись переоцінкою підприємства. Лише у випадку значних дивідендних виплат
більша частка справедливої вартості підприємства припадає на доходи, які можуть бути
отримані у близькому майбутньому; іншими важливими факторами, які вступають в силу у
модифікаціях моделі Гордона, є вірогідність дефолту і наявність стабільних переваг на ринку.
Але як це стосується оцінки вітчизняних підприємств, які здебільшого дивіденди не
сплачують взагалі, не кажучи вже про наявність ринкових переваг і перспектив стабільного
зростання? За умови відсутності репрезентативної ринкової статистики, і похідної від неї
низької популярності методичних підходів корпоративних фінансів, подібних досліджень на
українських даних виявлено не було. Найближчим аналогом, таким чином, є російські
дослідження, і вони, очікувано, мають висновок про недооцінку підприємств на
нерозвинутому ринку при використанні моделі Гордона [ Ошибка! Закладка не определена., c.
71]. Така недооцінка насамперед стосується переоцінки підприємств при погіршенні
ринкової ситуації, яка передбачає зростання ставки дисконтування при збереженні або
погіршенні інших параметрів, а отже і пропорційне зменшення оціночної вартості
підприємства. Вирішення цієї проблеми автор бачить у використанні таргетованої (тобто
середньої

за

попередні

періоди)

ставки

дисконтування

для

мінімізації

впливу

«короткострокових» коливань на довгострокову вартість майбутньої нескінченної ренти.
Таким чином, тут йдеться про ліквідацію симптомів, а не причин проблеми, які лежать саме
у високому впливі умовних грошових потоків із далекого майбутнього, які включаються у
теперішню вартість.
Практичним висновком із розглянутої літератури випливає тенденція до переоцінки
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справедливої вартості підприємств методом двохетапної її оцінки із використанням
немодифікованої моделі Гордона. Придатність такої моделі обмежується лише дуже вузьким
колом підприємств, які є розвинутими, стабільними і регулярно сплачують дивіденди –
список ознак, яким важко відповідати українським підприємствам.
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Коноплянко Діана Юріївна
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
(м. Мелітополь)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Сахно Л.А.
АУДИТ І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В сучасних умовах спрямованості на децентралізацію державної влади в Україні
удосконалення системи контролю формування й використання коштів місцевих бюджетів є
надзвичайно важливою проблемою. Організація контролю є обов'язковим елементом
управління суспільними коштами, оскільки таке управління тягне за собою відповідальність
перед суспільством. Окремі питання бюджетного контролю досліджують як вітчизняні, так і
зарубіжні науковці. При цьому одна група авторів розглядає контроль як функцію фінансів
(М.Білуха, О.Василик, Е. Калюга, О. Кириленко, В. Опарін, І. Стефанюк, Б. Усач, В.
Федосов, І. Чумакова, Т.Каменська та ін.). Інша - приділяє більше уваги організації та
методам контролю, вбачаючи в ньому функцію управління (Г.Атаманчук, Ю.Битяк,
Т.Коломоєць, Л. Сахно, В. Міщенко, С.Кучеркова, Г.Одінцова).
Процеси реформування контролю у сфері управління державними фінансами вже
розпочалися. Зокрема, на виконання Плану дій «Україна - ЄС», Міністерством фінансів
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України спільно з Держфінінспекцією було підготовлено стратегічні документи - Концепцію
розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та План заходів шодо її реалізації,
а також започатковано напрями реформування і створення нормативної бази державного
фінансового контролю (в т.ч. бюджетного) та її поступової гармонізації з міжнародно
визнаними стандартами (IFAC, ІІА,INTOSAI) [1].
Концепцією визначені три основні складові європейської моделі державного
фінансового контролю, котрі мають бути побудовані країною-претендентом на вступ до ЄС:
запровадження підзвітності керівників у сфері фінансового управління й контролю;
започаткування децентралізованого внутрішнього аудиту шляхом поступової зміни
інспектування на внутрішній аудит; запровадження функції координації й гармонізації
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на центральному рівні [2].
Ці засади відображено в уже згадуваній нами ст. 26 Бюджетного кодексу (БКУ), новою
редакцією якого започатковано інноваційні зміни в контролі використання бюджетних
коштів, а також передбачено обов’язковість організації розпорядниками бюджетних коштів
внутрішнього контролю й внутрішнього аудиту та забезпечення їх проведення у своїх
закладах і підвідомчих бюджетних установах. Таким чином, завдяки нововведенням БКУ
створено передумови для ефективної децентралізації контролю в бюджетній сфері та
значного посилення попереднього й поточного бюджетного контролю. Відтепер він не тільки
зосереджується на розпорядниках бюджетних коштів вищого рівня, а й забезпечує
запровадження

й

розвиток

ефективних

інструментів

внутрішнього

контролю

та

внутрішнього аудиту для моніторингу діяльності і перевірок підзвітності керівників на
регіональному й місцевому рівнях управління державними фінансами.
Згідно проекту Закону України «Про державний контроль за дотриманням бюджетного
законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення», бюджетний контроль – це
система заходів, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого
самоврядування з метою забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу під час
складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджетів та звітування про їх
виконання.
Завданнями бюджетного контролю є:
- запобігання ухваленню рішень, які можуть призвести до вчинення бюджетних
правопорушень;
- виявлення бюджетних правопорушень та вжиття заходів для їх припинення;
- виявлення слабких місць у виконанні бюджетних програм;
-розроблення

пропозицій

щодо

запобігання

бюджетним

підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів.
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правопорушенням
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Метою будь-якого суб’єкта господарювання є створення системи контролю, яка
допомагає своєчасно виявляти помилки, сприяючи підвищенню ефективності роботи. Адже
ресурси, спрямовані компанією на створення надлишкового контролю, могли б бути
використані для досягнення інших цілей і завдань [3]. Однак, навіть добре вибудувана і
організована система внутрішнього контролю потребує оцінки своєї ефективності як з точки
зору досягнення поставлених цілей, так і з точки зору економічності. Цій меті служить
внутрішній аудит. Метою внутрішнього аудиту є захист інтересів власників щодо
збереження та ефективного використання ресурсів підприємства, а також отримання
достовірної та повної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Основне завдання внутрішнього аудиту – проведення якісного аудиту, розроблення
ефективних рекомендацій та подальший контроль їх виконання[4].Аудит не може вважатися
завершеним до тих пір, доки не будуть впроваджуватися аудиторські рекомендації та усунені
виявлені відхилення. Об'єкти внутрішнього аудиту визначаються його цілями і завданнями.
Основними об'єктами внутрішнього аудиту є стан ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві, фінансова звітність, стан активів підприємства і джерел їх утворення,
забезпеченість підприємства власними обіговими коштами, забезпеченість власними
засобами; платоспроможність і фінансова стійкість, система управління підприємством;
робота економічних і технічних служб, сплата податків підприємством; господарські
процеси, тощо. Одним з найважливіших аспектів діяльності внутрішнього аудиту є
визначення та аналіз можливих зовнішніх і внутрішніх ризиків при розробці та впровадженні
нових проектів, а також розробки рекомендацій, що дозволяють знизити рівень ризику або
мінімізувати можливі втрати.
Відповідно до міжнародних стандартів внутрішнього аудиту (МСВА) внутрішній аудит
– це діяльність з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на
вдосконалення діяльності організації. Проведений аналіз наукових праць провідних вчених,
які досліджували сутність внутрішнього аудиту та його місце в системі управління
підприємством вказує на те, що на сучасному етапі серед науковців немає єдиної точки зору.
У наведених визначеннях сутність внутрішнього аудиту зводиться до незалежного контролю
стосовно існуючих на підприємстві систем бухгалтерського обліку та здійснюваних
операцій. Перевагою внутрішнього аудиту, на відміну від зовнішнього, є те, що він
системний - складається з попереднього, поточного та наступного контролю, є
безперервним, суцільним, що має дуже важливе значення для успішного функціонування
підприємства.
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Ринкові форми господарювання України зумовили проведення економічних реформ.
Основою цього процесу став процес входження національної економіки України в систему
світового господарства. Одним із напрямів на цьому шляху є вступ України в до
Європейського Співтовариства (ЄС). Даний стратегічний курс об’єктивно потребує зміни та
адатації вітчизняної системи бухгалтерського обліку, звітності та контролю до міжнародних
стандартів.
У вивченні даного питання, приймали участь такі науковці як: П.С. Безруких, М.Т.
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, Б.Ф. Усач та інші.
Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності у європейських країнах
здійснюється відповідно до Регламенту Європейського Союзу ЄС від 19 липня 2002 р. №
1606/2002 [4].
Нині контроль за веденням бухгалтерського обліку вітчизняними підприємствами з
боку

державних

інституцій

потребує

вдосконалення.

Формальність

у

веденні

бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності викликана відсутністю належної
відповідальності за достовірність та якість облікової інформації. Основна увага бухгалтерів
вітчизняних підприємств спрямована до правильності визначення об'єкта оподаткування,
оскільки за допущені помилки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність
[5].
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Незважаючи на схожість концептуальних основ бухгалтерського обліку в Україні з
МСФЗ, дані фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної за НП(С)БО, істотно
відрізняються. Насамперед відмінності фінансових даних та управлінської інформації
пов’язані з тим, що дані бухгалтерського обліку є основою для складання звітності
підприємства та складання податкових декларацій [5].
Одним із напрямів регулювання системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні
має стати гармонізація НП(С)БО та МСФЗ для подолання певних неузгодженостей та
невідповідностей (табл. 1).
Подальші кроки у реформуванні системи бухгалтерського обліку в Україні були
зумовлені змінами, що визначені Законом України «Про внесення змін до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких
положень» від 05.10.2017р. № 2164-VIII [1].
Таблиця 1
Невідповідності між МСБО та НП(С)БО
1.
2.
3.

4.

Cтруктура та зміст принципів формування фінансової звітності у НП(С)БО не
збігається з МСФЗ;
Інколи є розбіжності між складом та наповненням принципів у НП(С)БО та МСФЗ;
Деякі принципи бухгалтерського обліку у НП(С)БО, які є аналогами принципів МСФЗ
(безперервність діяльності підприємства, превалювання сутності над формою,
обачність), мають відмінності у трактуванні;
Усі принципи МСФЗ розкриваються докладніше і містять більшу кількість прикладів,
ніж у НП(С)БО.
Джерело: [6]
Слід відзначити, що нині основною функцією бухгалтерського обліку є не тільки

фіскальна, але також і юридична форма відображення операцій у бухгалтерському обліку, і
вона здебільшого переважає над їх економічною сутністю. Таке застосування НП(С)БО не
дозволяє сформувати правильне судження у користувачів про діяльність підприємства
загалом [6].
Важливим кроком на шляху до реалізації реформування бухгалтерського обліку було
ухвалення Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р Стратегії
застосування МСФЗ в Україні, метою якої стало вдосконалення системи бухгалтерського
обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства ЄС [3].
На виконання Стратегії були внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», який було доповнено розділом 12.1 «Застосування
міжнародних стандартів» [2].
Нині є три ключові проблеми в системі бухгалтерського обліку в Україні [7]:
- прив’язка положень Податкового кодексу України до даних бухгалтерського обліку
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та фінансової звітності незалежно від стандартів, що використовуються;
- єдиний замовник і користувач фінансової звітності вітчизняних підприємств,
складеної відповідно до МСФЗ, – держава;
- менталітет і професійний досвід вітчизняних бухгалтерів здебільшого не повністю
відповідає поставленому завданню.
На нашу думку, основними тенденціями розвитку системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в умовах європейської інтеграції України у найближчому майбутньому
можуть бути [6]:
1) подальший процес застосування МСФЗ, збільшення мотивації до впровадження
МСФЗ суб’єктами господарювання, діяльність яких експортно орієнтована на міжнародні
ринки збуту продукції, насамперед на ринок Європейського Союзу;
2) подальша гармонізація НП(С)БО з МСФЗ;
3) підвищення рівня знань та практичних навичок застосування МСФЗ фахівцями у
сфері бухгалтерського обліку через систему вищих навчальних закладів.
У найближчій перспективі розвитку системи бухгалтерського обліку і звітності в
Україні слід очікувати превалювання процесу застосування МСФЗ, подальшої гармонізації
НП(С)БО з урахуванням вимог МСФЗ та Директив ЄС.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
З огляду на те, що в той час як економічний потенціал усе більшою мірою визначається
рівнем розвитку інформаційної структури, пропорційно зростає потенційна уразливість
економіки від інформаційних впливів. Хакерські атаки, віруси-вимагачі, промислове
шпигунство, крадіжка персональної інформації – все це стало невід’ємною частиною ризиків
для діяльності підприємств. А повністю автоматизована форма бухгалтерського обліку з
підключенням до мережі стає одним з основних джерел подібної уразливості.
Швидке вдосконалювання інформатизації, проникнення її в усі сфери суспільства та
держави викликали крім безсумнівних переваг і появу ряду суттєвих проблем. Однією з них
стала необхідність захисту підприємства від імовірних інформаційних небезпек.
Формування інформаційного суспільства опирається на новітні інформаційні,
телекомунікаційні технології та технології зв'язку. Саме нові технології призвели до
бурхливого поширення глобальних інформаційних мереж, що відкривають принципово нові
можливості міжнародного інформаційного обміну. Формування інформаційного суспільства
концептуально та практично означає формування нового світогляду, в якому дуже важливе
значення буде мати безпека від інформаційних загроз.
З урахуванням того, що об'єктом інформаційної безпеки є підприємство, зміст поняття
«інформаційної безпеки» буде полягати у захищеності інтересів власника даного
підприємства, що задовольняють за допомогою інформації, або пов'язаних із захистом від
несанкціонованого доступу тих відомостей, які представляються власникові досить
важливими. Інтереси проявляються через об'єкти, здатні служити для їхнього задоволення, і
дії, що вживають для володіння цими об'єктами. Відповідно, інтереси, як об'єкт безпеки,
можуть бути представлені сукупністю інформації, здатної задовольняти інтерес власника, і
його дій, спрямованих на оволодіння інформацією або приховування інформації. Ці складові
об'єкта інформаційної безпеки і захищаються від зовнішніх і внутрішніх загроз [1, с.188].
Слід зауважити, що застосування інформаційних технологій є одним з важливих
факторів, що визначають конкурентоздатність підприємств. Однак поряд з очевидними
перевагами, такими як автоматизація виробничих і обліково-аналітичних процесів,
доступність електронних розрахунків, швидкість обробки інформації для прийняття
управлінських рішень, використання інформаційних технологій привносить нові істотні
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ризики [2, с. 20].
Питання інформаційної безпеки при веденні бухгалтерського обліку з використанням
комп’ютерних технологій доцільно розглядати у двох аспектах: запобігання зловживань чи
ненавмисних порушень працівниками підприємства (внутрішній аспект) та створення
належної інформаційної безпеки для запобігання несанкціонованому доступу, пошкодженню
комп’ютерних програм чи даних вірусами, комп’ютерному саботажу (зовнішній аспект) [3,
с.232].
Превентивні механізми запобігання втрат та перекручень облікової інформації повинні
базуватися на комплексних, взаємопов’язаних методиках і процедурах виявлення, аналізу
ризиків для інформаційної системи обліку підприємства, розробках контрольних технологій
щодо управління безпекою облікової інформації [4, с.126].
У теперішній час найбільшу питому вагу в цій групі заходів у системах обробки
обліково-звітної інформації складають спеціальні пакети програм або окремі програми, які
включаються до складу програмного забезпечення з метою реалізації завдань щодо захисту
інформації. Технологічні засоби інформаційної безпеки – це комплекс заходів, які органічно
вбудовуються в технологічні процеси перетворення даних.
Можливі методи зниження інформаційного ризику для кожної одиниці стандартні і
можуть бути використані в обліково-аналітичній діяльності [5, с.121]:
- прийняття ризику – визнання потенційних втрат прийнятними;
- запобігання ризику – прийняття рішень, спрямованих на видалення фактора ризику,
зокрема, усунення причин відповідної загрози (наприклад, відмова від використання
встановленого програмного забезпечення, що істотно порушує вимоги інформаційної
безпеки);
- обмеження ризику – впровадження спеціальних засобів контролю, що знижують
імовірність реалізації інформаційної загрози та (або) її наслідки;
- передача ризику – створення умов для компенсації потенційних втрат шляхом
передачі ризику третій особі, наприклад, використовуючи страхування або віддаючи окремі
функції на аутсорсінг.
Представлені вище способи не є взаємовиключними та можуть застосовуватися
комплексно.
Але запобігання інформаційним небезпекам не повинно зводитись до одного тільки
зниження

ризиків.

Оскільки

настання

кризових

ситуацій

практично

неможливо

прогнозувати, необхідно створити цілу низку заходів, і перш за все, систем контролю для
швидкого реагування та прийняття вірних управлінських рішень.
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Так, для автоматизованої форми обліку дуже важливо мати надійний захист та щоденне
резервне копіювання даних на безпечних носіях. Не повинна вважатися застарілою
роздруківка

найбільш

важливих

фінансових

документів

на

папері,

щоб

робота

бухгалтерської служби не припинялася, наприклад, із за перебоїв електроенергії.
Зауважимо, що не менш важливим фактором безпеки бухгалтерського обліку є
використання лише ліцензованого програмного забезпечення, яке має службу технічної
підтримки, оновлення уразливих компонентів тощо.
Також, проблема заслуговує більш уважного відношення від керівників підприємств,
які

все ще використовують застарілі моделі управління. Формування нового підходу

потребує перегляду кадрових питань, нових форм контролю й обов’язкового урахування
факторів, що характерні новій цифровій економіці.
Отже, у ході дослідження нами зроблено висновок, що на даному етапі інформаційні
загрози є недооціненими та недостатньо вивченими у розрізі облікової діяльності
підприємств. У той час як економічний потенціал усе більшою мірою визначається рівнем
розвитку інформаційної структури, пропорційно зростає потенційна уразливість економіки
від інформаційних впливів. Тому так важливо всебічно вивчити види інформаційних загроз і
розробити заходи щодо їх уникнення. Це в першу чергу формування нового підходу до
управління підприємством, захисту внутрішньої інформації від зовнішнього втручання,
аналіз інформаційних ризиків при прийнятті управлінських рішень тощо.
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СУЧАСНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Економіка України на шляху до євроінтеграції зіштовхується з глобальними явищами,
що проявляються у довгочасному процесі зміни інформаційних, економічних і соціальнополітичних відносин. І головним чином, ця особливість пояснюється інформаційною
глобалізацією.
Інформаційна глобалізація – це поширення інформаційних технологій, їх об’єднання у
мережі та активне використання в усіх сферах суспільного життя. Інформаційні технології
допомагають керувати процесами виготовлення, зберігання, реалізації та використання
матеріальних ресурсів. Автоматизація складського обліку дозволила отримувати оперативну
інформацію о наявності та русі запасів (товарів) незалежно від відстані розміщення
складських приміщень [1, с.97].
Так, у торгівлі поширенню інформаційних технологій сприяє повсімісне впровадження
штрихового кодування «QR» (Quіck Response, у перекладі «швидкий відгук»). Це двомірний
штрих-код, що надає інформацію для швидкого її розпізнавання за допомогою спеціального
пристрою або камери на мобільному телефоні. Окрім швидкого оформлення купівлі-продажу
товарів, ця система значно полегшує процес інвентаризації запасів (товарів) на складах.
Подібна система штрихового кодування інформації

являє собою сукупність виду штрихових

кодів і технічних засобів нанесення на носії інформації, верифікації якості друку, зчитування
з носіїв, а також попереднього опрацювання даних.
Ступінь

реалізації телекомунікаційних технологій визначається використанням

глобальної мережі Інтернет як інструмента організації єдиного інформаційного простору
електронного бізнесу. Електронна комерція є важливим елементом електронного бізнесу.
Можна відокремити наступні особливості електронної комерції, що виділяють її на тлі
основних видів подібної діяльності.
Свою традиційну форму поступово змінюють і грошові розрахунки. Усі банківські
операції повністю автоматизовані, усім користувачам доступні онлайн-полсуги. Платежі
можна здійснювати за допомогою персональних комп’ютерів, терміналів або телефонів, які
підключені до мережі. Все більш популярними стають розрахунки електронними коштами.
Зараз існує багато платіжних систем (електронних кошиків), які дозволяють проводити
розрахунки поза банківською системою.
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Так більшість операцій фіксується інформаційними системами на стадії здійснення і
оперативно передається на обробку до автоматизованих систем обліку, що допомагає
уникнути помилок [2, с.55].
Отже, інформаційна глобалізація вимагає розробки нових підходів до теоретичного,
нормативно-правового та методичного забезпечення обліково-аналітичного процесу.
Більшість фахівців з бухгалтерського обліку вважають, що перспектива розвитку галузі
полягає в наближенні до принципів, закріплених в Міжнародних стандартах фінансової
звітності (МСФЗ). На нашу думку, це найбільш актуальний підхід до проблеми у даному
часі. Європейська інтеграція буде вимагати гармонізації підходів до бухгалтерського обліку
та звітності підприємств. Однак, це лише тимчасове рішення проблеми [3, с.11].
По-перше, не всі країни використовують МСФЗ. В умовах тотальної глобалізації це
може спричинити незручності, навіть, перекручення даних.
По-друге, сама система МСФЗ уже застаріла і не відображує усіх викликів, що
повстають перед сучасним суспільством.
Одним із напрямків удосконалення бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції слід
визнати послідовний розвиток теоретичних концепцій, за допомогою яких можливо оцінити
як існуючі, так і нові технології обліку, а також розробку на цій основі нормативноправового та методичного забезпечення сучасного облікового процесу.
Глобалізація призвела до того, що багато аспектів бухгалтерського обліку як наукової
дисципліни та практичної діяльності також придбали міжнародний характер. При цьому
бухгалтерський облік ще необхідно вивести на новий рівень знань і умінь, що
використовуються при вивченні світової глобальної системи.
Література:
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УМОВАХ УКРАЇНИ
Роль міжнародного фінансового контролю як нового інституту почала зростати у
зв’язку з розвитком міжнародного співробітництва держав, наданням фінансової допомоги та
необхідністю забезпечення законності й ефективності використання фінансових ресурсів як
самих держав, так і міжнародних фінансів.
Враховуючи це, розуміємо, що європейський вектор інтеграції України потребує
реформування управління державними фінансами у сфері бюджетної політики, внутрішнього
контролю та зовнішнього аудиту. Пріоритетами розвитку галузі зовнішнього аудиту є
імплементація стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового
контролю (INTOSAI), а також обмін найкращими практиками ЄС у галузі зовнішнього
контролю та аудиту державних фінансів.
Важливе місце в системі державного фінансового контролю країн ЄС належить
парламентському контролю, який за змістом являє собою законодавчо врегульований процес
спостереження

за

фінансовою

системою

держави

з

боку

парламенту

(вищого

представницького органу). В окремих країнах парламентський контроль здійснюється не
безпосередньо парламентом, а через утворені ним органи. Зазвичай орган парламентського
контролю уособлює систему вищого державного фінансового контролю, тобто здійснює
вищий нагляд і контроль за функціонуванням публічних фінансів (у першу чергу, щодо
формування і використання бюджетних коштів). Цей орган, згідно з документами INTOSAI,
зможе об’єктивно й ефективно виконувати покладені на нього завдання лише у тому
випадку, якщо він не залежить від підконтрольних йому органів та захищений від
зовнішнього впливу. Узагальнення результатів реформування механізмів парламентського
контролю в окремих країнах ЄС подано в табл. 1.
Вивчення досвіду європейських країн щодо здійснення державного фінансового
контролю показало, що моделі організації державного фінансового контролю в іноземних
державах пройшли довгий шлях розвитку – від примітивних форм до розгалужених систем,
які забезпечують виконання не лише контрольно-перевірних процедур, але й ефективне
здійснення заходів моніторингу та запобігання фінансовим правопорушенням, у тому числі з
використанням так званих “непрямих методів”.
Важливим фактом організації системи державного фінансового контролю західних
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країн є те, що ця система не є “монолітним блоком”, а апарат управління зазвичай не
підлягає цілісному контролю з боку держави. Натомість у цих країнах створено технології
застосування різних механізмів контрольно-перевірної роботи, що використовуються на
окремих етапах та в окремих випадках. В цьому разі професійний контроль, який передбачає
перевірку раціональності управлінських дій у використанні бюджетних коштів, застосовують
переважно до нижчих інстанцій, котрі відповідають за виконання розпоряджень вищих [4, c.
29].
Таблиця 1
Механізми державного контролю в окремих країнах ЄС
Країна

Орган парламентського
контролю

Сфера компетенції

Австрія

Бюджетне управління
Міністерства фінансів

Франція

Рахункова палата

Німеччина

Федеральна рахункова
палата (ФРП)

Швеція

Парламентські ревізори

Нідерланди

Вища державна рада
(ВДР)

Контроль за
виконанням бюджету,
аналіз звітності
Здійснення ревізійних
перевірок звітів та
поточного виконання
бюджету
Здійснення ревізійних
перевірок державних
проектів
Ревізори перевіряють
фінанси відомств,
державних компаній і
фондів
Здійснення ревізійних
перевірок державних
установ

Характер
парламентського
контролю
Квартальні звіти
міністра фінансів
Річні звіти підрозділів
Рахункової палати
Річні звіти Голови ФРП
Звіти парламентських
ревізорів
Річний звіт ВДР

Джерело: [2; 3]
Україна має намір інтегруватися до структур Європейського Союзу. Відтак розвиток
законодавчого регулювання системи державного фінансового контролю має спиратися на
приписи міжнародних актів Євросоюзу, враховувати кращий досвід країн ЄС і мати на меті
досягнення високої результативності й ефективності. За оцінкою фахівців, приведення
вітчизняної системи державного фінансового контролю у відповідність до ключових
параметрів законодавства ЄС передбачатиме запровадження істотних змін у підходах,
процедурах та механізмах усієї системи. Зміни, що впроваджуватимуться у системі
державного фінансового контролю, мають бути узгоджені та гармонізовані з іншими
напрямами державної політики (у сфері публічних фінансів, правоохоронної діяльності).
На основі вивчення документів та досвіду країн ЄС запропоновано такі стратегічні
напрями реформування й удосконалення системи державного фінансового контролю в
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Україні:
1) удосконалення нормативно-правового забезпечення державного фінансового
контролю, в тому числі шляхом дотримання принципу єдності його складових;
2) орієнтація на реформування органів державного фінансового контролю шляхом
організації їхньої діяльності на основі єдиних міжнародних стандартів (зокрема, INTOSAI та
EUROSAI);
3) оптимізація методичних інструментів державного фінансового контролю;
4)

удосконалення

механізмів

організаційно-адміністративного

забезпечення

державного фінансового контролю;
5) упровадження в практику контролю сучасних контрольних та моніторинговоаналітичних технологій;
6) запровадження фінансового аудиту на всіх ланках державного фінансового
контролю, насамперед на рівнях внутрішнього відомчого та внутрішнього регіонального
контролю;
7) удосконалення механізму підготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів
державного фінансового контролю;
8) забезпечення у діяльності органів державного фінансового контролю відкритості,
прозорості та гласності.
В результаті проведеного дослідження визначено, що у країнах ЄС сучасні системи
державного фінансового контролю склалися під впливом економічних реформ, спрямованих
на

підвищення

ефективності

державного

регулювання

економічного

розвитку

і

продуктивності державного сектора економіки. Застосування єдиних методичних підходів,
що базуються на вимогах Лімської декларації, дало країнам ЄС змогу побудувати в цілому
схожі системи державного фінансового контролю. У сучасних умовах пріоритетами розвитку
галузі зовнішнього аудиту в Україні є: застосування міжнародних стандартів для вищих
органів фінансового контролю, стандартів міжнародної організації вищих контрольних
органів, організації вищих органів фінансового контролю Європи.
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СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ТА
ПРИВАТНИХ СТРУКТУР
В умовах сьогодення внутрішній аудит в усіх ринково орієнтованих країн бере участь у
вдосконаленні процесів управління ризиками, контролю і корпоративного управління і є
невід’ємною частиною внутрішнього контролю як суб’єктів бізнесу, так і державного
сектора.
Внутрішній аудит повинен здійснюватися спеціальним структурним підрозділом
підприємства – службою внутрішнього аудиту. Її створення як невід’ємного елемента
організаційної структури підприємства, установи чи організації передбачає те, що внутрішні
аудитори

є

своїми

співробітниками.

Однак

практика

функціонування

підрозділів

внутрішнього аудиту за кордоном свідчить, що у багатьох випадках їх персонал не володіє
тими навичками та знаннями, які необхідні для надання послуг, передбачених внутрішнім
аудитом.
Через це проведення аудиту може здійснюється щляхом укладання угоди на здійснення
послуг з внутрішнього аудиту із незалежними компаніями (outsourcing). Аутсорсинг – це
передача однією компанією на підставі договору певних бізнес-процесів або непрофільних
функцій на обслуговування іншій компанії (аутсорсеру), яка спеціалізується у відповідній
галузі. Такі дії дозволяють звільнитися від непрофільних для компанії функцій і повністю
сконцентруватися на основній діяльності підприємства. В свою чергу працівники компанії
аутсорсера залишаються на своїх робочих місцях (виконують завдання дистанційно) та
оформленні в штаті компанії аутсорсера.
Така форма організації діяльності служби внутрішнього аудиту забезпечує суб’єкта
певні переваги [3]:
- він отримує послуги високого рівня, оскільки наймає висококваліфікованих
спеціалістів для виконання визначених завдань (як правило, вузького кола);
- забезпечується гнучкість щодо кількості спеціалістів, необхідних для виконання
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специфічних завдань (наприклад, оцінка інформаційних систем), при цьому можуть
залучатися спеціалісти на короткий термін.
Також може бути розглянутий інший варіант організації служби внутрішнього аудиту
як аутстафінг – це переведення частини працівників зі штату однієї компанії в штат іншої. У
такому випадку працівники працевлаштовані в одній компанії, але фактично працюють в
іншій, де вони мають свої робочі місця і посадові інструкції [1].
У табл.1 узагальнено результати порівняння позитивних і негативних наслідків
способів організації внутрішнього аудиту: створення власної служби внутрішнього аудиту,
аутсорсинг, аутстафінг.
Таблиця 1
Порівняння позитивних та негативних наслідків способів
організації внутрішнього аудиту
Спосіб організації
внутрішнього аудиту
Внутрішня служба
аудиту

Аутсорсинг

Аутстафінг

Негативні наслідки

Позитивні наслідки

‒ обов’язкова залежність від
вищого керівництва;
‒ можлива наявність недостатнього
досвіду та відсутність певних
навичок і знань в певній галузі
– висока вартість послуг;
‒ проблеми, пов’язані з передачею
масиву інформації для здійснення
послуг;
‒
можливе
недотримання
конфіденційної
інформації,
збільшення терміну прийняття
управлінських рішень

– всі працівники даної служби знаходяться
на конфіденційності;
– працівники в обов’язковому порядку
повинні мати знання з ведення бізнесу в
певній галузі
– забезпечення безперебійності роботи
бізнесу
(оскільки
бізнес-процес
передається на аутсорсинг не конкретній
людині,
а
компанії,
яка
несе
відповідальність
за
дотримання
договірних зобов’язань перед клієнтом);
– можливість повної концентрації на
основному виді діяльності компанії;
– мінімізація власних ризиків, в результаті
виконання завдань професіоналами;
– рівень робіт, які виконує група фахівців,
вище пропонованого одним штатним
співробітником;
– суттєва економія на: фонді заробітної
плати та її оподаткуванні, наданні та
оплаті
лікарняних
і
відпусток,
облаштуванні робочого місця, підвищенні
кваліфікації фахівців
– немає необхідності займатися підбором
кваліфікованого персоналу для виконання
певних робіт (тепер це завдання компанії
аутстаффера);
– можливість скоротити штат, не
втрачаючи при цьому цінних фахівців;
– економія на витратах з утримання кадрів
(податкові та соціальні навантаження,
оплата відпусток,
лікарняних тощо);
– немає необхідності відкривати філію або
представництво в іншому регіоні для
виконання разових робіт, і набирати там
штат

– відсутність чіткої нормативної
бази в Україні;
– відсутність контролю в кадрових
питаннях

Джерело: [2].
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З точки зору економічної вигоди, саме аутсорсинг є більш ефективним, оскільки якість
роботи своїх працівників контролює компанія – аутсорсер. Компанія-аутстафер такої
можливості не має. Якість виконання роботи повністю залежить від персоналу.
При формуванні служби внутрішнього аудиту необхідним є її укомплектування
професійно придатними, кваліфікованими кадрами, які володіють базовими знаннями у
сфері бухгалтерського обліку, фінансів, права, інформаційних технологій, законодавства
щодо діяльності відповідного суб’єкта господарювання (підприємства, установи чи
організації), фінансового, організаційного менеджменту тощо, а також в змозі виконувати
покладені на них функціональні обов'язки.
Таким чином, розвиток економіки України та її входження до системи міжнародних
відносин характеризується процесами запозичення нових
елементів управлінських структур, одним з яких є внутрішній аудит. Основним
напрямком його впровадження у діяльність суб’єкта господарювання є створення служби
внутрішнього аудиту, що вимагає вирішення методологічних та організаційно-технічних
проблем, пов’язаних із визначенням організаційної форми служби, кола завдань та функцій,
які делегуватимуться внутрішнім аудиторам, наявністю необхідних ресурсів, формуванням
бюджету служби, нормативним регулюванням її роботи тощо.
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АУТСОРСИНГ ЯК БІЗНЕС-ПРОЦЕС
Аутсорсинг бізнес-процесів є одним з різновидів аутсорсингу, при якому підприємство
передає іншій сторонній організації непрофільні процеси, які не є основними для даного
підприємства. Важливо сказати, що аутсорсинг бізнес-процесів частіше всього передбачає
передачу стандартизованих поточних процесів організації, пов’язаних із управлінням
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фінансами, персоналом, маркетингом або ж юридичним забезпеченням.
Незважаючи на швидкий розвиток, аутсорсинг бізнес-процесів в Україні знаходиться
ще на етапі становлення. Це можна пояснити невисоким ступенем мобільності фірм,
компанії побоюються втратити контроль або ексклюзивну інформацію, довірити стороннім
комерційні таємниці.
Аутсорсинг бізнес-процесів надзвичайно цікавий компаніям, для яких важливе
скорочення витрат на бухгалтерію і відділ кадрів, малим підприємствам, для яких утримання
спеціалістів, які будуть відповідати за бізнес-процеси є невигідним.
Переваги аутсорсингу бізнес-процесів практично не відрізняються від переваг
використання аутсорсингу окремих задач. В двох випадках основне завдання аутсорсингу
зводиться до зниження витрат, яке до досягається за рахунок більш високої компетенції
підрядника в бізнес-процесах.
Аутсорсинг широко використовується в управлінській практиці закордоном. За даними
опитування

топ-менеджерів

зарубіжних

підприємств,

проведеного

консалтинговою

компанією "Yankeldvich partners" були визначені основні переваги при використанні
аутсорсингу, а саме: зниження витрат – 79 %; зосередження на профільному бізнесі – 75%;
підвищення якості послуг – 70%; підвищення конкурентно-спроможності – 67%; оптимізація
бізнес-процесів – 62% [1].
В цілому, переваги і недоліки аутсорсингу бізнес-процесів майже не відрізняються від
особливостей

будь-яких

видів

аутсорсингу.

Будучи

найбільш

глибокою

формою

аутсорсингу, передача бізнес-процесів здатна принести підприємству максимальні переваги,
однак має більш суттєві недоліки і менш широку область застосовності.
Обсяги ринку аутсорсингу в Україні на даний час може сягнути $10 млрд., а швидкість
росту ринку складає біля 18% на рік. Чому компанії так активно застосовують даний напрям
у діяльності своїх підприємств? Наведемо кілька загальних причин, які можуть допомогти
пояснити цю тенденцію: щоб знизити вартість (найчастіше аутсорсинг означає економію
грошей. Це часто пов'язано з більш низькими витратами на робочу силу, більш дешевої
інфраструктурою або вигідною податковою системою в місці аутсорсингу); щоб краще
використовувати внутрішні ресурси (передавши деякі бізнес-процеси третій стороні, ви дасте
своїм співробітникам можливість зосередитися на більш значущих завданнях) [2, С. 292].
Аналізуючи вищенаведене, можна констатувати, що у підприємницькому середовищі
країни поступово виникає розуміння, що аутсорсинг бізнес-процесів є ефективним способом
зниження витрат, доступу до новітніх технологій і можливістю сконцентруватися на веденні
основної діяльності. Таким чином, вибираючи між передачею бізнес-процесу на аутсорсинг і
власним

його

виконанням,

компанія

повинна

визначити

економічну

доцільність

альтернативних варіантів за допомогою альтернативних варіантів за допомогою алгоритмів
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чи методик, включаючи оцінку ефективності діяльності за наступними критеріями: витрати,
доходи і прибуток.
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ЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПРОВЕДЕННІ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Засобом підтвердження, доведення тих чи інших фактів є документи, тому вони мають
досить вагоме правове значення. Документ (від лат. Documentum - повчальний приклад,
свідоцтво, доказ) являє собою письмовий доказ, що підтверджує факт здійснення
господарської операції, право на її вчинення [1].
На даному етапі розвитку економіки існує чітка система документообігу, яка слугує для
забезпечення

оперативності

бухгалтерської

інформації

та

покращення

внутрішньої

організації підприємств.
Варто зазначити, що документ також є свідченням, за допомогою якого фіксується і
затверджується здійснення певної фінансової операції. Тому, оформлені документи
відповідно до вимог можуть слугувати речовими доказами, або ж взагалі можуть бути
безпосередніми об’єктами злочину.
Протягом останнього десятиліття питання фінансових розслідувань набуло особливого
значення, оскільки кількість злочинів у сфері господарської діяльності зростає. Незважаючи
на велику увагу, що приділяється проблематиці підвищення ефективності проведення
фінансових розслідувань, актуальним питанням залишається необхідность визначення ролі
документів у розслідуванні економічних злочинів з врахуванням їх класифікації.
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При дослідженні документів важливу роль відіграє їх класифікація, оскільки вони
можуть виступати як речовий або ж письмовий доказ. Документи класифікують за різними
критеріями, а саме: за способами фіксації, за місцем оформлення, за ступенем узагальнення,
за призначенням ( табл. 1).
Відповідно до якісних показників документи з точки зору доказової значимості
поділяються на:
– доброякісні, тобто ті, що відповідають вимогам, які до них висуваються;
– недоброякісні, тобто ті документи, які не відповідають своєму призначенню,
заповнені з порушенням необхідних правил.
Розглядаючи недоброякісні документи, їх можна поділити на фіктивні; підроблені;
безтоварні.
На сьогоднішній день в Україні, досить часто зустрічаються фіктивні та підроблені
документи. Фіктивні документи відображають операцію, яка відсутня, тож і сам документ
відсутній. Частіше за все ця інформація відображається у зведених документах, таких як
звіти, довідки та ін. З точки зору розслідування злочину значення підроблених документів
значно підвищується. Цей документ можна розглядати як ефективний слідоприймаючий
об’єкт, тобто такий, що можна дослідити й виявити сліди злочинної дії.
Для того, щоб документ мав юридичну силу й доказовість він обов’язково повинен
мати наступні реквізити: назва документа (форма, дата і місце складання; назва
підприємства, від імені якого складено документ); зміст та обсяг господарської операції;
одиницю вимірювання господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення
господарської операції і правильність оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають
змогу ідентифікувати особу яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Таблиця 1
Класифікація документів за різними критеріями
Критерій класифікації
За способом фіксації

а місцем оформлення

За ступенем узагальнення
За призначенням

Види
Письмові – всі рукописні та машинописні документи.
Графічні – креслення, графіки, карти, малюнки, схеми, плани.
Фото-, кінодокументи дають можливість зберегти об’єкти, явища, процеси, які
неможливо зафіксувати іншими способами.
Фонодокументи дають можливість зробити звукозапис інформації.
Зовнішні – ті, що надійшли ззовні обо надійшли іншим підприємствам,
установам, громадянам.
Внутрішні створюються на тому чи іншому підприємстві, де вони й
функціонують.
Первинні - такі, в яких фіксують господарські операції в момент їх здійснення
Зведеними є такі документи, які написані на підставі первинних документів за
ознакою груп та інших ознак узагальнення.
Розпорядчі – документи, що містять у собі завдання та проведення певних
операцій, які вказані в документах (кошторис, наказ, розпорядження).
Виконавчі – документи, які складаються в момент здійснення операцій або зразу
після їх здійснення.

Джерело: розроблено автором за даними [2].
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Необхідно зазначити, що при виявленні документів, які викликають сумнів, необхідно
відразу

повідомити

правоохоронні

органи,

які

відповідно

проведуть

фінансове

розслідування. В загальному фінансове розслідування – це дослідження фінансової звітності
та відслідковування фінансових операцій, що спрямоване на виявлення фінансових
порушень та злочинів.
У процесі виявлення і розслідування економічних злочинів має місце дослідження
фінансової інформації, яка характеризує злочинну діяльність. На стадії виявлення злочинів
використовується фінансовий моніторинг сумнівних фінансових операцій, проводяться різні
перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, все це відбувається
на основі даних різноманітних документів.
Важливим є те, що за допомогою документів перевіряється законність і доцільність
господарських операцій, проводиться контроль і спостереження за роботою підприємства.
Під час проведення досудового розслідування в документах можна виявити певні
розбіжності, що є доказом скоєння злочину. Таким чином, ми можемо стверджувати, що
джерелом інформації під час фінансових розслідувань і відповідно доказами служать дані
документів, які вважаються основою ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
Вилучення деяких фінансово-господарських документів у більшості випадків є
початком розслідування тих чи інших фінансових порушень, відповідно слідчий огляд
документів є важливою наступною слідчою дією. Огляд супроводжується попереднім
дослідженням документів із застосуванням технічних засобів та за участі фахівців:
криміналіста, бухгалтера, економіста. Фахівець-криміналіст в свою чергу повинен
опрацювати документи та з’ясувати наявність технічних підробок, виправлень, незбіжність
реквізитів (штампів, печаток) джерелу документа. Таким чином, внаслідок огляду і
попереднього дослідження відповідних документів слідчий готує необхідні документи для
призначення різних судових експертиз [3].
Під час фінансових розслідувань потрібна інформація з документів може бути
отримана різними способами, зокрема: шляхом вивчення його зовнішнього вигляду,
матеріальної основи(бланку, стану поверхні паперу), реквізитів, почерку ті інших елементів.
Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що документи відіграють
вагоме значення у проведенні фінансових розслідувань. Оскільки, вони є важливим засобом
первісного врахування матеріальних цінностей, спостереження за діяльністю підприємств,
контролю за законністю і достовірністю використання різних господарських операцій і
бухгалтерської інформації, які використовуються як докази у справах про злочини у сфері
господарської діяльності.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ
КОНТРОЛІНГУ
В сучасних умовах господарювання в період трансформації ринкових відносин значно
зростає потреба в плануванні діяльності підприємства на майбутнє, оскільки запровадження
стратегічного управління врятує підприємство від багатьох негативних чинників в
майбутньому. А так як головною метою суб′єктів господарювання є максимізація прибутку,
то ведення управлінського обліку та використання контролінгу є необхідними та
найважливішими методами для підприємства.
Варто зазначити те, що в період 2017-2018 рр частка підприємств, на яких активно
розвивається система управлінського обліку та контролінгу збільшилась у 15, 5 % порівняно
з

періодом 2010-2016 рр., що пояснюється зростанням ролі прийняття правильних

управлінських рішень в економіці суб’єктів господарювання.
Основні причини впровадження управлінського обліку і контролінгу на підприємстві
подано на рис. 1.
Варто зазначити,що зараз головна увага в наукових дослідженнях загалом зосереджена
на теоретичних аспектах контролінгу, зокрема у працях таких вітчизняних і зарубіжних
вчених як Аніскін Ю.П., Бланк І.А. , Данілочкіна Н.Г., Майєр Е., Петренко С.Н., Пушкар
М.С.,та ін., однак питаннями управлінського обліку в системі контролінгу не приділено
належної уваги, хоча точки дотику цих проблем можна знайти у працях Вахрушиної М.А.,
Палія В., Хонгрена Ч.Т. та ін [1].
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зростання нестабільного зовнішнього середовища, що висуває додаткові
вимоги до системи управління підприємства

зміщення акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього

збільшення швидкості реакції на зміни у навколишньому середовищі,
підвищення гнучкості підприємства

необхідність у безперервному відстеженні змін, що відбуваються у
внутрішньому і зовнішньому середовищах підприємства
наявність інформаційного потоку при недостатності значущої інформації,
що потребує побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення
управління, тощо.

Рис. 1. Причини впровадження управлінського обліку та контролінгу на вітчизняних
підприємствах
Контролінг – це сукупність методів оперативного і стратегічного менеджменту, обліку,
планування, аналізу і контролю, основною метою якого є досягнення стратегічних цілей
підприємства. Основні завдання контролінгу подано на рис. 2. [4].

Основні задачі контролінгу
Стратегічний контролінг

Оперативний контролінг

Участь у формуванні якісних і кількісних
цілей підприємства

Метоллогічна та інформаційна підтримка
оперативного планування

Методологічна та організаційна підтримка
стратегічного управління

Визначення сильних і слабких сторін в
оперативному плануванні

Визначеня сильних і слабких сторін в
стратегічному планування

Аналіз впливу відхилень на виконання
оперативни хпланів

Визначення основних контрольних
показників у відповідності до
встановлених стратегічних цілей

Створення систем інформації для
прийняття поточних управлінських
рішень

Аналіз показників економічної
ефективності

Розробка оперативних заходів щодо
ліквідвції негативнихвідхилень від плану

Рис. 2. Основні завдання контролінгу
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Що стосується поняття управлінського обліку, то це - загальноприйнятий у світовій
практиці метод забезпечення менеджерів інформацією, орієнтованою на прийняття рішень.
Багато хто з вчених ототожнюють дані поняття, однак вони не враховують деякі відміності
між контролінгом та управлінським обліком(рис.3.).
Зважаючи на те, що система управлінського обліку має ознаки обліково-аналітичної
системи, С.М.Петренко стверджує, що управлінський облік можна ідентифікувати як
систему контролінгу [3]. Однак, якщо звернутися до теорії та практики, то можна зауважити,
що найважливішим складником контролінгу є управлінський облік.
основна задача
управлінського
обліку –надання
релевантної
інформації для
прийняття
управлінських
рішень

функції контролінгу
включають не тільки
управлінський облік, але
й планування, контроль,
координацію,
вироблення
рекомендацій для
прийняття
управлінських рішень.

Рис. 3. Основна відмінність між контролінгом й управлінським обліком
Тобто поняття контролінгу є ширшим ніж управлінський облік, оскільки він
систематизує інформацію за допомогою традиційних бухгалтерських, аналітичних та інших
прийомів та способів, що, як наслідок дозволяє виробляти дієві управлінські рішення як
оперативного, так і стратегічного характеру.
Основною ознакою управлінського обліку як складової частини контролінгу є
групування й облік витрат, які безпосередньо пов’язані із випуском і реалізацією продукції і
в подальшому забезпечення служби контролінгу вичерпною достовірною та необхідною
інформацією щодо витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції [2].
Особливості управлінського обліку,

які дозволяють використання його даних

системою контролінгу подано на рис. 4 [5].
- залежність частоти подання
звітності від потреб
управління(частіше – щоденна,
щотижнева, щомісячна);
– групування витрати за статтями
калькуляції, за способом
включення до собівартості, за
степенем впливу обсягу
виробництва на рівень витрат

більша націленість на
майбутнє у порівнянні з
іншими видами обліку;
– спрямування не на грошові
показники, а на натуральні,
трудові, якісні, допущення
приблизних оцінок;
– оцінювання результатів
діяльності центрів витрат і
центрів відповідальності

Рис. 4. Особливості управлінського обліку, які дозволяють використання його
даних системою контролінгу
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Отже, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що управлінський
облік – один із найважливіших елементів системи контролінгу, оскільки він забезпечує
підготовку інформації для прийняття оперативних і прогнозованих управлінських рішень. А
ефективно прийнятті рішення – запорука успішного бізнесу, тому ведення управлінського
обліку та використання контролінгу є необхідними та найважливішими методами для
підприємства.
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СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
З боку підприємств надання статистичних даних є додатковим тягарем і веде до
збільшення витрат, що позначається на собівартості кінцевого продукту. Виникає
необхідність зниження навантаження на обліковий персонал підприємств, пов'язаної зі
складанням і наданням статистичної звітності. Для цього необхідно не тільки зменшити
трудомісткість підготовки необхідної інформації, але й спростити механізми передачі
інформації в статистичні органі. Швидкі зміни в методології бухгалтерського обліку, які
пов’язані з приведенням його до міжнародних стандартів, та запровадження нових
інформаційних технологій призвели до виникнення проблем складання та подання
статистичної звітності, які все ще недостатньо досліджені.
Для підприємств та державних органів найбільш поширеним джерелом інформації є
фінансова,

статистична

та

податкова

звітність,

бухгалтерською службою.
177

яка

формується

та

складається

У річних звітах організацій, поряд з бухгалтерським балансом і фінансовими
показниками, відбиваються дані про чисельність і заробітну плату працівників, витратах
робочого часу, реалізації продукції, виробництві та собівартості продукції рослинництва і
тваринництві, засобах цільового фінансування, балансах продукції, сільськогосподарській
техніці й енергетиці тощо.
Економічна статистика, як галузь єдиної статистичної науки, спираючись на положення
загальної теорії статистики, вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ і процесів у
сфері матеріального виробництва з метою виявлення пропорцій тенденцій і закономірностей
їх розвитку. Тобто вона кількісно характеризує дію економічних законів, досліджує обсяг,
структуру і динаміку явищ, показує взаємозалежності економічних процесів з урахуванням
конкретних природних та історичних умов розвитку суспільства. Економічна статистика
досліджує всю економіку країни, даючи їй числову характеристику.
Об'єкт вивчення економічної статистики – це процес розширеного відтворення, його
здійснення в умовах переходу до ринкових відносин і кінцеві результати для господарства в
цілому, її предметом, як галузі практичної діяльності держави, є кількісна сторона масових
економічних явищ, які в сукупності характеризують народне господарство [1].
Форми державного статистичного спостереження, затверджувані органами статистики.
Статистичні органі мають право міняти як перелік звітності, так і її форму, скорочувати
число звітів, уводити нові форми.
Статистична звітність – форма державного статистичного спостереження, при якій
відповідні органи отримують від підприємств (організацій і установ) необхідні їм відомості у
вигляді встановлених в законному порядку звітних документів (статистичних звітів) за
підписами осіб, відповідальних за представлення та достовірність даних, що повідомляються
[2].
Також, статистична звітність – це форма документу, в якому зібрано статистичні дані
про роботу підприємства, та який представляється до спеціальної установи (регіональний
орган державної статистики) у затверджені терміни за підписами уповноважених осіб.
Метою складання статистичної звітності є надання інформації державі про соціальноекономічні явища на конкретному підприємстві.
Особливістю статистичної звітності є те, що вона поєднує інформацію щодо
економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в
країні, регіонах і галузях економіки. Вона має важливе значення для підготовки та прийняття
управлінських рішень у сфері визначення стратегії і тактики розвитку країни, регіонів, видів
економічної діяльності, окремих суб’єктів господарювання та широкого інформування
суспільства з усіх актуальних питань.
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Завелика кількість звітних форм (зараз їх 110) призводить до дублювання інформації,
що є тратою часу як укладача звіту, так і перевіряючого органу. Існує необхідність
скорочення кількості форм за рахунок узагальнення схожих показників та збільшення
періодичності подання звітів [3, c. 835].
Однак з чинного року у цьому напрямку намітилися позитивні зміни. По-перше,
з’явилася інформація про можливе зменшення кількості форм статистичних звітів. По-друге,
відпадає необхідність складати паперові звіти та відносити їх до відділів статистики завдяки
переходу на електронну форму подання.
Бланки форм статистичної звітності та інструкцій/роз'яснень по їх заповненню
представлені

у розділі

«Респондентам

–

Альбом

форм

державних

статистичних

спостережень». Терміни подання форм статистичної та фінансової звітності зазначено в
рубриці «Респондентам – Календар подання форм державних статистичних спостережень та
фінансової звітності».
Для здійснення звітування в електронному вигляді до органів державної статистики
респонденту необхідно мати [4]:
а) програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді у
визначеному Держстатом форматі з вбудованим надійним засобом кваліфікованого
електронного підпису;
б) доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних
повідомлень за допомогою електронної пошти;
в) чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованими
надавачами електронних довірчих послуг для уповноважених посадових осіб респондента,
підписи яких є обов’язковими для звітності на папері.
Респонденту необхідно заповнити електронний звіт згідно з відповідною інструкцією
або роз’ясненням щодо заповнення форми статистичної звітності. При цьому дані, які
вводить респондент, повинні бути достовірними та задовольняти вхідним контролям, які
зазначаються на бланку форми статистичної звітності або фінансової звітності та
безпосередньо в інструкції або роз’ясненнях до її заповнення.
Подання респондентом органам державної статистки недостовірних даних тягне за
собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Тому, на нашу думку, слід
посилити внутрішній контроль за строками подання звітності на підприємствах.
Необхідність вирішення питань удосконалення методичного підходу до статистичної
звітності та її обліково-аналітичного забезпечення відповідно до потреб міжнародних
стандартів зумовила потребу в удосконаленні цього напрямку бухгалтерського обліку. При
організації збору первинних даних про діяльність підприємств необхідно мінімізувати
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кількість статистичних форм і показників, представлених у цих формах, а потім на основі
класифікаторів і отриманих уніфікованих даних формувати звіти, необхідні для прийняття
управлінських рішень. На сучасному етапі для збору, обробки, аналізу та зведення
статистичної інформації необхідно використовувати нові сучасні технології, засновані на
сучасних засобах електронного обміну інформацією. Електронне складання та подання
звітності веде до спрощення цього процесу, в той же час, потребує посилення внутрішнього
контролю за своєчасністю та достовірністю.
Література:

1. Закон України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614ХІІ. Верховна Рада України. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення 21.01.2020)

2. Нюанси

подання

статистичної

звітності.

URL:

http://cons.parus.ua/_

d.asp?r=08FHD6b995a6523b33d1cd3a4affbe4d11b37 (дата звернення 21.01.2020)

3. Ілляшенко К.В.

Облікові аспекти формування показників статистичної

звітності.

Економіка та суспільство. 2018. №15. С.833-836.

4. Послідовність дій для здійснення електронного звітування до органів державної
статистики.

Державна

служба

статистики

України.

URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_resp/vidom.htm (дата звернення 20.01.2020)

Павлишин Олег Вікторович
Львівський національний університет імені Івана Франка
(м. Львів)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Гончарук С.М.
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
На сучасному етапі економічного розвитку необоротні активи, як і раніше,
залишаються найголовнішим фактором виробництва. Від рівня технічної озброєності
залежать і якість продукції, і продуктивність праці, і навіть показники рентабельності. В
обліковій сфері значне місце займають необоротні активи, операції з якими вимагають
чіткого і точного розкриття не лише у первинних документах, бухгалтерських реєстрах, а й у
фінансовій звітності. Достовірність відображення в обліку суб’єкта господарювання
операцій

з

необоротними

активами

підтверджується при

проведенні

незалежного

фінансового контролю - аудиторської перевірки.
Метою аудиту необоротних активів є об'єктивний збір та перевірка фінансової
інформації, встановлення ступеня відповідності аудиторських тверджень прийнятим
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обліковим нормам та надання результатів перевірки щодо підтвердження достовірності
відображення необоротних активів в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
зацікавленим користувачам. Саме за допомогою аудиту можна розкрити помилки,
некоректні операції та інші недоліки відображення в обліку та звітності операцій з
необоротними активами. Тому на сучасному етапі дослідження проблемних питань обліку та
звітності необоротних активів підприємства, які виявляються при проведенні аудиторської
перевірки, є актуальними.
Метою даної статті є визначення основних методичних аспектів контролю при
здійсненні аудиторської перевірки необоротних активів. На початковому етапі проведення
аудиту спочатку необхідно перевірити наявність Положення про облікову політику
підприємства, його змістовне наповнення. Слід відмітити, що на підприємствах, особливо
невеликих, зустрічаються випадки відсутності наказу про облікову політику взагалі, що
порушує вимоги ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [1] , або здійснюється формальне роздрукування шаблонного наказу, знайденого в
Інтернеті, без урахування особливостей діяльності певного підприємства. Стосовно
необоротних активів у наказі мають бути передбачені:
‒ методи амортизації необоротних активів;
‒ вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних активів;
‒ питання щодо переоцінки необоротних активів.
Інші питання обліку необоротних активів розкриваються в обліковій політиці за
бажанням підприємства.

Після вивчення облікової політики підприємства необхідно

встановити наявність первинних документів на придбання необоротних активів, введення їх
в експлуатацію та подальший рух, а також правильність заповнення первинних документів та
облікових регістрів. У цьому контексті слід перевірити:
‒ правильність заповнення документів, наявність усіх підписів. На практиці
трапляються випадки, коли акти роздруковуються формально, без заповнення або з невірним
заповненням рядків, та зберігаються без підписів і печатки;
‒ відповідність наказів про введення в експлуатацію актам в частині дати, найменувань
необоротних активів, їхньої кількості. Особливо слід звернути увагу на документи введення
в експлуатацію складних об’єктів, що складаються з кількох частин.
Іноді в наказі зазначено один об’єкт, а актів – декілька, на кожну з частин об’єкта, або
навпаки. В такому випадку, якщо підприємство прийняло рішення амортизувати об’єкт
окремими частинами, в наказі має бути прописано, що в експлуатацію вводиться об’єкт, який
складається з певних частин, що будуть амортизуватись окремо. Якщо в експлуатацію
вводиться комплексний об’єкт, який буде використовуватися та амортизуватися як одне ціле,
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в наказі також зазначається назва даного об’єкта та перераховуються його складові частини.
Далі, визначається правильність включення витрат до первісної вартості необоротних
активів при їх придбанні. Іноді зустрічаються випадки обліку в якості окремого об’єкта
основних засобів витрат на монтаж, або налагодження складного об’єкта, або взагалі
віднесення їх на витрати звітного періоду. Згідно п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби» такі
витрати повинні додаватися до первісної вартості, щодо якого надається відповідна послуга з
монтажу, установки, налагодження [2 ].
Також можуть відноситися на витрати замість створення об’єкта нематеріальних
активів послуги з розробки та впровадження програмних продуктів, але, відповідно до п. 10
та п. 11 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», придбані (створені) нематеріальні активи
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з ціни
придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат,
безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, в якому вони придатні
для використання за призначенням [3].
Перевіряється наявність об’єктів, на які не заводилась окрема інвентарна картка та не
присвоювались інвентарні номери. При введенні в експлуатацію деяких основних засобів на
них не заводиться окрема інвентарна картка в програмі 1С:Підприємство, а новий об’єкт
додається до вже існуючого, що порушує облікові норми, за якими одиницею обліку
основних засобів є окремий об’єкт. Також об’єктам основних засобів не присвоюються
інвентарні номери, хоча для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за
використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об’єкту має присвоюватись
інвентарний номер. Потім проводиться перевірка рахунків, на яких ведеться облік
необоротних активів, випадки їх невірного застосування. З цього приводу наведемо наведемо
випадки обліку необоротних активів за невідповідними рахунками, які можна зустріти у
практиці перевірок:
‒ облік комп’ютерної техніки і периферійних пристроїв на рахунку 106 «Інструменти,
прилади та інвентар» замість рахунку 104 «Машини та обладнання»;
‒ облік офісних меблів на рахунку 104 «Машини та обладнання» або 109 «Інші основні
засоби» замість рахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар»;
‒ облік нематеріальних активів на рахунках обліку основних засобів;
‒ облік вартості ремонту орендованого приміщення на рахунку 103 «Будівлі та
споруди». Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що призводять до
збільшення майбутніх економічних вигод, відображаються як капітальні інвестиції у
створення інших необоротних активів (рахунок 117);
‒ облік вартості ремонту орендованої техніки на рахунку 105 «Транспортні засоби»
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замість рахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи».
Після цього слід перевірити наявність постійно діючої приймальної комісії по
введенню в експлуатацію необоротних активів, наявність інвентаризаційної комісії та
проведення інвентаризації перед складанням річної звітності.
Слід з’ясувати логічність та економічна обґрунтованість термінів корисного
використання

необоротних

активів.

Зустрічається

багато

випадків

встановлення

підприємствами термінів занадто довгих, або коротких. Встановлення коротких термінів
корисного використання особливо поширилося щодо комп’ютерної техніки після прийняття
Податкового

кодексу

України.

Підприємства

намагаються

максимально

наблизити

бухгалтерський облік до податкового та встановлюють на комп’ютерну техніку законодавчо
дозволені два роки корисного використання. Зрозуміло, що підприємства намагаються
використати всі можливості для оптимізації оподаткування, але у зв’язку з цим стали
траплятися ситуації, коли значна кількість техніки підприємства вже повністю з
амортизована, хоча фізично ця техніка може ще довго використовуватись.
Рідше, але також можна зустріти випадки, коли для тієї ж комп’ютерної техніки
встановлено терміни корисного використання 7–9 років. Цієї техніки вже немає в наявності, а
вона ще продовжує перебувати в обліку, і амортизація продовжує нараховуватись.
Особливої

уваги

потребує

перевірка

правильності

нарахування

амортизації

необоротних активів у частині правильного застосування того чи іншого методу нарахування
амортизації, строків експлуатації, визначення ліквідаційної вартості.
Аудитору необхідно перевірити і правильність віднесення об’єктів до складу
малоцінних необоротних матеріальних активів, рахунки їх обліку, правильність нарахування
амортизації.
Потрібно звірити первісну, залишкову вартість та нараховану амортизацію за
рахунками обліку необоротних активів з вартістю, відображеною в балансі, щоб
переконатись у відсутності розбіжностей.
Перевірці підлягають операції з ремонту і модернізації необоротних активів у частині
формування розміру витрат або балансової вартості необоротних активів.
Облік списання з балансу необоротних активів у зв’язку з їх ліквідацією або продажем
також ретельно перевіряється аудитором. У практиці аудиту зустрічаються випадки
некоректного обліку продажу об’єктів без застосування рахунку 286 «Необоротні активи та
групи вибуття, утримувані для продажу».
Слід зазначити, що значна кількість підприємств нехтують відображенням в обліку
орендованих необоротних активів, що може привести до формування недостовірних
показників витрат та, відповідно, фінансового результату. Наявність таких активів у ході
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аудиту можна встановити шляхом вивчення договорів оренди; ремонту орендованих об’єктів
та інших відповідних документів.
Отже, повне і послідовне вирішення поставлених методичних завдань у процесі аудиту
позволить у кінцевому підсумку висловити незалежну думку про достовірність у всіх
суттєвих аспектах обліку необоротних активів, що сприятиме прийняттю оптимальних
рішень у сфері управління підприємством.
Література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.99 р. № 996-ХІV.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» :
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.
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ВИКОРИСТАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТА ВЕРТИКАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЦІ
БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ
Банківська система є частиною ринкової економіки, саме банки як фінансові
посередники сприяють ефективності виробництва. Метою банківської структури є
максимізація прибутку, яка досягається збільшенням обсягів надання банківських послуг та
розширення мережі відділень і філій. В умовах конкуренції, контролю зі сторони НБУ,
необхідності стеження за рейтингом надійності важливе значення надається аналізу
фінансової діяльності банку.
Банки ведуть бухгалтерський облік усіх операцій і складають фінансову звітність, яку
надають до Національного банку України (ст. 69 Закону України «Про банки та банківську
діяльність»).

Сфера

бухгалтерського

обліку

України

регулюється

державними

законодавчими актами та міжнародним законодавством, а саме: Міжнародними стандартами
фінансової звітності (ІFRS); Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (ІАS);
Тлумаченнями, розроблені Комітетом з тлумачення міжнародної фінансової звітності
(ІFRІC). Саме на основі таких нормативів і здійснюється складання звітності в банках [ 2].
Традиційна практика аналізу фінансового стану опрацювала певні прийоми його
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здійснення. Виділяють такі основні прийоми аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз;
вертикальний (структурний) аналіз; трендовий аналіз; аналіз відносних показників
(коефіцієнтів); порівняльний аналіз; факторний аналіз; спеціальний аналіз.
Серед вищенаведених методів горизонтальний та вертикальний аналіз є одним із
простих та ефективних інструментів для експрес-аналізу фінансового стану банку.
Горизонтальний аналіз являє собою розкриття абсолютних та відносних змін в звітності
підприємства в зіставленні з попередніми роками. В свою чергу вертикальний аналіз, який
доповнює горизонтальний, це аналіз питомої ваги внутрішньої структури фінансової
звітності. Для прикладу використаємо інформацію Акціонерного Товариства «Акціонерний
Банк «РАДАБАНК» [0].
За період 2014-2018 рр. активи банку збільшились понад 3 рази, що є наслідком
активної діяльності установи на фінансовому ринку (табл. 1). У складі активів банку
спостерігається зниження за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти» на 23%, а обсяг
коштів в інших банках збільшився у 2,3 рази. Кредити та заборгованість клієнтів зросли у 3,5
рази.
Таблиця 1
Горизонтальний аналіз активів АТ «АК «РАДАБАНК»
Показник

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Фінансові активи, що
обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або
збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість
клієнтів
Цінні папери в портфелі банку до
погашення
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо
поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні
активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Усього активів

151518

50359

73696

183797

116914

Відношення
2018 р. до 2014
р.
77,2

30350

-

-

2825
36273

68934

227,1

236945

294687

439654

607059

819360

345,8

4454

126230
6919

257175
4454

240930
10

394473
10

0,2

264

30

59
175

353

457

173,1

14865
4643
1115
444154

13061
7812
3751
502849

17671
14562
11946
819392

56652
18157
15716
1161772

74313
31103
1505564

499,9
2789,5
339,0

Джерело: [0]
Банк має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право
здійснення професійної діяльності і за статтею «Цінні папери в портфелі банку до
погашення» активи за період 2015-201 рр. збільшились у 3,1 рази, що свідчить про достатньо
успішну роботу банку на фондовому ринку. Разом з тим операції з інвестиційної
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нерухомістю кардинально скоротилися за 2014-2018 рр., на 99,8%. За два останніх роки
(2017-2018) сума операцій з інвестиційною нерухомістю є незмінною – 10 тис. грн., тоді як у
2017 р. порівняно з 2016 р. знизилось з 4454 тис. грн. до 10 тис. грн.
За даними фінансової звітності станом на 31.12.2018 р. в АТ «АБ «РАДАБАНК»
обліковується нежитлове приміщення (гараж), строк корисного використання якого 30 років.
А у 2016 р. у складі інвестиційної нерухомості банку обліковувалася земельна ділянка, за
якою була не визначена ціль її використання. Крім того, банк здійснював продаж
нежитлових приміщень, що обліковувалися на балансі з метою майбутнього отримання
орендних платежів.
Основні засоби та нематеріальні активи зросли майже у 5 разів за період 2014-2018 рр.
За даними звітності на 31.12.2018 р. первісна вартість повністю амортизованих засобів
складає 10457 тис. грн., тоді як на 31.12.2017 р. – 5513 тис. грн.
Протягом 2018 р. відбувся продаж майна, прибуток від реалізації якого склав 90 тис.
грн., а також придбане нежитлове приміщення у м. Київ загальною вартістю 35609 тис. грн. з
метою розміщення частини Головного фонду та Відділення Банку. За статтею «Інші активи»
зростання склало 27,9 рази, що свідчить про зростання обсягів банківських послуг.
Якщо розглянути вертикальний аналіз банку, то протягом 2014-2018 рр. у структурі
активів найбільшу питому вагу займають кредити та заборгованість клієнтів, які зросли на
1,07 пункти, і максимального значення досягали у 2015 р. - 58,62% (табл. 2).
Таблиця 2
Вертикальний аналіз активів АТ «АК «РАДАБАНК»
Показник
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Фінансові активи, що
обліковуються за
справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість
клієнтів
Цінні папери в портфелі
банку до погашення
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість
щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий
актив
Основні засоби та
нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Усього активів

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Відношення 2018 р.
до 2014 р.

34,11

10,02

8,99

15,82

7,77

-26,34

6,83

-

-

0,24
3,12

4,58

-1,80

53,35

58,62

53,66

52,25

54,42

1,07

1,00

25,11
1,38

31,39
0,54

20,74
-

26,20
-

-

-

-

0,01

-

-

0,0

0,06

0,01

0,02

0,03

0,03

0,0

3,35
1,05
0,25
100,00

2,60
1,55
0,71
100,00

2,16
1,78
1,46
100,00

4,88
1,56
1,35
100,00

4,94
2,07
100,00

1,59
1,82
-

Джерело: [0]
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На другому місці у структурі за даними 2014 р. займали грошові кошти та їх
еквіваленти - 34,11%, однак їх питома вага за аналізуємий період знизилась на -26,34. І вже у
2018 р. найбільшу питому вагу після кредитів мають цінні папери в портфелі банку до
погашення - 26,20 пункти. За даними таблиці 2 можна зазначити, що пріоритетними
напрямами активних операцій АТ «АК «РАДАБАНК» є кредити та торгівля цінними
паперами.
Як видно із вищезазначеного використання простих методів аналізу до яких
відноситься горизонтальний і вертикальний аналіз дає можливість отримати корисну
інформацію. Для фінансового аналітика навіть інформація в такому обсязі є цінною при
прийнятті ефективних управлінських рішень.
Література:
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Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. - №3 (18). –
С. 245-250.

Патяка Тетяна Андріївна
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
(м. Мелітополь)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Безверхня Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В результаті недостатнього розвитку теоретичних і практичних основ впровадження і
використання управлінського обліку більшість керівників не завжди або не в повній мірі
усвідомлюють роль управлінського обліку на підприємстві, цілі та задачі його впровадження.
В Україні визначення управлінського обліку в наш час не отримало в економічній
літературі чіткого та однозначного трактування. Серед спеціалістів відсутня єдина думка про
сутність, роль і призначення управлінського обліку, його місце в системі управління
підприємством, теорії обліку.
Суттєвим гальмом поширення управлінського обліку в країні залишається відсутність
чіткого визначення переліку складових цього обліку. Завдяки управлінському обліку
бухгалтер за потребою, крім власне обліку та калькулювання собівартості продукції,
займається нормативним плануванням, економічним аналізом та підготовкою управлінських
рішень [1].
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Кожне підприємство повинно самостійно вирішувати питання про те, вести чи ні
управлінський облік. Так, впровадження управлінського обліку буде ефективним на великих
та середніх підприємствах. Для малих підприємств цінність управлінської інформації у
багатьох випадках буде нижчою, ніж витрати на її отримання.
Становлення системи управлінського обліку досить трудомісткий і тривалий процес,
що займає декілька років на великих підприємствах. Система управлінського обліку
потребує чималих грошових засобів і кваліфікованих трудових ресурсів. При її становленні
на підприємстві необхідно вирішити ряд завдань: по реорганізації фінансової служби,
розробці системи обліку витрат та встановленні програмного пакету [2].
Переплетена система обліку передбачає окреме ведення рахунків фінансового і
управлінського обліку, виключаючи кореспонденцію між ними. На перший погляд, ця
система ідеально підходить для підприємств агропромислового комплексу, і але є одна
перепона – небажання або неможливість здійснювати два автономних обліки на одному
підприємстві. Адже, сьогодні, в таких підприємствах аналітичним обліком займаються
частіше всього головний бухгалтер або його замісник.
За сучасних умов для успішного контролю й управління витратами на виробництво
продукції та формування її собівартості важливо впроваджувати управлінський облік. Вплив
великої кількості зовнішніх факторів на функціонування підприємства відіграє свою роль у
процесі вибору альтернатив, які дозволяють з максимальною користю досягти цілей фірми
[3].
На сучасному етапі розвитку обліку і управління становлення та впровадження системи
управлінського обліку являється досить складним та довготривалим процесом, який
складається з декількох послідовних стадій. На впровадження системи впливають такі
фактори, як: тривалість існування підприємства на ринку, розмір, структура, рівень
автоматизації управління та обліку і постановка менеджменту на підприємстві.
Доречно більш детально розглянути аспект побудови системи управлінського обліку.
Формування системи управлінського обліку на підприємствах варто виконувати в декілька
етапів.
Перший етап є характерним для підприємств, що існують досить довго. До цієї групи
відносяться підприємства промисловості, так як за останній час серйозних змін в
інфраструктурі підпрємств даного типу не спостерігається. Задачами етапу є опис і аналіз
існуючої інформаційної системи підприємства (переважно системи бухгалтерського обліку).
Результатом даного етапу є схеми організаційної структури управління, інформаційних
потоків підприємства, опис системи бухгалтерського обліку. На цьому етапі також необхідно
визначити особливості та недоліки діючої системи управлінського обліку.
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На другому етапі визначається якісний та кількісний склад інформації, необхідної для
ефективного управління підприємством: виявляються «пробіли» існуючої інформаційної
системи, виясняються причини цього, оцінюється об'єм змін в системі управління.
На третьому етапі повинна бути представлена відповідна формалізована система, яка
здатна збирати, обробляти і надавати інформацію, що відповідає потребам керівництва. На
даному етапі виділяються центри відповідальності – сегменти всередині підприємства, які
очолюють відповідальні особи, що приймають рішення.
Четвертий етап характеризується побудовою системи управлінської звітності, яка являє
собою сукупність звітів, що складаються центрами відповідальності та включає всю
необхідну для обліково-аналітичних спеціалістів інформацію з заданим рівнем деталізації.
На п’ятому етапі відбувається конструювання системи управлінського обліку.
Головною метою аналізу являється оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства
на основі управлінської аналітичної звітності та розробка рекомендацій по її удосконаленню,
а також своєчасне виявлення та усунення недоліків у діяльності господарюючого суб’єкта,
знаходження резервів покращення фінансового стану.
Заключним

шостим

етапом

формування

системи

управлінського

обліку

на

підприємствах є постановка системи фінансового планування, яка складається із систем
бюджетного планування діяльності структурних підрозділів підприємства і системи вільного
бюджетного планування діяльності підприємства.
Отже, управлінський облік являє собою систему внутрішнього оперативного
управління. Основними завданнями управлінського обліку є формування інформаційної бази
щодо всіх видів ресурсів та їх руху; розрахунок різних показників фактичної собівартості
продукції (робіт, послуг); відхилення їх від нормативних та планових показників (повної
виробничої собівартості, неповної виробничої собівартості, собівартості реалізованої
продукції тощо); визначення фінансових результатів діяльності окремих структурних
підрозділів за центрами відповідальності, новим технологічним рішенням, реалізованим
виробам, виконаним роботам та наданим послугам; складання управлінської звітності і
надання її управлінському персоналу та спеціалістам для управління виробництвом та
прийняття рішень на перспективу.
Література:
1. Зубілевич С. Облікова Директива ЄС, її вплив на склад і зміст звітів європейських
компаній та перспективи для України / С. Зубілевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. –
№7.
2. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник для вузів / Л.В.Нападовська. – 2ге вид., перероб. та допов. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т. 2010
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3. Особливості ведення управлінського обліку на вітчизняних підприємствах:
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http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/63.pdf
4. Система управлінського обліку: сутність, завдання та етапи впровадження
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Сахно Л.А.
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Внутрішній аудит в сучасних умовах відіграє важливу роль в досягненні як
стратегічних

так

і

оперативних

цілей,

які

спрямовані

на

підвищення

конкурентоспроможності та ефективне управління підприємством. В сучасних умовах
докорінного реформування відносин власності, організаційно-господарських перетворень
перед керівництвом підприємств виникає необхідність прогнозування, оцінки ризиків і
створення ефективної системи управління.
Виникнення внутрішнього аудиту обумовлено необхідністю підтвердження публічної
звітності корпорацій економічно-розвинутих країн та наявністю висококваліфікованих
фахівців з бухгалтерського та управлінського обліку, які почали надавати такі послуги. Тому
на сьогодні гарантією успішної діяльності підприємства, безумовно, є внутрішній аудит,
який виступає невід’ємним і важливим елементом ефективного управлінського контролю.
Згідно з «The Global Internal Audit Common Body of Knowledge», який є однією з
основних частин поточних наукових досліджень у сфері внутрішнього аудиту, що
проводяться Фондом досліджень Інституту (The IIA Research Foundation –IIARF), на
сьогоднішній день у світі внутрішній аудит запроваджено в основному на підприємствах
державного та фінансового секторів. У дослідженні взяли участь близько 14500 практиків з
106 інститутів та 156 відділень, що представили 165 країн світу [1].
На думку вчених, головною метою внутрішнього аудиту є:
 удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення і мобілізація
резервів його зростання;
 удосконалення організації діяльності підприємства;
 запобігання втратам ресурсів і здійснення необхідних змін у середині підприємства;
190

 допомога управлінському персоналу в підвищенні ефективності виконання його
функцій;
 забезпечення задоволення потреб органів управління в частині надання контрольної
інформації з різних питань та ін.;
 завдання діагностики стану економічної безпеки та визначення можливої рейдцікавості підприємства [2].
Внутрішній аудит передбачає поточну діяльність внутрішньої аудиторської служби (і
служби внутрішніх ревізорів) підприємства, яку, незалежно від назви, можна розглядати як
окремий вид аудиторських послуг. Основні функції служби внутрішнього аудиту, як
правило, складаються з процедур дослідження окремих операцій підприємства, оцінки цих
операцій і контролю відповідності відображення їх в бухгалтерському обліку, а також
контроль функцій внутрішньої системи контролю підприємства [3].
Таким чином, внутрішній аудит у загальному вигляді можна подати як організовану в
межах підприємства та за ініціативи його керівників систему контролю, дії якої
регламентуються внутрішніми документами та реалізуються окремо створеною службою або
посадовою особою з метою контролю за ефективністю діяльності, виявлення резервів та
запобігання помилок.
Завдання внутрішнього аудиту можуть бути різними, вони залежать від специфіки
роботи підприємства, особливостей його організаційної структури, а також, від задач
управлінського персоналу підприємства [4].
До основних завдань внутрішнього аудиту можна віднести: перевірку організації та
методики ведення бухгалтерського обліку та його відповідність внутрішнім стандартам
підприємства; перевірку господарських договорів на предмет їх оформлення та виконання;
дотримання чинного законодавства, правильності та своєчасності проведення розрахунків з
різними контрагентами, збереження та економного використання майнових, трудових і
фінансових ресурсів, проведення експертизи достовірності обліку доходів від реалізації та
витрат на виробництво продукції, товарів, робіт, послуг; розробка та надання обґрунтованих
пропозицій з виробництва тих чи інших видів продукції (робіт, послуг), розміщення системи
виробництва, проведення системи контролю тощо [5].
Внутрішній аудит – це організована в інтересах власників підприємства та
регламентована

внутрішніми

документами

система

контролю

над

дотриманням

встановленого порядку та законності ведення бухгалтерського обліку і надійності його
функціонування. Він давно став невід’ємною складовою більшості успішних підприємств у
всіх розвинених країнах світу. Однак, для України внутрішній аудит досить нова практика,
яка ще не отримала широкого розповсюдження. Сьогодні для удосконалення фінансово191

господарської діяльності підприємства, здатності швидкого виправлення помилок в його
діяльності та підвищення конкурентоспроможності, необхідно використовувати всі сучасні
механізми управління, одним з яких є внутрішній аудит.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В МІЖНАРОДНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ
Фінансово-економічні розслідування є певним механізмом аналітичного забезпечення
економічної безпеки, який використовується в системі заходів економічної політики,
контролю,

правоохоронних

механізмів

забезпечення

економічної

безпеки.

Поняття

«фінансово-економічні розслідування» широко вживається і в міжнародній практиці.
Термін «фінансове розслідування» розуміється як дослідження фінансових аспектів
злочинної діяльності.
Термін «фінансові розслідування» використовується в практичній діяльності Групи
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – ФАТФ (Financial Action Task
Force), групи «Егмонт» (Group EGMONT), Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів
протидії легалізації злочинних доходів (MONEYVAL), та інших організаціях, створених з
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метою боротьби з відмиванням грошей. Разом з тим, незважаючи на широке застосування
терміну «фінансові розслідування» в міжнародній практиці діяльності фінансових розвідок,
він до теперішнього часу носить абстрактний характер, перш за все, через відсутність його
нормативного закріплення. У юридичній, економічній літературі відсутній єдиний підхід до
його визначенням, не розроблена методика фінансових розслідувань, наявні наукові праці, на
наш погляд, не в повній мірі відповідають потребам практики [1].
Однією з головних цілей фінансового розслідування є відкриття і документування
фактів руху грошових коштів в перебігу здійснення злочинної діяльності, зв'язків між
джерелом походження коштів, одержувачами коштів, тим, коли вони були отримані та де
зберігаються, може стати доказом і джерелом інформації про злочинну діяльність.
Фінансові

розслідування

здійснюються

на

державному

(міждержавному)

та

корпоративному рівнях.
На сьогоднішній день проведення фінансових розслідувань на державному рівні є
одним з найважливіших та найпотрібніших завдань, що стоять перед будь-якою державою,
адже розвиток технологій призвів до того, що організація потоків грошових коштів може
бути налагоджена в будь-якій точці світу.
Обмежувальні заходи, та й власне фінансові розслідування – це:
 інструменти для виявлення і запобігання різних зловживань, а саме протиправних дій,
пов'язаних з несплатою податків, шахрайства, корупції, хабарництва та ін.;
 інструменти, метою застосування яких є протидія легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також незаконному руху
грошових коштів за межі країни, що негативно позначається на економіці.
На державному рівні застосовуються такі інструменти:
 створюються шляхом прийняття законодавчих актів, що стосуються різних аспектів
діяльності кредитних і некредитних фінансових організацій (банки, кредитні спілки);
 обов'язкового використання органів прокуратури та правоохоронних органів в
боротьбі з різними правопорушеннями фінансового характеру;
 шляхом вдосконалення процесуального законодавства в сфері розслідування
фінансових правопорушень – вдосконалення існуючих або введення нових засобів і методів,
якими можуть керуватися правоохоронні органи у своїй діяльності в боротьбі зі злочинами
фінансового характеру [2].
З метою об'єднання зусиль та оптимізації боротьби з відмиванням грошей на
міждержавному рівні створена ФАТФ – група розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей. Організація, яка розробляє світові стандарти в сфері протидії
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легалізації злочинних доходів. Основним інструментом ФАТФ є 40 основних і 9 спеціальних
рекомендацій, які піддаються ревізії в середньому один раз в п'ять років.
Будь-яке розслідування, в тому числі і фінансове, це збір інформації про передбачуване
протиправне діяння, його учасників, їх мотиви.
До компетенції правоохоронних органів для проведення фінансових розслідувань є
значний інструментарій і можливість користуватися потужною аналітичною інформаційною
підтримкою від Державної служби фінансового моніторингу, можливість отримувати доступ
до будь-якої інформації в силу владних повноважень, використання всього комплексу дій і
заходів при здійсненні оперативно-розшукових заходів (прослуховування, встановлення
спостереження та ін.), проведення експертиз.
На корпоративному рівні фінансових розслідувань є досить чітке завдання – виявлення
фактів шахрайства серед контрагентів і своїх співробітників, – оскільки такі можуть стати
причиною значних фінансових втрат і завдати шкоди репутації компанії.
Принцип роботи підрозділів комерційних організацій, що здійснюють боротьбу з
фактами шахрайства, зовні схожий з тим, що використовується у роботі правоохоронних
органів – це збір інформації.
Однак, методи і способи збору такої інформації суттєво відрізняються, оскільки
законодавство

не

наділяє

співробітників

таких

підрозділів

будь-якими

владними

повноваженнями, і, як наслідок, при проведенні розслідувань на корпоративному рівні
необхідно ретельно дотримуватись законодавства.
Отже, ми можемо зробити висновки, що вітчизняне законодавство містить значні
процедурні

обмеження

в

проведенні

фінансових

розслідувань,

в

основному

регламентуючи процесуальну діяльність державних правоохоронних органів, а комерційні
організації при проведенні таких розслідувань повинні дотримуватися норм законодавства
про захист комерційної, податкової та банківської таємниці, а також про персональні дані.
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ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР УКРАЇНИ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Україна має в своєму розпорядженні 604 млн га одного з найцінніших на сьогодні
природних ресурсів – землі. Ефективне користування землею починається з детального
документального відображення її характеристик. Законом України про Державний
земельний кадастр визначено, що це єдина державна геоінформаційна система відомостей
про землі, розташовані в межах державного кордону України, їхнє цільове призначення,
обмеження у їхньому використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику
земель, їхню оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами [2]. До переліку
інформації, що подається в кадастрі про ту чи іншу ділянку землі входять: склад відомостей,
що відображаються на картографічній основі, дата створення, дані про особу, яка її створила,
масштаб та система координат.
Задля того, щоб система земельного кадастру України була доступною та відкритою, 1
січня 2013 року було укладено Публічну кадастрову карту України. З її допомогою можна
відслідковувати наявність земельних ділянок в Державному кадастрі, знаходити помилки та
невідповідності інформації, повідомляти про них в електронній формі. Завдяки цифровим
технологіям доступ до відомостей Державного кадастру тепер має широке коло
користувачів.
Призначення земельного кадастру полягає в забезпеченні інформацією різних
уповноважених органів, підприємств та загалом громадян. Метою є ведення обліку земель,
контроль за їхнім використанням і регулювання. Тому можна виокремити першу функцію
Державного кадастру – облікову. Друга функція – фіскальна. Вона передбачає забезпечення
доцільного ціноутворення за землю та формування податкової бази. Третя – інформаційна. З
її назви можна зрозуміти, що вона передбачає надання повної та достовірної інформації
установам, підприємствам та громадянам України [1].
На розвиток інформаційної системи щодо землекористування впливає не тільки
земельне законодавство, але й здійснення державної політики у сфері управління,
раціонального використання та охорони земель, розвиток геоінфомаційних систем і
закордонних кадастрових систем. Тим самим інформаційна система впливає на земельні
відносини в країні, з одного боку, а з іншого – земельні відносини впливають на склад
інформаційної системи. Процес здійснення землекористування залежить від економічної
ефективності використання земельних ресурсів, їх екологічного, якісного та кількісного
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стану.
Проте з огляду на теперішню ситуацію не можна сказати, що земельний потенціал в
Україні використовуються на 100% продуктивно. Причиною є ряд недоліків системи
земельного кадастру. По-перше, це неповна або невідповідна інформація, яка є найбільшою
проблемою. Після започаткування Публічної кадастрової карти України користувачі
помітили помилки, причиною яких стала велика кількість «накладок» у землевпорядній
документації країни до впровадження цифрової системи. Наразі регулюванням земельного
кадастру займаються численні органи самоврядування та місцеві адміністрації. Багато
розпорядників генерують велику кількість даних, що вносяться, їх достовірність можна часто
поставити під сумнів. З іншого боку, розгалужена система доступу дозволяє в онлайн-режимі
повідомляти про помилки для подальшого їх виправлення.
По-друге, існує проблема кадастрового зонування через те, що більшість облікованих
земель в Україні мають форму приватної власності, а встановлення обмежень земельного
використання на сьогодні може проводитися лише з дозволу власника. Також процеси
встановлення таких обмежень часто проводяться без належної фіксації та документування,
багато з них залишаються фактично не зареєстрованими. [3]
Відмінності не лише в розмірах ділянок, а й в якості земель обумовлюють необхідність
ведення їхнього обліку в Державному кадастрі. Звідси виокремлюється третя проблема –
недостатній за охопленням та інформативності облік якості земель в Україні. Проблема
виникла в основному через те, що дані по визначенню якості земель були зібрані досить
давно і на сьогоднішній день не відповідають реальній картині (потребам громад чи
державної політики). З часу останнього проведення бонітування ґрунтів на землях
сільськогосподарського призначення пройшло вже 17 років, хоча Закон України від
11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель» вказує, що воно має проводитися не рідше як
один раз у 7 років [1]. Для оцінки якості необхідне налагодження комунікацій між органами,
що займаються регулюванням даного питання, і значні капіталовкладення.
Отже, ідея впровадження механізму обліку земель України за зразком країн Європи
направлена на спрощення вирішення земельних питань та мінімізацію можливостей
корупційних схем, пов’язаних із землею. Розробка такої системи була необхідною для
України, однак Державний земельний кадастр України має багато проблем, для вирішення
яких необхідні великі фахові та фінансові вкладення.
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
Методи керівництва господарством та виробництвом в сучасному світі вимагають
більш детальної організації бухгалтерського обліку на підприємстві. З кожним днем
збільшується кількість керівників українських підприємств, які перестають сумніватися в
необхідності вести облік, відмінний від бухгалтерського, який практично повністю
зосереджений на задоволенні потреб зовнішніх споживачів інформації. Управлінський же
облік призначений для надання достовірної і повної інформації, яка необхідна для прийняття
правильних та ефективних управлінських рішень самого підприємства. Але в практичній
діяльності керівники українських компаній досі не мають чіткого розуміння цього виду
обліку, що, мабуть, є головною проблемою процесу постановки системи управлінського
обліку. Однією з найважливіших проблем функціонування підприємств України в ринкових
умовах є налагодження системного контролю за витратами як основного засобу досягнення
належної ефективності діяльності. Вирішенню цієї проблеми має сприяти управлінський
облік, або система управління витратами.
Значний внесок у дослідження управлінського обліку зробили такі вітчизняні науковці
та практики: В.І. Бачинський, І.А. Белоусова, С.Ф. Голов, П.О. Куцик, Є.В. Мних, Л.В.
Нападовська, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін.
Управлінський облік є ефективним інструментом управління, тому що створює
конкурентні переваги в ринковому середовищі, а саме, забезпечує підприємство ключовою
інформацією.
Управлінський облік, як будь-який облік, що входить до складної облікової системи
господарюючого суб’єкта, призначений для надання певної інформації. До інформації
управлінського обліку, яка створюється і готується для використання менеджментом
усередині підприємства, ставляться інші вимоги, які відрізняються від інформації,
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призначеної для зовнішніх користувачів. Зокрема, така інформація повинна задовольняти
наступні вимоги:
1) своєчасність – необхідна інформація повинна попереджати будь-які управлінські
рішення; відповідно порядок та частота надання цієї інформації мають відповідати характеру
й періодичності розв’язуваних менеджментом завдань;
2) диференційованість – одержана керівником інформація повинна бути необхідною і
разом з тим достатньою; це, з одного боку, дозволить скоротити загальні інформаційні
потоки, а з іншого – не вноситиме плутанину за рахунок наявності та переробки непотрібної
інформації;
3) доступність форми та змісту – необхідна інформація повинна викладатись у
доступній формі, придатній для сприйняття менеджерами різних рівнів компетентності та
освіти, а не у вигляді жорстко регламентованих звітних форм, як це прийнято в системі
фінансового обліку;
4) компактність – звітні форми, в яких надається управлінська інформація, повинні
бути максимально спрощені, але разом з тим дозволяти контроль не тільки підсумкових
показників, але й їх окремих складових;
5) варіантність – інформація повинна бути гнучкою щодо вибору найкращого варіанта
дій з декількох альтернатив.
Для ефективного ведення управлінського обліку потрібно:
– забезпечити фахівців усією необхідною інформацією, оскільки за неповного
володіння

інформацією

управлінський

облік

утрачає

будь-який

сенс;

– розробити специфічну для кожного підприємства методологію. Така методологія повинна
включати параметри управлінського обліку, облікову політику, форми звітності, процедури
отримання інформації.
Основними проблемами під час формування концепції сучасного управлінського
обліку для українських підприємств є впровадження нових систем обліку витрат і
розроблення нових підходів до калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
Проблемами функціонування управлінського обліку на українських підприємствах є:
– вибір варіанту побудови системи.
– робота над побудовою системи управлінського обліку фінансового департаменту;
– відсутність продуманої організаційної структури підприємства, невизначеність із
виконавцями та користувачами інформації призводитиме до конфлікту даних та
неможливості не тільки отримувати результати роботи, але й здійснювати їх контроль;
– невизначеність кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які відповідають за постановку
та ведення управлінського обліку;
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– складність у технічному функціонуванні системи.
Що стосується упровадження системи управлінського обліку, то для успішного
здійснення цього процесу необхідні три невід’ємні складові:
1) спеціальні ресурси для реалізації цієї задачі:
2) фахівці: керівництву слід усвідомлювати, що для постановки управлінського обліку
йому слід наймати не бухгалтерів, а саме спеціалістів, у яких є такий досвід;
3) участь у процесі постановки: часто керівництво вважає, що не слід втручатися у ту
сферу, де є власні спеціалісти. Проте на це можна поглянути з іншого боку: як консультант
чи фахівець будуть знати без активної участі керівництва про те, яку інформацію вони хотіли
б бачити у себе на столі, щоб мати змогу приймати правильні управлінські рішення.
Таким чином управлінський облік є надзвичайно важливою складовою всієї облікової
системи будь-якого підприємства. Його інформаційною базою виступають всі потоки
інформації, які формуються у процесі ведення виробничого, фінансового, податкового та
статистичного

видів

обліків.

індивідуальний (зокрема
призначення

якого

Це

є

внутрішній

облік

підприємства,

надзвичайно

у методичному забезпеченні) і конфіденційний, основне

задовольнити

інформаційні

потреби

управлінського

персоналу

господарюючого суб’єкта.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АВТОМАТИЗОВАНОГО АУДИТУ
Аудиторська діяльність виступає важливим чинником в умовах ринкової економіки.
Євроінтеграційний шлях України зумовлює нагальну необхідність подальшого розвитку та
удосконалення функцій діяльності як складової фінансово-економічного контролю. В умовах
розвитку інформаційних технологій особливого значення набуває автоматизація аудиту.
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Вдосконалення аудиторської роботи відповідно до вимог ринку певним чином залежить від
комп’ютеризації облікових та аналітичних систем. Розвиток автоматизованих інформаційних
систем сприяв впровадженню комп’ютеризованої форми обліку суб’єктів господарювання.
Вагомий внесок у дослідження проблеми розвитку та необхідності аудиту в умовах
ринкової економіки здійснили такі вчені: А.Аренс, Дж.К. Лоббек, Івахненков С., Савченко
В.Я., Подольский В.І., Сахно Л.А., В.В. Сопко, В.П.Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна,
О.М. Брадул, Огійчук М.Ф., Бутинець Ф.Ф. та інші.
Міжнародні стандарти аудиту стверджують, що аудит – це перевірка фінансових звітів
або донесеної до них фінансової інформації об’єкта незалежно від того, приносить прибуток
або ні, його розміри і форми організації, коли така перевірка здійснюється з метою
вираження подальшої думки.
Потреба в послугах аудиторських фірм виникла у зв'язку з наступними обставинами:
- можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між
нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);
- залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості
інформації;
- необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;
- часткова відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.
Проведення аудиту на підприємствах має певні переваги, які полягають у:
1) спрощенні процедури отримання фінансової допомоги завдяки подання завірених
аудитором документів про фінансовий стан підприємства;
2) можливості отримати кваліфіковану допомогу у вирішенні різноманітних проблем:
3) спрощенні процедури залучення нового партнера завдяки можливості вивчити
висновки аудитора про фінансовий стан підприємства;
4) можливості уникнення суперечок між партнерами, особливо в ситуаціях при
розподілі прибутку, завдяки тому, що рахунки піддаються об'єктивному аналізу з боку
незалежного аудитора.
У міру постійно зростаючого застосування інформаційних технологій і комп’ютерної
техніки в бізнесі, перш за все, в сфері управління бізнесом, усе актуальніше постає питання
комп’ютеризації аудиторської діяльності.
Під комп’ютерним аудитом слід розуміти високий рівень автоматизації діяльності
аудиторів, який характеризується: застосуванням новітніх інформаційних технологій, як
основного інструменту в процесі підготовки і проведення перевірки у комп’ютерній
інформаційній системі; підходу до проведення перевірки, що передбачає оцінку надійності
середовища комп’ютерної інформаційної системи, як основи для формування висновку щодо
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достовірності фінансової звітності [1].
Застосування аудиту в умовах сучасних комп’ютерних технологій дозволяє:
використовувати сучасні методики аналізу для виявлення слабких ланок в обліку та аудиті;
підвищити якість контролю та зменшити витрати часу аудитора при здійсненні аудиторських
процедур; усунути недоліки внутрішнього контролю, виявлення при дослідженні.
Комп’ютеризація аудиту повинна передбачати впровадження в аудиторську практику
програм, які б забезпечували автоматизацію виконання завдань з надання впевненості щодо
різних предметів перевірки, перевірки фінансової звітності та окремих сегментів, супутніх
послуг та включали б можливості експертних оцінок для конкретних випадків [2].
Переваги застосування комп’ютеризації аудиту: економія часу на виконання
однотипних операцій при порівнянні фактичних даних з обліковими; автоматичний порядок
перевірки взаємної ув’язки показників різних форм звітності; зменшення кількості даних
оброблюваних вручну; зберігання і багаторазове використання отриманих даних, здійснення
попередньої оцінки результатів робіт за відхиленнями.
До недоліків можна віднести: прагнення всі дії аудитора підпорядкувати достатньо
жорсткій схемі — починаючи з форми програми перевірки і проведення тестів до формування
встановлених форм робочих документів; недостатньо відпрацьований механізм імпорту даних з
бухгалтерського програмного забезпечення. Слід зазначити, що на сьогоднішній день немає
потужного інструменту, який би дозволив повністю автоматизувати аудит [3].
Основною проблемою використання аудиторської програми для аудитора є те, що
підприємствах, які перевіряються, використовується програмне забезпечення різних
розробників. Даний фактор не дає реальної можливості в повному обсязі використовувати
комп’ютерні аудиторські процедури. Крім того, немає єдиних методологічних вимог до
інформаційних баз даних, а саме до вихідних інформаційних файлів. Це значно ускладнює
проведення автоматизованої аудиторської перевірки.
Отже, аудиторська діяльність відіграє важливу роль у системі фінансового контролю
підприємства. Саме завдяки розвитку ринкової економіки з’являється необхідність у
існуванні такого елементу контролю як аудит, який дає змогу виправляти помилки та
запобігти шахрайству на підприємстві. Переваги застосування комп’ютеризації аудиту:
економія часу на виконання однотипних операцій при порівнянні фактичних даних з
обліковими; автоматичний порядок перевірки взаємної ув’язки показників різних форм
звітності; зменшення кількості даних оброблюваних вручну.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ З ВРАХУВАННЯМ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
Система оподаткування в Україні істотно впливає на формування дохідної частини
бюджетів всіх рівнів, які утворюють державну скарбницю країни. Податкова система
України на сьогодні повною мірою не може забезпечити реалізацію цілей і прав як державної
політики, так і платників податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені при створенні
системи оподаткування, призвели до того, що податки не можуть повноцінно виконувати
свої основні функції, а саме фіскальну, соціальну та регулюючу. Також призвело до того, що
підприємницькі структури стараються ухилитись від сплати податків, обійти законодавство
так, щоб цього ніхто не помітив.
Недосконала податкова система, що діє в нашій країні, не сприяє ефективному
розвитку українського суспільства, призводить до ухилення від сплати податків, через
велике податкове навантаження на бізнес. У зв’язку з цим виникає гостра потреба у
реформуванні системи оподатковування в Україні.
Успішна побудова податкової системи є важливою умовою інтегрування України на
світовий ринок. Реформування податкового законодавства України є необхідною умовою
ефективної роботи економіки в цілому.
Українська податкова система за зовнішніми ознаками є дуже схожою до більшості
податкових систем європейських країн. Однак, на відміну від країн ЄС, податкова система
України не є інструментом економічного зростання і активізації підприємницької діяльності,
навпаки, існуюча система формування державних доходів має переважно фіскальний
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характер. Наслідками фіскалізму української податкової системи є:
1. Критично високий рівень тіньової економіки.
2. Низькі темпи розвитку економіки.
3. Великий розмір держави в економіці.
4. Несприятливий податковий клімат.
Дуже низькі позиції України в світових міжнародних рейтингах, що характеризують
систему оподаткування, виступають підтвердження неефективності цієї системи. Величина
податкових ставок та складність й нестабільність системи податкового навантаження – це
два основних фактори, які визначають обтяжливість податкової системи України. Саме ці
фактори і призводять до великої втрати коштів, які мали б надійти до бюджету, але не
надходять через ухилення суб’єктів підприємницької діяльності від сплати податків.
Особливістю європейської системи оподаткування полягає в тому, що її утворюють на
основі прогресивної шкали і зараз у світі впродовж останнього часу сформовано новий тренд
в галузі податкової політики: зниження ставки з податку на прибуток підприємств. Яскравим
прикладом цього є Словаччина, яка знизила ставку з податку на прибуток з 22% до 21%,
Великобританія – з 20% до 18%., Франція – з 33,3% до 28%, Австралія – з 30% до 25%.
Найбільш суттєві зміни запровадила Угорщина, тут ставка податку знизилася з 1 січня 2017
р. з 19% до 9%. Продовжує знижувати податок на прибуток Естонія – з 20% до 14% [1].
Якщо говорити про світовий досвід функціонування спрощених систем оподаткування
малого бізнесу, то необхідно виділити країни, які є схожими за економічною структурою до
України, та в яких відбулось реформування ССО, для прикладу: Польща, Болгарія, Румунія
та Грузія.
У Польщі сьогодні фізична особа, поряд із загальною системою оподаткування, може
вибрати:
- оподаткування доходів від несільськогосподарської діяльності, зокрема, у сфері
послуг, який за своєю суттю є паушальним (акордним) платежем з задекларованих доходів;
- спрощений облік – враховуються тільки доходи (без вирахування витрат). Ставки
податку для різних видів діяльності становлять 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 % і 2 %;
- систему оподаткування, яка є найближчим аналогом українського єдиного податку
першої групи.
Болгарія, наприклад, для фізичної особи законодавством передбачає можливість
реєстрації у якості індивідуального підприємця із відповідним включенням до Торгівельного
регістру. Діяльність підприємця оподатковується за ставкою 15 % від оподатковуваного
прибутку, що розраховується за правилами для юридичних осіб, тобто загальний режим –
перевищення доходів над витратами, що підтверджені первинними документами.
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У Румунії як особливий режим оподаткування розглядається випадок, коли
підприємство, яке є юридичною особою Румунії і виконує такі умови:
- здійснює дозволену діяльність (крім банківської, страхової діяльності; діяльності у
сфері азартних ігор; розвідки, розробки, експлуатації нафти та природнього газу);
- отримані доходи, крім консалтингу і управління, перевищують 80% загальних
доходів;
- має обсяг операцій, що не перевищує еквівалента 500 тис. євро;
- статутний капітал не належить державі і адміністративно-територіальним одиницям,
може сплачувати податок на доходи мікропідприємств, який передбачає ставки 1% з обороту
для мікропідприємств, що мають кількох працівників і 3% з обороту для мікропідприємств
без найманих працівників.
У табл. 1 наведено перелік спеціальних режимів оподаткування малого та мікробізнесу
які передбачає законодавство Грузії.
Таблиця 1
Спеціальні режими оподаткування малого та мікробізнесу Грузії
Спеціальний режим
оподаткування
Статус мікробізнесу

Статус малого бізнесу

Платник фіксованого
податку

Право на використання режиму
Надається фізичним особам, які не використовують працю найнятих
осіб і одержують сумарний сукупний дохід, що не перевищує 30000
ларі на рік (біля 11 тис. євро). Даний спеціальний режим не
розповсюджується на платників податку на додану вартість.
Надається фізичним особам, що отримують сукупний дохід від
економічної діяльності протягом календарного року, який не перевищує
100000 ларі (біля 35 тис. євро). Оподатковуваний дохід малого бізнесу
підлягає оподаткуванню за ставками або 5 %, або 3 %.
Надається фізичним особам, які не є платниками податку на додану
вартість та здійснюють один або більше види діяльності. Ставка
фіксованого податку може бути в межах від 1 ларі до 2000 ларі на один
об’єкт оподаткування, або 3 % доходів від діяльності.

Джерело: [1]
Для вдосконалення вітчизняної системи оподаткування України можна запропонувати
декілька варіантів за якими можна проводити реформування податкової системи.
Одним з таких варіантів є реалізація політики точкового удосконалення податкової
системи, яка ґрунтується на внесенні часткових змін у податкове законодавство з метою
оптимізації деяких податкових ставок та удосконалення механізмів збору окремих податків.
Найбільш імовірними змінами в руслі реалізації цього підходу можуть бути:
- зниження фіскального навантаження на працю;
- запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток.
При запровадженні податку на виведений капітал більшість офшорних схем втратить
економічний сенс, активи відповідно будуть залишаться в країні. Спростяться умови ведення
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бізнесу, тому що зникне необхідність суцільного податкового контролю фінансового
результату (відміна контролю доходів та витрат). Запровадження податку на виведений
капітал передбачає скасування авансових платежів та податку на дивіденди, також
передбачається зростання надходження інвестицій в економіку, поліпшення їхньої
структури, що надасть стимул для інноваційного переоснащення та оновлення основних
засобів компаній.
Успішним прикладом впровадження податку на виведений капітал є досвід Естонії, яка
п’ятий

рік

поспіль

оголошується

найбільш

конкурентоспроможною

в

Організації

економічного співробітництва та розвитку. За прикладом Естонії, Грузія (2017 р.) і Литва
(2018 р.) впровадили податок на виведений капітал.
Ще одним варіантом проведення реформи податкової системи для України є реалізація
політики системної трансформації податкової системи в напрямі загального зниження
фіскального навантаження й адміністративного тиску на платників податків.
Такий підхід передбачає одночасне вжиття низки заходів, спрямованих на зменшення
податків на працю, удосконалення механізму нарахування та сплати ПДВ, оптимізацію
системи спрощеного оподаткування бізнесу, а також лібералізацію процедур сплати
податків, передусім завдяки зміні принципів роботи фіскальних органів і служб, включаючи
ослаблення їх контрольно-репресивних функцій та посилення інформаційно-освітньої
складової в роботі з представниками підприємницького середовища.
Найважливішу роль в податковій системі України мають відігравати податки на майно,
на землю та на використання природних ресурсів. Адже саме вони не залежать від обсягів
виробництва, продажу і є стабільними. Таким чином ці податки гарантовано будуть
поповнювати бюджет. Створення передумов для економічного зростання за рахунок
вивільнення підприємницького потенціалу та сприяння реалізації конкурентних преваг
країни – саме це має виступати головною метою вітчизняних реформ.
Література:
1. Жиряда Х.В. Вдосконалення обліку податкових розрахунків на підприємствах
України / Жиряда Х.В., Савчук Д.Г. // Наукове видання «Економіка і суспільство» – №
18/2018.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та
доповненнями).
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Вихід на міжнародні ринки та глобалізація економіки посилюють

і актуалізують

питання точності та достовірності оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання.
Єдиним методом, що може забезпечити якість та прозорість інформації, відображеній у
фінансовій та податковій звітності підприємства, є аудит. Який є надійним способом
підтвердження даних фінансової звітності,

необхідних як підприємству, так і його

акціонерам, постачальникам, кредиторам, інвесторам, і суспільству в цілому, тому питання
перспектив розвитку аудиторських послуг в Україні є досить актуальним.
Сучасні інтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність
перегляду та зміни вітчизняного законодавства в різних галузях економіки. Підписавши
Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році, Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати своє
законодавство з метою адаптації його до загальноєвропейських норм, перш за все це
стосується ділового законодавства, що включає сферу фінансової звітності та аудиту [1].
Виходячи з цього 1 жовтня 2018 року набрав чинності закон «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», який спрямований реформувати ринок аудиторських
послуг в Україні та привести законодавство України до вимог законодавства Європейського
Союзу [2].
Закон ґрунтується на положеннях Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014 і
посилює вимоги до аудиту і процесу складання та оприлюднення фінансової звітності
компаній, а також до системи корпоративного управління компаній та взаємодії з
аудиторами.
Відповідно до закону, аудит фінансової звітності - це аудиторська послуга з перевірки
даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої
фінансової

звітності

юридичної

особи

або

представництва

іноземного

суб’єкта

господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану
фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її
відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.
У світовій практиці аудит набув значного поширення. Він є обов'язковою частиною
цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Однак на сучасному етапі
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розвитку аудиту в Україні постало багато проблем:
1) Недостатня кількість спеціалізованих аудиторів і, як наслідок, неосвоєний ринок
аудиторських послуг. Якісна фінансова та юридична підтримка діяльності суб'єктів
господарювання
впровадженням

та

посилення

багаторівневої

престижу
системи

аудиторської

сертифікації,

професії

що

забезпечується

базується

на

оцінці

професіоналізму, професійної підготовки та практичного досвіду, створюючи обмежувальне
середовище для надання послуг з низького контролю якості та інші послуги аудиту.
2) Недовіра до якості роботи більшості українських аудиторських фірм. Якість аудиту
- це комплексне поняття, яке включає такі елементи, як якість процесу аудиту, сформованої
думки аудитора, проміжного та кінцевого результатів аудиту, інформування користувачів
про процес і результати проведеного аудиту.
Напрямки підвищення ефективності роботи аудиторів мають бути посилені діями
держави, а саме: забезпечення законодавчої стабільності; адаптація методичної та
нормативної підтримки вітчизняним реаліям; впровадження міжнародних систем контролю
якості для аудиторських послуг у роботі аудиторів та Аудиторської палати України.
3) Відсутність стандартних форм контрольних документів. На даному етапі розвитку
аудиторської діяльності в Україні всі аудиторські документи створюються та заповнюються
відповідно до професійного судження аудитора так як відсутні стандартизовані форми
документів
4) Відсутність методичних рекомендацій щодо комп'ютеризації аудиту. Застосування
комп’ютерних методологій аудиту є одним із інструментів, які не тільки значно полегшують
роботу аудиторів завдяки переходу від паперових до електронних документів, а і
забезпечують зменшення ризиків при здійсненні аудиторської діяльності.
Розробка та вдосконалення комп'ютерних програм для роботи з аудиторською
документацією

дозволить

знизити

навантаження

на

аудиторів

і

розробити

багатофункціональну клієнтську базу.
5) Недостатня кількість методичних розробок у контрольній аудиторській перевірці, які
тягнуть за собою неточність аудиторського висновку на міжнародному рівні.
6) Недосконалість механізму ціноутворення на ринку аудиторських послуг. В даний час
в Україні не існує єдиної системи розрахунку вартості послуг з аудиту, тому аудитори часто
використовують власну систему ціноутворення. Як правило, така система базується на
визначенні кількості відпрацьованих годин або виконанні роботи. Введення єдиної ціни на
аудиторські послуги створить рівні умови на ринку і змусить поліпшити якість послуг, від
яких буде залежати попит і прибуток суб’єкта аудиторської діяльності.
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Вирішення наявних проблем, які перешкоджають розвитку аудиторської сфери в
Україні, можливо за рахунок системи цілісних комплексних заходів,а саме: розвиток
правового контролю за суб’єктами аудиторської діяльності, впровадження комп'ютерних
методологій аудиту, моніторингу рівня компетентності аудиторів і якості наданих послуг,
забезпечення реальної незалежності аудитора, застосування санкцій і підвищення
відповідальності аудиторів за недостовірність надання аудиторських послуг [3].
Для кращого регулювання аудиту в Україні необхідно забезпечити найкраще
поєднання механізмів державного, професійного та економічного регулювання. Реалізація
зазначеного потребує від кожної аудиторської компанії розробки внутрішніх програм їх
діяльності, які , в цілому, будуть описом комплексного підходу до організації технології та
методології аудиту.
Слід зазначити, що вдосконалення системи аудиту матиме позитивний вплив не тільки
на розвиток аудиторської діяльності, а й на державу в цілому, завдяки збільшенню доходів
бюджету та скороченню витрат на адміністрування аппарату державного аудиту.
Сучасні інтеграційні умови роблять удосконалення аудиту важливим і пріоритетним
напрямком розвитку нашої держави. Реформування даної сфери вимагає вирішення низки
проблем, які негативно впливають як на результати підприємницької діяльності, так і на
економічну ситуацію держави в цілому.

Вирішення даних проблем можливе лише за

комплексного підходу, що підвищить не тільки роль незалежного аудиту у розвитку
економіки, а і довіру користувачів звітності до фінансової інформації та забезпечить
розвиток і функціонування аудиту в Україні на основі міжнародного досвіду.
Література:
1. Сахно Л.А. Проблеми застосування міжнародних стандартів аудиту в Україні //
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: збірник матеріалів
ІХ Міжнар. наук.- практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук.
– К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – с.333-337.
2. Закон України № 2258-V111 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» від 21.12.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19.
3. Ways of auditing setting in ukraine and EU / Sakhno L.A.// Збірник наукових праць
ТДАТУ(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвою - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська
типографія «Люкс», 2014. № 4(28).с. 258-261.
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ФОРЕНЗІК ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНИМИ
ЗЛОЧИНАМИ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ
В сьогоднішніх умовах здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства
часто стикається з неправомірними діями співробітників, з фінансовими махінаціями,
шахрайством і різними ризиками, що знижують фінансовий результат. А також, відсутність
чіткої системи зовнішнього і внутрішнього контролю може згубно позначитися на бізнесі - за
оцінками експертів, українські підприємства втрачають близько третини річної виручки.
У більшості випадків, порушники, викриті у вчиненні крадіжки, роблять це вперше.
Всього 5,3% осіб раніше були викриті у вчиненні крадіжки і тільки 8,3% з них були звільнені
з роботи, у зв’язку з таким викриттям. 40,7% випадків компанії не звертаються до
правоохоронних органів, переймаючись власною репутацією, і лише 23,1% справ про
розкрадання закінчилися розглядами в судовому порядку.
При цьому, найпопулярнішим методом приховування шахрайства, особливо на Заході,
є підробка документів та первинної документації. Найчастіше зловживання відбуваються в
бухгалтерії, департаменті продажу, менеджменті вищої ланки, департаменті закупівель,
фінансового департаменті та департаменті роботи з клієнтами.
З цими внутрішніми проблемами організації і здійснення фінансово-господарської
діяльності суб’єктів бізнесу необхідно боротися і попереджати на ранніх етапах. Подоланню
означених проблем сприятиме запровадження в корпоративному секторі інструментів
форензіку, який базується на практиці судово-бухгалтерського обліку та є найкращим
засобом зменшення фінансових зловживань.
Сьогодні

під

терміном

«форензік» зазвичай

розуміють

комплексне

всебічне

дослідження фінансово-господарської діяльності економічного суб’єкта, мета якого полягає
у виявленні різних фактів шахрайства, фінансових махінацій, інших неправомірних дій, як з
боку управлінського апарату, так і з боку інших співробітників, спрямована на виявлення та
врегулювання спірних ситуацій з фінансових, правових та інших питань, а також створення
системи заходів щодо їх мінімізації [1].
Форензік, як засіб контролю тісно взаємопов’язаний з багатьма науками. Тому
спеціалісти з послуг форензік аудиту мають володіти комплексними знаннями у сферах:
бухгалтерського обліку і аудиту; економічних та фінансових злочинів; ІТ-технологіях;
психології та інших соціальних наук; криміналістики та девіантології.
Найпоширенішими напрямами надання аудиторськими чи консалтинговими
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компаніями послуг форензіку є [2]:
– судовий облік;
– аудит шахрайства та ризик-менеджмент у сфері шахрайства;
– пошук та повернення активів;
– ІТ-форензік;
– виявлення та запобігання легалізації злочинних доходів.
Залежно від фактів, які викликають сумніви, застосовуються різні методи форензіку
(рис.1).
МЕТОДИ ФОРЕНЗІКУ

НЕОЧІКУВАНА
ПЕРЕВІРКА

Ефективна з погляду отримання оперативної інформації про
стан справ на підприємстві.

ЛЕГЕНДОВАНА
ПЕРЕВІРКА

Найбільш ефективна перевірка щодо отримання повної та
достовірної інформації безпосередньо від першоджерела
органічним шляхом (безпосередній контакт із людьми, які
працюють на підприємстві).

ПРЯМА
ПЕРЕВІРКА

Тип перевірки про який об’єкт перевірки знає про те, що його
перевіяють.

OSINT/HUMINT

Отримання інформації з відкритих джерел (інтерв'ювання,
аналіз документів і кореспонденції).

Рис. 1. Методологія проведення форензік аудиту
Джерело: складено автором на основі [3].
Використання таких методів дозволить аудитору в процесі проведення форензік аудиту
визначити, які економічні злочини можна врегулювати внутрішніми засобами; які необхідно
включити в програму форензік аудиту та постійно тримати дії та події, що можуть призвести
до порушень, під пильною увагою; а інформацію про які необхідно відразу передати в
судово-слідчі органи.
Практичне застосування форензік, можна умовно розділити на наступні етапи [4]:
– I етап - Попередній етап: первинна оцінка стану справ, формування програми
форензік та визначення типів можливих ризиків шахрайства;
– ІІ етап - Аналітичний етап: відбувається збір і аналіз отриманої від підрозділів
торговельного підприємства та його контрагентів інформації;
– ІІІ етап - Оціночний етап: виявлення та оцінка недоліків у системі внутрішнього
контролю, в процесі якої вивчаються головні складові – контрольне середовище, оцінка
ризиків, контроль діяльності, інформація і комунікація та моніторинг;
– IV етап - Заключний етап: документально фіксуються всі дії, які робилися в процесі
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форензік, а також його результати і розроблені рекомендації.
Тож, етапи форензіку включають в себе дослідження організаційної структури, збір і
аналіз отриманої від клієнта інформації про фінансово-господарську діяльність, виявлення і
оцінка недоліків в системі внутрішнього контролю. Тому, методологія повинна бути
максимально адаптована до формату управління ризиком фінансових зловживань та
нейтралізації його наслідків, що дозволяє максимально швидко і ефективно боротися з
фінансовими махінаціями та шахрайством.
На нашу думку, необхідність впровадження послуг форензіку в Україні яскраво
обґрунтовується світовою статистикою, тому потрібно підтримувати співробітництво з
професійними закордонними організаціями з метою отримання цінної інформації для
боротьби із шахрайством.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АУТСОРСИНГУ
ТА АУТСТАФІНГУ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Сьогодні економічний розвиток та конкурентне середовище в якому перебувають
компанії, зумовлюють застосування нових стратегій, для того, щоб вижити на ринку,
мінімізувати свої витрати та зберегти конкурентоспроможність. Це потребує використання
інноваційних інструментів, які будуть забезпечувати гнучкість, раціональне використання
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ресурсів та стабільне функціонування підприємства. Тому аутсорсинг та аутстафінг
виступають ефективними способами оптимізації роботи підприємства, які стрімко
розвиваються та впроваджуються в бізнес-середовище України.
Метою дослідження є розкриття сутності та особливостей аутсорсингу та аутстафінгу
бухгалтерських послуг, а також висвітлення переваг та недоліків їх використання
українськими підприємствами.
Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні”,

керівництво має

право

самостійно

обирати

форму організації

ведення

бухгалтерського обліку. Однією з форм є можливість передачі ведення бухгалтерського
обліку на договірних засадах спеціалізованій компанії або спеціалісту з бухгалтерського
обліку, зареєстрованому як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи [1]. Тому популярність використання аутсорсингу та аутстафінгу
набуває все більшого поширення в Україні.
За даними опитування холдингом Анкор [2] в Україні, найчастіше серед бізнеспроцесів, які передають на аутсорсинг є: IT-послуги, які займають 40,5%, логістика – 35,1%,
маркетингові послуги – 21,6%, бухгалтерський облік – 13,5%, обробка та систематизація
інформації – 8,1%.
Згідно представлених даних іноземних експертів у США аутстафінг використовують
92% компаній, в Європі 86%. В Україні лише 30% використовують послуги аутстафінгу, з
них 46% замовлень припадає на адміністративний персонал, 24% – фінансистів, у тому числі
бухгалтерів, 14% – IT-спеціалістів, 10% – топ-менеджерів, 6% – робочі спеціальності.
Проведений аналіз свідчить, що в підприємницькому середовищі використання послуг
з бухгалтерського обліку – це перспектива підвищити якість ведення бухгалтерського обліку
і правильність складання фінансової звітності, оптимізація податкових платежів, а також
заощадження на штаті працівників.
У вітчизняних фахівців немає однозначного трактування понять аутсорсинг та
аутстафінг. Багато вчених ототожнюють ці поняття, а інші їх відокремлюють. На нашу
думку, поняття аутсорсингу і аутстафінгу різняться між собою не лише змістом, а й за суттю.
Тому ми розглянемо зміст даних понять з облікового аспекту.
Аутсорсинг – це передача функцій бухгалтерського обліку, чи процесів ведення
бухгалтерського обліку або окремих ділянок обліку, іноді разом з відповідними активами
зовнішньому постачальнику або провайдеру, який надає конкретну послугу з обліку
протягом встановленого часу за узгодженими сторонами розцінками, гарантуючи певну
якість ведення обліку і розподіляючи ризики щодо ведення обліку на себе і замовника [3].
Аутстафінг – це комплекс послуг аутстафінгової компанії, який передбачає виведення
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зі штату працівників, тобто надання у тимчасове користування підприємству-замовнику для
ведення кадрового, бухгалтерського, консалтингового супроводу, при цьому аутстафер бере
на себе юридичну і фінансову відповідальність за персонал [4].
Як ми бачимо дані поняття різняться між собою, тому доцільно розглянути порівняльну
характеристику даних моделей надання бухгалтерських послуг (табл.1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика моделей надання бухгалтерських послуг
КРИТЕРІЇ
ПОРІВНЯННЯ
Основна мета
Форма договору

АУТСОРСИНГ

АУТСТАФІНГ

Мінімізація ризиків, фінансових і ресурсних витрат на ведення
бухгалтерського обліку, оптимізація податків і зменшення кадрових
витрат.
Договір про надання послуг з
Договір надання послуг (виконання
надання персоналу (або договір
робіт).
підряду).

Документальне
оформлення

Акт про надання послуг.

Акт про надання персоналу.

Робочі місця
працівників, що
виконують облікові
функції

На підприємстві-виконавці
(аутсорсері), окремі функції
(введення первинних даних) можуть
здійснюватися на підприємствізамовнику

На підприємстві-замовнику.

Витрати на оплату
праці працівників
Витрати на робочі
місця працівників.

Несе підприємство виконавець
(аутсорсер).

Несе підприємство-виконавець
(аутстафер).
Несе підприємство-замовник.

Зменшення витрат, зосередження на
основних функціях підприємства
зменшення ризику шахрайства,
залучення висококваліфікованих
фахівців, оптимізація
оподаткування.
Зростання ризиків витоку
інформації, зниження оперативності
задоволення інформаційних потреб,
відсутність контролю за діяльністю
спеціалістів, що надають
бухгалтерські послуги.

Переваги

Недоліки

Підвищення конкурентоспроможності, зменшення витрат,
покращення фінансових та
економічних показників,
зменшення бази оподаткування,
модернізація кадрового складу.
Неможливість надання довіреності,
оформлення договору про
матеріальну відповідальність з
працівником, залученим за
договором найму персоналу.

Джерело:[4]
Можемо,

стверджувати,

що

залучення

послуги

аутсорсингу

дає

можливість

підприємству повніше реалізовувати свою діяльність за основними напрямками, скорочувати
витрати

на

підготовку фахівців,

отримувати

на

високому рівні

якість

наданих

бухгалтерських послуг, що дає можливість зосередити всі ресурси компанії на вирішення
основних бізнес-завдань. Також, провайдер аутсорсингових послуг володіє сучасними
оперативними технологіями. Тому, що багато провайдерів в комплексі з бухгалтерськими
послугами надають послуги ІТ-консалтингу, що гарантує оптимізацію бізнес-процесів.
Застосування аутстафінгу на підприємстві дає можливість зниження витрат і ризиків
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пов’язаних із скороченням штату, а також отримання реальної економії засобів, зокрема,
таких як зниження навантаження бухгалтерського та кадрового адміністрування; можливість
зосередитись на ключових напрямках діяльності підприємства; повний переклад юридичний
і податкової відповідальності, пов’язаної з трудовими відносинами на провайдера послуг; не
потрібно оформляти штат робітників на час їх випробувального терміну.
Отже, основне призначення аутсорсингу та аутстафінгу полягає в оптимізації роботи
підприємства та зменшення витрат. Для належного використання даних послуг на
підприємствах України, слід розробити відповідну нормативно-правову базу, для уникнення
негативних наслідків. Адже, дані моделі надання бухгалтерських послуг не закріплені
законодавчо, та можуть нести за собою кримінальну відповідальність.
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Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск
2(43). – С. 11-16.
4. Ляхович Г.І. Моделі надання бухгалтерських послуг: узгодження понятійного
апарату / Г.І. Ляхович // Економіка і суспільство. – 2017. – Випуск 13. – С. 1381-1384.

Стоєва Тетяна Сергіївна
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
(м. Мелітополь)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Костякова А.А.
КАЙЗЕН-КОСТІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ У СИСТЕМІ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Сучасні умови ринкової економіки обумовлюють існування тісного взаємозв’язку
стратегії управління витратами обігу з управлінням доходами, управлінням прибутком та
управлінням капіталом. Стратегічне управління витратами є головною складовою кожної з
фінансово-економічних моделей, що обумовлено їхнім впливом на кінцевий результат
діяльності, а відповідно, й на конкурентну позицію підприємств.
214

Актуальність

дослідження

полягає

в

тому,

що

сучасні

традиційні

методи

калькулювання орієнтовані в основному на виробничий етап життєвого циклу продукту.
Недоліком такого підходу є те що, довиробничі і після виробничі витрати не відносяться до
того продукту, від якого отримано доходи. В такому випадку управлінський персонал
підприємства отримує викривлену інформацію щодо фактичних витрат, які понесені на
виготовлення продукції, що призводить до прийняття неефективних стратегічних
управлінських рішень.
Дослідивши методи обліку витрат можна сказати, що на нашу думку методи
калькулювання за стадіями життєвого циклу продукту є одним з найбільш актуальних
напрямів удосконалення системи стратегічного управління витратами, оскільки саме продукт
є основним джерелом отримання поточного прибутку і майбутніх грошових потоків
підприємства.
Завдання цільового калькулювання полягає в оптимально спроектованих витратах
майбутнього виробу на етапі його дослідження, розробка і проектування, а не в спробах
зменшити витрати на стадії виробництва вже розробленого продукту. Він використовується
в японській моделі стратегічного управління витратами поряд з таргет-костінгом і є його
продовженням, які переслідують однакову мету – досягнення цільової собівартості: таргеткостінг – на етапі проектування нового продукту, а кайзен-костінг – на етапі її виготовлення.
[1].
Поняття

“кайзен-костинг”

носить

більш конкретнее

значення.

Воно

означає

забезпечення необхідного рівня собівартості продукту і пошук можливостей зниження
витрат до деякого цільового рівня. Діяльність кайзен на рівні окремих заводів, цехів чи
виробничих ліній передбачає широке використання систем виробництва “якраз вчасно” (justin-time system – JIT) та системи, яка передбачає автономне функціонування верстатів та
виробничих ліній, які автоматично вимикаються при виникненні несправностей чи збоїв.
Вважається, що вміле використання принципів кайзен-костинг дозволяє досить відчутно
знижувати витрати на стадії виробництва – до 5% [2].
Серед таких принципів можна виділити наступні:
1. Концентрація на клієнтах (передбачає, що підприємство забезпечує клієнтів якісною
продукцією і, відповідно задовольняє бажання споживачів так, як не зможе зробити цього
будь-яке інше підприємство);
2. Безперервні зміни (пошук шляхів покращення не припиняється після запровадження
нововведення, при чому нова зміна процесів розробок, виробництва чи менеджменту
реалізується як новий формальний стандарт);
3. Відкрите визнання проблем (відкрите обговорення та внесення пропозицій щодо їх
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вирішення);
4. Створення робочих команд (кожний працівник належить до робочої команди,
управління якою здійснює лідер. Крім того, працівник також входить до групи “ровесників”,
яка складається з працівників, які працюють з одного і того ж року);
5. Управління проектами за допомогою між функціональних команд (в команду
спеціалістів-представників різних сфер діяльності, яка відповідає за проект повинні бути
включені ті люди з функціональних сфер, на які проект буде мати вплив в ході його
реалізації) [3].
Отже, методи калькулювання життєвого циклу продукції розширює межі традиційних
підходів до стратегічного управління витратами, оскільки дає можливість дати оцінку та
визначати витрати на всіх етапах існування виробу, що дозволяє у процесі виробництва
знижувати їх до необхідного рівня. При цьому метод кайзен-костинг є ефективним
інструментом систем стратегічного управління витратами, який дозволяє створити механізм
послідовного і цілеспрямованого управління процесом цільової собівартості продукції.
Література:
1. Гуцайлюк З. Прогнозний (стратегічний) облік в сучасні проблеми теорії
бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №2- С.14-19.
2. 5. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Алъстред, Дж. Лэмпел. Пер. с
англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Изд-во ПИТЕР, 2000. – С. 16–20.
3. Рахматулина Э.Ф. Концепция постоянных усовершенствований в системе
управления производственной программой предприятия [Електронний ресурс] / Э.Ф.
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ЗАПАСІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Одним з найважливіших факторів, які визначають ефективність операційних витрат, а
також рівень організації фінансового менеджменту для багатьох промислових і торгівельних
компаній, є розмір запасів. На сьогодні практика сформувала цілий ряд ефективних моделей,
які дозволяють оптимізувати рівень запасів на підприємствах (рис. 1) і тому отримали
найбільш широке поширення в практиці бізнесу.
216

З проведеного порівняльного аналізу переваг та недоліків окремих моделей, які набули
найбільшої популярності на підприємствах зарубіжних країн можна зробити висновок, що
найбільші переваги мають концепції та технології Requirements / resource planning, Justintime, Lean Production та Material requirements planning.
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ
ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ЗАПАСІВ

Концепції планування потреби/
ресурсів RP:

Кайдзен – постійні поліпшення

Точно в строк - just-in-time, JIT

MRPІ

Ощадливе виробництво – боротьба
з „мудою ” lean production, LP

DRP

Концепція «реагування на попит» DDT
Тотальне управління грошима –
ТСМ

re-order point - ROP
quick response - QR

Комплексне управління якістю TQM

сontinuous replenishment CR

lean production, LP

аutomatic replenishment AR

Реінжинірінг бізнес процесів – RBP
lean production, LP

Управління ланцюгом поставок SCM.

Теорія обмежень Theory of
constrains – TOC

Рис. 1. Сучасні моделі забезпечення оптимального рівня запасів
Джерело: [2].
Концепція планування потреби/ ресурсів – Requirements / resource planning (RP) – є
найпопулярнішою у світі концепцією визначення оптимального рівня запасів для потреб
обслуговування

виробництва.

При

якій

співвідноситься

діяльність

виробництва,

обслуговування і використання виробів з потребами основного графіка виробництва. Для
визначення потреб необхідний точний перелік сировини, матеріалів, комплектуючих і т.п.
для кінцевого продукту. Цілями RP є скорочення запасів, надання послуг на високому рівні,
координація графіка доставки та діяльності з виробництва та закупівлі. Їх можна досягнути
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одночасно. Перевагами даної концепції є високі стандарти якості продукції, низькі виробничі
витрати, швидке реагування на попит, короткий час переналагодження устаткування.
Концепція «Just in time» займає важливе місце серед запропонованих концепцій і
спрямована на зниження кількості запасів. Відповідно до неї необхідні комплектуючі і
матеріали надходять у потрібній кількості в потрібне місце і в потрібний час. Метою її
застосування є виробництво і відвантаження продукції точно в строк для її подальшого
використання. Тоді як традиційний підхід передбачає наявність запасів продукції «на всяк
випадок» для того, щоб можна було задовольнити непередбачений попит на неї (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння концепції «Just in time» та традиційного підходу до управління
запасами
Ознаки
Запаси

Запаси
незавершеного
виробництва
Обсяг закупівлі
матеріальних
ресурсів
Постачальники
Збут

Підтримка
технологічним
оснащенням
Якість продукції
Тривалість
виробничого
періоду
Персонал

Концепція «Just in time»
Традиційний підхід
Відносяться
до
пасивів. Відносяться до активів. Зберігаються
Мінімізуються для зменшення «про сяк випадок» для захисту від
витрат виробництва.
помилок в прогнозуванні попиту та
ненадійності постачальників
За наявності таких запасів між Акумулюються між структурними
виробничими підрозділами, їх слід підрозділами
та
забезпечують
фіксувати та усувати.
безперебійність виробничо-технічних
циклів
Відображає лише поточну потребу. Не враховується зміна розміру запасів
за змін витрат збуту.
Невелика кількість, надійність,
розглядаються як партнери у
виробничій діяльності.
Постійне відстеження попиту для
швидкого
переналагодження
виробництва. Виробництво
невеликих партій готової продукції.
Витрати
на
безперервну
та
своєчасну
підтримку,
яка
забезпечує доставку матеріальних
ресурсів та запасів незавершеного
періоду.
100
%-ва
якість
продукції.
Відсутність дефектів. Комплексна
перевірка якості готової продукції.
Підтримується
на
мінімально
можливому рівні.

Велика кількість постачальників, між
якими існує конкуренція.
Не має пріоритетного значення.
Максимізація обсягу випуску готової
продукції.
Відсутність збоїв, доки запаси
підтримуються на високому рівні.

Допускається невеликий відсоток
дефектів. Вибіркова інспекція якості
готової продукції
Довготривалий
період.
Немає
необхідності в мінімізації, доки
підтримуються значні страхові запаси
Зміни
повинні
відбуватися Управління
здійснює
middleузгоджено
з
усіма
ланками менеджмент за умови узгодження з
менеджменту.
top-менеджментом.

Джерело: [5].
Концепція Lean Production (LP) («ощадливе виробництво») – являє собою підхід щодо
управління організацією, спрямований на підвищення якості роботи за рахунок скорочення
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втрат. Цей підхід поширюється на всі аспекти діяльності – від проектування і виробництва,
до збуту продукції [3]. Концепція «ощадливого виробництва» орієнтована на опрацювання
малих розмірів виробничих партій продукції і швидке реагування на попит споживачів.
Ключову роль у її реалізації відіграє трансформація виробничого процесу: об’єктивно
необхідними

елементами

виробничого

процесу

вважаються

«трансформація»

і

«транспортування»; прийнятним елементом – за умови значного зниження його частоти –
«інспекція»; натомість елементи «складування» та «затримка у виробничому процесі»
підлягають виключенню, оскільки вони вважаються «непродуктивними операціями» [1].
Концепція Реагування на попит (Demand-driven Techniques, DDT) виникла як
модифікація концепції планування ресурсів, спроможна покращити реакцію на зміну попиту
споживачів. Переваги цієї концепції забезпечуються за рахунок таких положень [1]:
1) ефективне управління запасами в сфері розподілу, процедури замовлень і графіки
доставки товарів базуються на знанні інформації щодо потреб споживачів;
2) більш якісне і точне планування поставок забезпечується за рахунок знання обсягів
продажів та запасів;
3) пришвидшене реагування постачальників на коливання попиту споживачів;
4) вища обґрунтованість рішень постачальників щодо розміщування складів,
виробничих підрозділів та збирання замовлень;
5) встановлення тривалих партнерських відносин виробників, оптових і роздрібних
торговців для зменшення ризиків та підвищення ефективності логістичних операцій.
Ще однією системою управління матеріальними запасами, метою якої є зниження їх
рівня, є концепція анування потреби в матеріалах – MRP (Material requirements planning) –
комп’ютерна система управління запасами розроблена для допомоги менеджерам
виробництва в плануванні та розміщенні замовлень на товари залежно від попиту. MRPконцепція застосовується під час роботи з матеріалами, компонентами, напівфабрикатами,
попит на які залежить від попиту на специфічну готову продукцію з метою планування
виробничих операцій, графіків доставки та закупівельних операцій [5].
Недоліком MRP-системи є її трудомісткість та висока вартість для реалізації, що може
завадити її використанню більшістю малих і середніх підприємств України.
Деякі науковців, керівники, менеджери і логісти міжнародних компаній вважають, що
такі моделі як ощадливе виробництво, «шість сігм», всезагальна система забезпечення
діяльності підприємства, є компонентами величезної системи японського менеджменту
кайдзен (постійні поліпшення), заснованої на ідеях Демінга, Джурана, Фейгенбаума і їх
японських колег Ісікави, Тагуті та Сінгу. Уважне вивчення інших концепцій, видаваних за
нове останнє слово в побудові ефективного менеджменту, таких, як система збалансованих
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показників, облік, заснований на процесному підході, швидкореагуюча система виробництва,
система синхронного виробництва, виявляються менш ефективним втіленням тих же ідей
[4].
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ
ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ
Інтегрована система бюджетування – це організаційно-впорядкована система, яка
базується на формуванні сукупності взаємозв’язків між бюджетуванням та елементами
системи управління з метою формування дієвого механізму забезпечення ефективності
функціонування та досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства. Це інструмент і
складова

системи

управління

підприємством,

направлена

на

інтерпретацію

та

трансформацію стратегічних цілей підприємства в бюджети із заданими у кількісному та
грошовому виразі показниками, задля ефективнішого розподілу ресурсів, організації,
контролю та мотивації. За своєю суттю вона покликана мінімізувати недоліки і зняти
обмеження

традиційних

методик

формування
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системи

бюджетування:

на

основі

встановлених темпів приросту, формування бюджетів «з нуля» та ін. [1].
При цьому, на відміну від традиційної системи бюджетування (табл. 1), інтегрована система
одночасно зорієнтована на два контури управління: стратегічний та тактичний рівні управління.
Таблиця 1
Основні відмінності традиційного бюджетування від інтегрованої системи
бюджетування
Складова

Традиційне
бюджетування
Економія ресурсів, ефективний
розподіл ресурсів, максимізація
прибутку

Інтегрована
система бюджетування
Координація всіх напрямів діяльності
підприємства на всіх рівнях, підвищення
вартості бізнесу, можливість ухвалення
вірних управлінських рішень

Прогнозування фінансовоекономічного стану підприємства,
забезпечення суб'єктів управлінською
інформацією
В основному центри фінансової
відповідальності підприємства

Довгостроковий розвиток, ефективний
розподіл та економія ресурсів

Цілі

Завдання

Об’єкти

Безпосередньо бізнес-процеси підприємства

Джерело: [1].
З цих позицій основними складовими інтегрованої системи бюджетування є процесний
підхід до бюджетування, який дає змогу комплексно спрямувати дію функцій управління на
об’єкт та збалансована система показників як методика системи стратегічного управління.
Створення системи якісного та своєчасного інформаційного забезпечення підтримки
прийняття управлінських рішень менеджерів різних рівнів управління на сьогодні повинно
здійснюватися

завдяки

налагодженню

чітких

зв’язків

між

системою

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та системи бюджетування.
Через це, вважаємо, що організація інтегрованої системи бюджетування на
підприємстві (рис. 1) забезпечується взаємозв’язком бюджетування і системи обліку на
основі

виокремлення

єдиних

об’єктів

обліку та

бюджетування,

синтезу завдань

бюджетування і внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, а також формуванням
інформаційного забезпечення бюджетування на основі даних про фактичне виконання
бюджетів,

що

накопичуються

завдяки

системі

регістрів

внутрішньогосподарського

(управлінського) обліку.
Тобто, дана система базується на формуванні сукупності взаємозв’язків між
бюджетуванням та елементами системи управління з метою формування дієвого механізму
забезпечення ефективності функціонування та досягнення стратегічних цілей діяльності
підприємства.
Представлена на рис. 1 схема інтеграції бюджетування зі складовими системи
управління дозволяє визначити бюджетування в якості важливої складової планування
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діяльності підприємства, оскільки передбачає розробку напрямів формування бюджетів у
взаємозв’язку

зі

стратегічним

планом

для

досягнення

ефективного

управління

підприємством.

Рис. 1. Схема інтегрованої системи бюджетування підприємства
Джерело: [1].
Інтеграція системи бюджетування та обліку як елементу системи управління полягає в
тому,

що

на

основі

статей

та

показників

бюджету

(планових

показників)

і

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку (фактичні показники) формуються
ключові показники діяльності підприємства – основні орієнтири для стимулювання і
мотивації персоналу, удосконалення здійснення бізнес-процесів і досягнення фінансової
стабільності

підприємства.

внутрішньогосподарського

Бюджетування

(управлінського)

займає
обліку,

вагоме

оскільки

місце
забезпечує

в

системі
управління

витратами та на його основі органічний взаємозв’язок і взаємодію з іншими підсистемами
управління [4].
Організація інтегрованої системи бюджетування на підприємстві повинна передбачати
[1]:
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1) визначення переліку бюджетів, які використовуються на підприємстві, а також
способів і методів контролю за виконанням бюджетів;
2) розробку методики відображення в обліку даних, отриманих в результаті виконання
чи невиконання бюджетів;
3) визначення прийомів і способів аналізу фактично отриманих показників порівняно з
бажаними, виявити причини відхилень.
Однак, навіть, повне врахування вимог до створення інтегрованої системи
бюджетування не може забезпечити очікувані результати, якщо до уваги не приймається
спосіб і методика формування облікових показників, які є основою для складання бюджетів
на підприємстві. З цієї причини бюджетування необхідно розглядати у нерозривному
взаємозв’язку з плануванням, обліком, аналізом і контролем.
З метою інтеграції бюджетування у загальну систему управління Товариства перед
його керівництвом стоїть завдання одночасно вирішити три проблеми: методичну,
організаційно-інформаційну і технічну (автоматизація). Подолання даних проблемних сфер
бюджетування (бюрократичність, трудомісткість перерахунку, орієнтація тільки на фінансові
показники, відсутність порівняння з конкурентами, перешкоди впровадження інноваціям,
маніпулювання цільовими бюджетними показниками) можливо на основі розробки нових
методів та механізмів, що дозволили б вдосконалити бюджетування та адаптувати його до
вітчизняних реалій з метою збільшення ринкової гнучкості підприємства.
З огляду на все вищесказане, вважаємо, що запровадження інтегрованої системи
бюджетування у діяльність вітчизняних підприємств дасть змогу реалізувати стратегічні
ініціативи при економії ресурсів підприємства, взаємно пов'язати та скоординувати бюджети
на всіх рівнях управління як за підрозділами, так і по підприємству в цілому;
трансформувати стратегічні цілі у конкретні плани заходів із заданими в кількісному
вираженні бюджетними показниками; розподіляти ресурси відповідно до вироблених
стратегічних напрямків розвитку; розширити діапазон використовуваних показників
(фінансові та нефінансові) для оцінки результатів діяльності та ступеня досягнення
поставлених цілей; логічно пов’язати та оптимізувати виконання управлінських функцій на
стратегічному та тактичному рівнях.
Література:
1. Поліщук С.В. Формування інтегрованої системи бюджетування на підприємствах
машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04
– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С.В.
Поліщук. – Київ, 2014. – 22 с.
2. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование : настольная книга по постановке
223

финансового планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов, Т.В. Сизова. – М. : Финансы и
статистика, 2005. – 400 с.
3. Федчишина Н.М. Облік і бюджетування в управлінні діяльністю підприємства :
десерт. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік,
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Н.М. Федчишина. – 2016. – 237 с.
4. Шевців Л.Ю. Бюджетування як інструмент управління діяльністю вітчизняних
підприємств / Л. Ю. Шевців, Ю. І. Федорків // Збірник тез доповідей міжнародної науковопрактичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети
розвитку в умовах глобалізації» (Полтава, 20 квітня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019.
– Ч. 3. – С. 60-62.

Чепіль Тетяна Богданівна
Львівський національний університет імені Івана Франка
(м. Львів)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Шот А.П.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК КАДРІВ
При проведені дослідження основна увага приділена економічно розвиненими
державам, які мають свої унікальні системи мотивації працівників, зокрема: Франції,
Німеччині, Великобританії, Швеції.
Сучасна французька модель мотивації праці увібрала в себе одні з еталонних
інструментів економічних відносин, включаючи гнучку і лояльну систему оподаткування,
сприяння розвитку здорової конкуренції та стратегічне планування. Особливої уваги
заслуговує інтеграція стратегічного планування в ринкові відносини. Центральну роль у
французькій моделі ринкових відносин відіграє конкуренція, яка є запорукою постійного
розвитку економіки, пошуку шляхів для зниження вартості виробництва, а отже і зниження
вартості своєї продукції заради задоволення попиту населення в товарах і послугах.
На сучасному етапі у політиці французьких фірм щодо оплати праці їхніх працівників
існують дві тенденції: індексація оплати праці залежно від збільшення вартості життя та
індивідуальний підхід до оплати праці. Врахування індексів цін на споживчі товари є
загальноприйнятою практикою на великих підприємствах Франції, що закріплено в їхніх
колективних договорах із профспілками.
А індивідуальний підхід полягає у врахуванні рівня професійної підготовки працівника,
його пропозицій щодо покращення умов праці та якості виконання його трудової функції.
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Застосовують три основні підходи до здійснення принципу індивідуалізації оплати
праці:
1. На основі передбаченої в колективній угоді оцінки кожного робочого місця
визначається мінімальна заробітна плата і «вилка» окладів. Оцінка праці кожного працівника
здійснюється щодо фактично виконаної ним роботи без урахування робітників, зайнятих на
інших робочих місцях. Критеріями ефективності працівника є кількість і якість його праці, а
також ініціативність у громадському житті підприємства.
2. Заробітна плата складається з двох частин: постійна, яка залежить від займаної
посади або робочого місця, і змінна, що відображає ефективність праці працівників.
Додатково виплачуються премії за високу якість роботи, сумлінне ставлення до праці,
дбайливе ставлення до майна підприємства тощо. Утворюються спеціальні комісії, у яких за
участю персоналу обговорюються питання щодо оплати праці.
3. На підприємствах більшість становлять саме такі форми індивідуалізації заробітної
плати, як: участь у прибутках, продаж працівникам акцій підприємства, виплата премій за
сумлінне виконання своєї трудової функції.
Особливої уваги заслуговує французька методика оцінки праці (яка, як правило, має
багатофакторний характер) і критерії, що використовуються. Суть цієї методики в загальному
вигляді полягає у такому. На підприємствах застосовується бальна оцінка ефективності праці
працівника (від 0 до 120 балів) за шістьма показниками: професійні знання, продуктивність
праці, якість роботи, дотримання правил техніки безпеки, етика виробництва, ініціативність.
Персонал підприємства, своєю чергою, поділяється на 5 категорій. До вищої (першої)
відносять працівників, які набрали від 100 до 120 балів; до другої – від 76 до 99 балів і т. д.
Водночас діє ряд обмежень: до першої категорії можна віднести не менше 5 і не більше 10 %
працівників одного підрозділу й однієї професії, до другої – від 30 до 40 %, до третьої – від
35 до 45 %. У разі відсутності на роботі від 3 до 5 днів на місяць надбавка скорочується на 25
%, протягом 10 і більше днів – на 100 % [2]. Безперечними перевагами французької моделі
мотивації праці є її істотний вплив на ефективність та якість праці, а також вона, своєю
чергою, виступає фактором саморегулювання фонду оплати праці. У разі виникнення
тимчасових труднощів фонд оплати праці автоматично скорочується, в результаті чого
підприємство безболісно реагує на кон’юнктурні зміни. Таким чином, модель забезпечує
постійний інформаційний зв'язок між працівниками та економічним станом компанії.
Англійські моделі відрізняються залежно від прибутку: грошова та акціонерна, яка
допускає сплату частки заробітної плати у вигляді акцій. Крім цього, існує система оплати
праці, яка цілковито залежить від прибутку підприємства. Залежно від бази для обчислення
суми, що розподіляється через систему участі у прибутках, розрізняють чисту трудову
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участь, трудову пайову участь, участь у чистому доході, участь у прибутках, участь в обороті
або утвореній вартості. Пайова участь у капіталі передбачає внесення частини особистих
заощаджень працівників в обмін на акції або облігації фірми з використанням зазначених
коштів на придбання основних фондів і оборотних коштів. Пайова участь у капіталі тягне за
собою передачу учасникам корпорації частини прибутку (доходу) у тому числі у вигляді
дивідендів або відсотків, виплату допомоги або премій підприємства.
Практичне застосування зазначених моделей нової системи оплати праці

у

Великобританії показало, що дохід працівників від участі у прибутках у середньому
становить 3 % від базового окладу, і лише в деяких фірмах він досяг 10 % від окладу. Після
впровадження системи участі в прибутках кількість робочих місць зросла на 13 %, при цьому
середня зарплата на фірмах із даною системою участі виявилась на 4 % нижчою, ніж у
звичайних фірмах.
Німецька модель полягає в тому, що на деяких підприємствах укладаються договори, в
результаті яких працівник повинен з максимальною віддачею використовувати свій творчий
потенціал і самостійно розпоряджатися своїм часом, який був наданий йому на виконання
певної задачі. У результаті цього підвищується трудова мотивація і людина не тільки
розв’язує поставлені перед нею завдання, а й залучається до участі в управлінні своєю
діяльністю [3]. Отже, німецькі дослідники дійшли висновку, що злагоджене поєднання
стимулювання праці та соціальних гарантій є однією з найбільш оптимальних моделей, колинебудь відомих в історії економічних теорій. Німецька модель забезпечує рівною мірою
економічний добробут і соціальні гарантії.
Не меншої уваги заслуговує шведська модель мотивації праці, яка характеризується
вагомою роллю профспілок і сильною соціальною політикою держави. Принципами, які є
наріжним каменем для шведських профспілок, є: рівна оплата за рівну працю, скорочення
розриву між розмірами мінімальної і максимальної заробітної плати. Політика солідарної
заробітної плати спрямована на вирішення низки цільових завдань. Перш за все, вона, поряд
із ринковою конкуренцією, додатково стимулює процес постійного оновлення виробництва
на основі останніх досягнень науки і техніки. При цьому дотримується принцип рівної
оплати за рівну працю, який у шведській інтерпретації означає, що працівники різних
підприємств, що мають однакову кваліфікацію і виконують аналогічну роботу, отримують
однакову заробітну плату незалежно від результатів господарської діяльності підприємства.
Якщо, наприклад, із 10 підприємств однієї галузі 3 мають високий відсоток прибутку, 5 –
середній дохід, а 2 є збитковими, то на будь-якому з цих підприємств отримують однакову
заробітну плату за однакову працю, а саме на середньому рівні, зафіксованому в галузевій
угоді.
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Шведські профспілки забороняють власникам низькорентабельних підприємств
зменшувати заробітну плату нижче встановленого рівня, який був закріплений на
переговорах щодо переукладання колективних трудових угод загального рівня. Це, у свою
чергу,

спонукає

підприємців

до

знаходження

оптимальних

шляхів

підвищення

рентабельності підприємства або до його ліквідації. Ще однією характерною особливістю
солідарної заробітної плати є скорочення розриву між розмірами мінімальної і максимальної
заробітної плати. Сама система визначення єдиного рівня підвищення заробітної плати
сприяє її вирівнюванню: заробітки піднімаються у низькооплачуваних і стримуються у
високооплачуваних працівників [4].
Яскравим прикладом впровадження нових концепцій мотивації праці є медична
реформа, а саме система залежності заробітної плати медика від кількості закріплених за ним
пацієнтів, що породжує конкуренцію між працівниками медичної сфери і спонукає їх до
розвитку своїх професіональних навичок і знань. Дослідження середньої заробітної плати
територіальних сусідів України: (статистичні дані за 2018 рік) : Польща – 807 €, Білорусь –
354 €, Словаччина – 823 €, Угорщина – 689 €, Румунія – 583 €, Молдова – 212 € [5].
На основі вищенаведеного, можна зробити висновок, що проблематика мотивації праці
в найближчому майбутньому все ще буде залишатися актуальною, тож проведення наукових
досліджень у цій сфері і пошук нових засобів і способів мотивації праці з урахуванням
менталітету нації є нагальною потребою українського менеджменту.
Розпочати зміни доцільно саме з чіткого нормативного закріплення в нормативноправових актах матеріальних та нематеріальних інструментів мотивації праці. Організувати
ефективний громадський контроль за діяльністю підприємців, адже недобросовісне
використання ними низького правового рівня працівників призводить до того, що працівник
отримує той пакет нематеріальних благ, який у національному законодавстві передбачений як
обов’язковий, що у свою чергу призводить до усвідомлення працівником того, що його
ініціативність та раціоналізаторські рішення не знайдуть підтримки серед керівництва, яке
зацікавлено лише у власному збагаченні. На сучасному етапі саме тісна співпраця держави, з
одного боку, та громадськості – з іншого спроможна створити необхідні умови для
подальшого розвитку системи мотивації праці.
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НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Ефективне функціонування готельно-ресторанного бізнесу є однією з важливих
складових туристичної інфраструктури, важливим напрямом соціально-економічного
розвитку регіону та країни, який виступає основним джерелом надходження валютних
коштів в економіку, презентує вітчизняний туристичний продукт на світовому ринку, як
наслідок є рушійною силою в процесі глобалізації та інтеграції України до світового
економічного простору.
Діяльність

підприємств

готельно-ресторанного

бізнесу

в

сучасних

умовах

господарювання вимагає постійного вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення
системи управління про отримані доходи та понесені витрати, що є важливою складовою
прийняття управлінських рішень, які позитивно впливають на результати діяльності.
Одним із важливих складових ефективного управління діяльністю підприємств
готельно-ресторанного бізнесу є питання оптимізації понесених витрат та отриманих
доходів,

де

важливим

інформаційним

забезпеченням

виступають

дані

економіко-

математичного моделювання.
Доцільність

застосування

економіко-математичного

моделювання

в

системі

управлінського обліку дає змогу визначати структуру попиту на номери різних класів у
відповідний період року та аналізувати рівень завантаженості. Це дозволяє визначити рівень
беззбитковості та пропонувати шляхи оптимізації номерного фонду і витрат діяльності, що
безпосередньо впливає на збільшення прибутку і власного капіталу.
Необхідно

розробити

стратегію

розвитку

діяльності

підприємств

готельно-

ресторанного бізнесу, яка передбачає наявність плану управління, що спрямований на вибір
відповідних цілей та напрямів діяльності й полягає у використанні системного підходу за
здійснюваними бізнес-процесами, опрацювання напрямів їх постійного вдосконалення,
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оптимізації

організаційної

структури,

постійного

контролю

за

використанням

спеціалізованих робочих активів, рівнем доходів та витрат, політики ціноутворення й
розширення ринків збуту, що дасть змогу сформувати конкурентні переваги на ринку
готельно-ресторанних послуг України. Доцільність впровадження стратегії розвитку в
діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу підтверджується побудовою якісно
нової системи управління, що є передумовою для ефективного наукового пошуку напрямів
удосконалення системи

внутрішнього контролю як важливої складової інформаційного

забезпечення менеджменту суб’єкта підприємництва.
Для систематизації, формування й узагальнення облікової інформації про активи,
витрати та доходи за центрами відповідальності на підприємствах слід розробити форми
первинної документації та відомості обліку. Розробити план рахунків управлінського обліку
дасть змогу визначати повноту інформаційної системи бухгалтерського обліку про здійснені
бізнес-процеси в структурованому вигляді, що розширить аналітичність інформації за
встановленими параметрами та буде складовим напрямом удосконалення обліковоінформаційного забезпечення системи обліку.
Таким чином, ефективне функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу
залежить від запровадження системи внутрішнього контролю, що враховує організаційну
структуру та особливості надання основних та додаткових послуг. Діюча система
внутрішнього контролю має незадовільний стан через відсутність системного підходу до
проведення контрольних процедур та відсутність належного організаційного забезпечення
системи контролю. Необхідно розробити схему побудови внутрішнього контролю з чітким
розподілом контрольних функцій за центрами відповідальності та центрами витрат
відповідно.
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА НАРАХУВАНЬ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
Одним із найважливіших питань керівництва, в момент відкриття бізнесу, являється
вибір методу обліку, який він буде використовувати. Існує два способи нарахування доходу
та вирахування витрат у бухгалтерському обліку: облік грошових коштів та облік
нарахувань.
Основна відмінність обліку грошових коштів та обліку нарахування залежить від часу,
коли доходи та витрати фіксуються на рахунках.
При використанні готівкового розрахунку, доходи та витрати визнаються в день
отримання грошових коштів. Невеликі компанії або фірми, що займаються переважно
грошовими коштами, зазвичай віддають перевагу саме цьому виду обліку, оскільки компанії
легко регулювати грошовий потік і визначати, коли відбулася операція. Тому вони можуть не
наймати бухгалтерів і не використовувати складних систем обліку, застосовуючи цей метод.
Але такий розрахунок має і свої недоліки. Використовуючи метод готівкового
розрахунку, не можна відобразити точну картину фінансового та економічного становища
ведення справ. Наприклад, компанія може мати продажі в поточному кварталі, але дохід не
очікується до наступного кварталу, тому це не буде записано за допомогою готівкового
методу. Для керівників аналіз компанії може бути складним при обліку грошових коштів
через подібні ситуації. Вони можуть вирішити, що компанія вигідна, коли вона фактично
покриває збитки. Більше того, аудитори не схвалюють фінансову звітність, складену за
методом готівки, тому, якщо компанії хочуть перевірити свою фінансову звітність, вони
повинні використовувати метод нарахування. Враховуючи всі вади даного методу, компанії
надають перевагу методу нарахування.
Метод нарахування не менш важливий, ніж облік касової бази. Зазвичай його
вибирають великі компанії з сильною позицією, стабільністю та успішністю, тому в
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міжнародній практиці використовується переважно цей метод.
Відповідно до методу нарахування, доходи та витрати фіксуються з моменту
здійснення операції, незалежно від того, коли гроші фактично отримані чи сплачені. Якщо
власник бізнесу отримує дохід, який не є готівкою, час отримання такого доходу
визначається таким же чином. Він вважається більш об'єктивним порівняно з касовим
методом, адже він забезпечує більш точну інформацію про прибутки та витрати компанії та
дає можливість прогнозувати розвиток подальшого бізнесу.
Бухгалтерський облік полегшує власнику бізнесу бачити прибуток компанії, його
джерела і куди прямують витрати. Крім того, метод нарахування - єдиний метод обліку,
прийнятий П(С)БО.
Але з іншого боку, бухгалтерський облік не дає жодної інформації про рух грошових
коштів. Підприємства можуть бути дуже прибутковими і в той же час мати порожні рахунки,
тому облік основи нарахування вимагає ретельної перевірки та моніторингу грошових
потоків [2].
Для порівняння методів нарахування та готівки розглянемо наступний приклад: у вас є
бізнес, який продає виробниче обладнання, і скажімо, ви продаєте продукцію на суму 7000
доларів. Використовуючи метод готівки, ця сума не фіксується у звітах, поки клієнт не сплатить
вам готівку або не отримає чек. Відповідно до методу нарахування, 7000 доларів США
відображаються як дохід одразу після здійснення продажу, навіть якщо ви ще не отримали гроші
[1]. Слід зазначити, що коли компанія отримує прибуток, вона повинна сплачувати податки зі
свого прибутку. Але якщо фізична особа не здійснила таку оплату згідно зі статтею 212
Кримінального кодексу України, вона карається штрафом або позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років [2].
Отже, для всіх, хто вже має власний бізнес або збирається розпочати роботу, важливо
зрозуміти два основні методи обліку доходів і витрат бізнесу. Обидва методи мають
переваги та недоліки. Рішення про вибір відповідного методу обліку приймається шляхом
аналізу фінансової ситуації та перспектив розвитку вашої компанії, а також шляхом
вивчення та дослідження обох згаданих методів. Тому, якщо у вас є власний бізнес, вам
потрібно зробити більше, ніж просто підбити підсумки щомісячної активності. Крім того,
вам потрібно зрозуміти, що означають ваші номери та як їх використовувати для
прогнозування майбутнього зростання та стану вашого бізнесу. Зрештою, проаналізувавши
все вище сказане, можна стверджувати, що доцільніше використовувати метод нарахувань,
адже, на відміну від методу грошових коштів, він більш точний та ефективний.
Література:
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Управлінський облік – це не тільки збір і реєстрація інформації, але і її аналіз та оцінка
з метою отримання таких даних, на основі яких можливе управління підприємством,
насамперед оперативне. Первинний бухгалтерський облік є одним з найбільш важливих
джерел інформації для управлінського обліку, причому найвірогіднішим. У той же час для
реалізації інформаційних потреб менеджерів необхідні дані з додаткових джерел, як
внутрішніх, так і зовнішніх. Управлінський облік в широкому сенсі – це інформаційна
основа прийняття стратегічних управлінських рішень.
Під системою управлінського обліку на підприємстві розуміють спостереження, оцінку,
реєстрацію, вимірювання, обробку, систематизацію та передачу інформації переважно про
витрати і результати господарської діяльності в інтегрованій системі обліку, нормування,
планування, контролю та аналізу, з метою формування достатньої інформаційної бази
внутрішнім користувачам і прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.
Управлінський облік покликаний забезпечувати менеджерів господарюючого суб’єкта
інформацією, яка використовується для планування, управління, контролю і оцінки
підприємства як в цілому, так і її структурних підрозділів. Зміст управлінського обліку
цілком підпорядкований цілям оперативного управління підприємством.
Особливістю управлінського обліку є те, що він представляє собою інтегровану
інформаційну систему підприємства, необхідну для прийняття на його основі управлінських
рішень. Отже, головна мета управлінського обліку полягає в забезпеченні інформацією
менеджерів підприємства всіх рівнів управління, відповідальних за досягнення конкретних
виробничих результатів.
Основним чинником створення системи управлінського обліку є її економічна
ефективність, значне перевищення доходів від її експлуатації над витратами, пов’язаними з її
створенням і впровадженням.
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Цілями управлінського обліку є:
– надання інформаційної допомоги ланці управління;
– контроль і прогнозування витрат;
– вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства;
– прийняття оперативних управлінських рішень.
Виділення особливостей управлінського обліку полягає в тому, що він:
– орієнтований на внутрішнього користувача;
– включає в себе як фінансові, так і не фінансові показники: показники якості,
тимчасові показники, час обробки одного замовлення та інші показники;
– охоплює систему управління підприємства в цілому і спрямований на забезпечення
оптимального використання ресурсів.
Мета управлінського обліку визначає його такі завдання:
– збір та систематизація інформації щодо використання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів у відповідності з затвердженими на підприємстві положеннями,
нормативами і кошторисами;
– аналіз і контроль за доцільністю використання матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів підприємства;
– інформаційна підтримка менеджменту всіх ланок і рівнів управління у прийнятті
управлінський рішень.
До основних завдань управлінського обліку належать:
– визначення стратегії та планування майбутніх операцій підприємства;
– контролювання поточної діяльності підприємства;
– оптимізація використання виробничо-фінансових ресурсів;
– оцінка ефективності діяльності підприємства;
– аналіз діяльності різних підрозділів підприємства;
– зниження суб’єктивності в процесі прийняття рішень.
Отже, мета управлінського обліку – це передусім забезпечення менеджерів інформацією,
необхідною для прийняття управлінських рішень. Управлінський облік розширює фінансовий
облік, охоплюючи виробничі операції. До даних управлінського обліку, призначених для
керівництва підприємства, висуваються зовсім інші вимоги, ніж до інформації, представленої у
фінансовій звітності і використовуваної зовнішніми користувачами – інвесторами, кредиторами
тощо. У сучасних умовах управлінський облік через свої функції виступає як основний
інформаційний фундамент управління внутрішньою діяльністю підприємства, його стратегією і
тактикою. Це дозволяє керівництву запобігти ймовірності отримання негативних результатів
фінансово-господарської діяльності підприємства та виявити резерви, що забезпечать його
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ефективний розвиток і фінансову стійкість.
Предметом управлінського обліку є виробнича і комерційна діяльність підприємства в
цілому та її окремих структурних підрозділів у процесі всього циклу управління.
Об’єктами управлінського обліку є витрати в цілому по підприємству і структурних
підрозділах; результати господарської діяльності підприємства і його підрозділів; фінансові
результати (витрати) центрів відповідальності; внутрішнє ціноутворення, що припускає
використання трансфертних цін; бюджетування і система внутрішньої звітності.
Об’єкти управлінського обліку відображаються через сукупність прийомів і способів,
що складають основу методу управлінського обліку, до яких можна віднести прийоми
фінансового обліку, індексний метод, прийоми економічного аналізу, математичні методи
тощо.
До управлінського обліку висуваються такі вимоги:
– спрямованість на досягнення поставленої мети підприємництва;
– забезпечення альтернативних варіантів вирішення поставленого завдання;
– участь у виборі оптимального варіанту і в розрахунках нормативних параметрів його
виконання;
– орієнтація на виявлення відхилень від заданих параметрів виконання;
– інтерпретація виявлених відхилень, їх аналіз і вироблення коригувальних впливів.
Отже, управлінський облік є складовою частиною системи управління підприємством.
Він

покликаний

забезпечити

формування

інформації

для

прийняття

оптимальних

управлінських рішень при здійсненні: контролю ефективності поточної діяльності
організації; планування стратегії і тактики здійснення комерційної діяльності, оптимізації
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства; вимірювання та
оцінки ефективності господарювання, виявлення рівня рентабельності окремих видів
продукції; спрямування впливу на хід виробництва і реалізації з метою прийняття
ефективних управлінських рішень.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ
В сучасних умовах господарювання відбувається процес інтеграції України до
європейського простору, що передбачає адаптацію національної економіки та нормативнозаконодавчої

бази

до

законодавства

Європейського

Союзу.

Перед

вітчизняними

підприємствами відкриваються широкі можливості розвитку бізнесу за участі зарубіжних
партнерів, підвищення рівня професійних взаємин бухгалтерів та аудиторів, формування
сприятливого інвестиційного клімату. Наявність проблемних питань організації аудиторської
діяльності в Україні зумовлює необхідність пошуку шляхів їх вирішення за допомогою
вдосконалення наявної аудиторської діяльності в Україні.
Можна виділити низку проблемних питань сучасної аудиторської діяльності:
недостатність досвіду аудиторських фірм в умовах інтеграції України до ЄС, зростання
конкуренції українських аудиторських фірм з іноземними, відсутність нормативної бази
аудиту, що могла б забезпечити єдині критерії якості аудиту (посадові обов’язки, службова
відповідальність тощо), відсутність методичних рекомендацій щодо проведення аудиту,
недостатня кількість кваліфікованих кадрів, які можуть здійснювати фінансову звітність,
складену за МСФЗ, відсутність типових форм документів з аудиту, низький рівень
застосування інформаційних технологій [1].
Однією з умов ефективної інтеграції є зміна організаційно-методологічних основ
вітчизняної аудиторської діяльності відповідно до встановлених норм та вимог за
Міжнародними стандартами аудиту та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і
фінансової звітності. Підвищенню якості аудиту та надання аудиторських послуг в Україні
сприятиме лише система комплексних заходів, спрямованих на розвиток нормативнозаконодавчої бази аудиту, запровадження якісної системи комп’ютеризації аудиту,
здійснення контролю над рівнем компетентності аудиторів та якості наданих послуг,
забезпечення реальної незалежності аудитора та запровадження санкцій і покарань аудиторів
щодо недостовірності надання аудиторських послуг.
В останні роки спостерігається тенденція до зменшення кількості як загального обсягу
надання аудиторських послуг, так і обсягу надання послуг з обов’язкового аудиту, що, на
думку АПУ, свідчить про те, що аудиторський ринок змінюється внаслідок дії низки
235

факторів, зокрема кризових явищ у суспільстві, посилення вимог до аудиторської професії з
боку регуляторів, змін в законодавстві. Офіційним регулятором вітчизняного аудиту є
Аудиторська палата України, яка створюється та функціонує як незалежний самостійний
орган та є юридичною особою, що вирішує важливі питання у сфері методологічного й
організаційного управління аудитом в Україні [2].
Слід зазначити, що сучасний напрям розвитку країни прискорює процес впровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності в системі бухгалтерського обліку, фінансової
звітності та професійного аудиту. В Україні наявні специфічні галузеві проблеми, такі як
відмінності стандартів роботи українських та міжнародних компаній, відсутність системи
страхування аудиторських ризиків, недостатній рівень підготовки українських бухгалтерів та
аудиторів (особливо щодо застосування міжнародних стандартів). Все це негативно
позначається на рівні довіри учасників бізнес-середовища до вітчизняного аудиторського
ринку загалом та вітчизняних аудиторів і аудиторських фірм (аудиторів) зокрема.
МСФЗ виступають ефективним інструментом підвищення прозорості та зрозумілості
інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для
доходів та витрат, оцінює активи та зобов’язання, надає можливість об’єктивно розкривати й
віддзеркалювати наявні фінансові ризики у суб’єктів звітування, а також порівнювати
результати їхньої діяльності задля забезпечення адекватного оцінювання їхнього потенціалу
та прийняття відповідних управлінських рішень. Проведення аудиту стандартної звітності
дає змогу підтвердити або спростувати достовірність фінансової звітності суб’єкта
господарювання [3]. Однак підприємства, що виходять на міжнародні ринки, все частіше
зацікавлені в перевірці роботи підприємств на відповідність фінансової звітності вимогам
МСФЗ. На відміну від стандартної української звітності, МСФЗ відповідає вимогам сучасної
економіки. Облік за МСФЗ спрямований на розкриття реального стану справ на підприємстві
та необхідний, наприклад, публічним акціонерним товариствам. Для того щоби пройти аудит
за МСФЗ, потрібно виконати низку вимог до інформаційних систем та системи внутрішнього
контролю [4]. Слід зазначити, що сучасні аудитори та аудиторські фірми мають бути
компетентними в питаннях методології складання фінансової звітності на основі МСФЗ, бо
від розуміння її принципів господарюючими суб’єктами залежить якість аудиторської
перевірки. На жаль, сьогодні в Україні немає необхідного числа аудиторів, що мають
достатню кваліфікацію для перевірки фінансової звітності, складеної за МСФЗ. Саме тому
підприємства повинні з повною відповідальністю підходити до вибору аудиторської фірми.
Отже, для вирішення вищезазначених проблем доцільно виділити основні шляхи їх
подолання та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні:
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1. Забезпечення безперервного функціонування системи регулювання аудиторської
діяльності;
2. Розроблення механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги шляхом
вивчення міжнародного досвіду з цього питання;
3. Зменшення обсягів «тіньового» бізнесу;
4. Інтелектуалізація аудиту;
5. Підвищення престижу аудиторської професії;
6. Розроблення методичних рекомендацій та робочої документації з аудиторської
діяльності.
Крім того, впровадження принципів складання й подання фінансової звітності за МСФЗ
є стимулом розвитку українського аудита в комбінації з міжнародними стандартами аудита.
Питання впровадження міжнародних стандартів є сучасним, перспективним та обов’язковим
для українських підприємств, завдяки чому Україна матиме змогу піднятись на новий
міжнародний рівень розвитку та зможе відкрити для себе новий простір у сфері
використання міжнародних стандартів звітності. Перехід на міжнародні стандарти
фінансової звітності в сучасних умовах господарювання приведе до збільшення кількості
аудиторських перевірок підприємств, що складають звітність за МСФЗ, що є важливим не
лише для іноземних, але й для національних інвесторів.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний стан розвитку економіки в нашій країні та у світі часто потребує
багатоваріантних підходів при вирішенні конкретних питань методики і техніки ведення
обліку. Тому законодавчо-нормативні документи, які регулюють порядок організації та
ведення обліку, все частіше передбачають альтернативні варіанти підходу до вирішення тих
чи інших питань. Кількість питань, які підприємству доводиться вирішувати самостійно (у
межах облікової політики підприємства), все збільшується, а межі використання
розширюються.
Бухгалтерський облік на підприємстві необхідно вести за певними правилами.
Умовою виконання яких є правильний вибір підприємством облікової політики.
Обов’язковість формування облікової політики підприємства встановлена відповідно
до законодавства. Так згідно вимог Закону України від 16 липня 1999 р. № 996- XIV «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємство самостійно встановлює
облікову політику, а питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до
компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи),
відповідно до законодавства та установчих документів [2].
На сьогодні єдиного стандарту облікової політики не існує, так само як і досконалого
зразку наказу про встановлення облікової політики, тому керівництву підприємства
необхідно досить серйозно і далекоглядно підійти до питання розробки облікової політики.
Облікова політика є правовою основою роботи бухгалтерів, що втілює у собі комплекс
заходів з організації обліку і всі положення, які містять неоднозначне тлумачення в
офіційних документах (законодавчих і нормативно-правових актах) [1, c. 116].
Термін "облікова політика" виник у зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку
відповідно до ринкових відносин та міжнародних стандартів. І до сьогодні в економічній
літературі зустрічаються різні визначення поняття "облікова політика". Узагальнюючи їх,
вважаємо, що облікова політика – це сукупність способів, правил методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Формування

облікової

політики

ґрунтується

на

тому,

що

законодавством

передбачається використання альтернативних варіантів обліку, а роль бухгалтера на
підприємстві змінюється від простого реєстратора господарських операцій до активного
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учасника їх здійснення.
Досвід вітчизняних підприємств вказує на те, що вибір облікової політики залежить
від особливостей діяльності кожного конкретного підприємства, тому при формуванні
облікової політики слід враховувати фактори, що чинять на неї безпосередній вплив: розмір
підприємства, форма власності та організаційно-правова форма, галузь та вид діяльності,
система оподаткування, рівень свободи економічних агентів, матеріальна оснащеність,
система інформаційного забезпечення та ін. [1, c. 118]
Формування облікової політики повинно здійснюватися у такі етапи:
1. Організаційний – створення структурного підрозділу підприємства з питань
ведення обліку та формування облікової політики і закріплення за його працівниками
відповідних обов’язків і повноважень, які слід передбачити у посадових інструкціях.
2. Підготовчий – визначення тактичних і стратегічних напрямків господарської
діяльності підприємства та об’єктів обліку.
3. Вивчення зовнішніх умов і чинників, що впливають на господарську діяльність та
облікову політику; вибір елементів облікової політики, розробка порядку інформаційного
забезпечення процесу формування облікової політики.
4. Заключний – затвердження базисного і складання поточного розпорядчого
документу щодо облікової політики, подальше впровадження та контроль за дотриманням її
положень [1, c. 118]
З метою забезпечення якісної розробки облікової політики та досягнення ефекту від її
подальшого використання увесь процес формування облікової політики підприємства
повинен будуватися із дотримання таких принципів як:
1) законність - обрані методичні прийоми, способи та процедури ведення
бухгалтерського обліку не повинні суперечити чинному законодавству та нормативним
документам;
2) адекватність - облікова політика підприємства має відповідати особливостям умов
його діяльності;
3) єдність - облікова політика має бути єдиною для суб'єкта господарювання
незалежно від кількості його підрозділів, філій або дочірніх підприємств.
Отже, з вище сказаного, можна дійти висновку, що облікова політика має велике
значення для підприємства. Рівень свободи підприємства у формуванні облікової політики
обмежений державою через прийняття законів, положень, постанов та інших нормативних
документів, у яких визначено можливі варіанти альтернативних рішень здійснення облікових
процедур. На законодавчому рівні встановлена вимога, що сформована облікова політика
підприємства має бути оформлена розпорядчим документом із відповідними додатками і
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повинна гарантувати виконання підприємством усіх принципів і процедур бухгалтерського
обліку, створення умови для ефективної роботи бухгалтерської служби та раціонального
управління підприємством в цілому. Перспективами подальших досліджень у даній сфері є
визначення основних проблем формування облікової політики підприємствами в Україні та
удосконалення порядку розробки облікової політики з урахуванням сучасних потреб
користувачів бухгалтерської і фінансової інформації, а також європейського досвіду та
законодавства.
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СЕКЦІЯ 6
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Kateryna Tkachenko
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(Bila Tserkva)
COMPULSORY STATE SOCIAL INSURANCE AND ITS PRINCIPLES
The state nature of social insurance does not mean that budget financing should be the main
source of social security spending, it can only mean the obligation of this mechanism: the obligation
to pay insurance contributions, the obligation to apply the grounds, the conditions of social security
and legal liability. State insurance guarantees the necessary standard of living, its source being, first
and foremost, the mandatory contributions of workers and employers, that is, as noted above, it is a
system of rights, duties and guarantees that provides social protection (includes the financial
support of citizens in the statutory provisions cases) [1, p. 153].
The analysis of foreign experience makes it possible to distinguish three main models of
states, taking into account their approach to social policy and implementation of insurance
principles. For example, the liberal model that exists in countries such as the USA, Canada,
Australia, and the United Kingdom, where citizens are supported by advanced insurance systems,
implements the principle of minimal state intervention, which is only a regulator of certain
guarantees. Conservative (corporate) - in countries such as Austria, Germany, Italy, France, where
budgetary contributions to social events are roughly equal to workers 'and employers' insurance
contributions, the main channels of redistribution are either in the hands of the state or under its
control. Social-democratic is inherent in countries such as Sweden, Norway, Finland, Denmark, the
Netherlands, Switzerland. The basis of financing the social sphere is a developed public sector of
the economy, which is not least facilitated by a very high level of taxation [2, p. 14–15]. Thus, at
the present stage, it can be stated that most developed countries have managed to form a highly
efficient institutional structure of social security, in which social insurance is a key place (60–70%
of all social spending) [3, p. 11].
It should be noted that the social insurance system has been built on insurance principles since
the very beginning. Insurance principles of providing social guarantees to the population are
generally accepted and recognized in the world. Standards are the principles adopted by the
International Association of Insurance Supervisors (IAIS). The IAIS, as the coordinating body and
supervisory authority over the activities of the supervisory organizations of the member countries of
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this association, seeks to establish the public legal principles of the latter. This will make it possible
to properly harmonize national legislation with world insurance standards. The analysis of these
principles showed that the rapidly developing global insurance system requires adequate integration
processes to improve the domestic legislation of the insurance industry [4, p. 11].
Mandatory social insurance is based on the principles of: financial system sustainability;
equivalence of insurance and insurance premiums; obligatory payment of insurance premiums;
solidarity and subsidization; liability for misuse of funds, autonomy of the compulsory social
security financial system, etc. Health insurance as a type of public insurance is based on four basic
principles: coverage of the whole population; full protection that provides risk-free guarantees; a
single system requiring centralized national governance; consistency of benefits for which the
proposal meets the needs [6, p. 45].
The state, implementing the principle of solidarity, creates social funds mainly at the expense
of the able-bodied population, and the funds from these funds are directed to providing citizens who
are entitled to it because of partial or complete disability or who for other reasons cannot by
themselves. In other words, the present-day able-bodied population "provides" for incapacitated
citizens. Subsidizing is the principle that means that the distribution of social security is carried out
according to need, but given that the rates of insurance premiums and payments are determined by
insurers and insurers independently and that the income limits from which insurers are obliged to
pay contributions are set [ 7, p. 184]. Of particular note is the principle of the targeted and effective
use of funds from various social funds. Considering this principle, I.Yu. Khomich notes that funds
accumulated in state and non-state social funds should be directed to clearly defined social goals
and measures in the legislation, as well as underpin the legally defined social funds. The
effectiveness of the distribution of funds, as a principle of social security, means that the funds
should be allocated according to the needs of citizens who, for objective reasons, find themselves in
a difficult life situation. The practical significance of this principle is that its implementation in
social and legal relations arising in the field of social security will allow the distribution of social
funds in such a way that every citizen who is entitled to social security in one form or another social
security in a legally prescribed amount that covers material and household and other social needs. In
addition, this principle underlies the organization of state control and supervision over the targeted
use of funds of both state and non-state social funds [5, p. 187].
The content of relations between participants in the insurance process is revealed in the basic
principles of social insurance, where the following are the basic: universal and obligatory nature of
social insurance, accessibility in the implementation of social guarantees; a combination of
compulsory and voluntary social insurance; state guarantee of stability of the system, level of
payments on compulsory insurance, ensuring democracy in management; obligatory financial
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participation of insured persons and employers, in some cases - attraction of state subsidies; the
interest of a wide range of people in one or another type of social security insurance; equality of all
insured persons in terms of obligations to finance expenditures and resulting rights and guarantees
[8, p. 87].
Principles of Social Insurance Nesterenko unites in two groups: 1) economic, based on
solidarity mutual assistance, which allows to link insurance premiums with insurance payments
based on the principle of total equivalence of insurance premiums and insurance payments; 2) legal,
which are the individual responsibility of individuals and condition the coordination of obligations
to pay insurance premiums for compulsory insurance with the presence of an equivalent amount of
rights to the insurer in respect of the insurer and receiving insurance payments, which are mostly
protected by court procedure [ 9, p. 82].
Summarizing the above, it should be noted that the practical importance of the principles
under consideration is that they determine the nature and size of social benefits, the procedure for
forming social funds and the distribution of funds of these funds. The principles always serve the
purpose of fairness and equality in the exercise of everyone's right to social security. Their
implementation of the legal relationships that arise in this area will allow the distribution of social
funds so that every citizen who is entitled to social security in one form or another, receives social
security in the proper amount, which covers materially - household and other social needs. At the
same time, the legal nature of the principles of compulsory state social insurance reflects the
essence of this social institution and consists in the fact that with these principles the most effective
and socially equitable distribution of funds of different social funds is carried out.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Малий бізнес є невід’ємною частиною ринкової економіки, яка прискорює науковотехнічний прогрес, мобілізує фінанси і виробничі ресурси, наповнює ринок товарами
потрібної якості, продукує додаткові робочі місця та створює середній клас.
Великий внесок у вивченні проблем малого бізнесу та визначенні його ролі в розвитку
економіки країни зробили такі вчені-економісти: Варналій З., Ващенко К., Данилишин Б.,
Рижакова Г., Вороніна Л., Бутко М. та інші. У своїх дослідженнях вони розглядали процес
становлення малого підприємництва, вивчали причини, що гальмують розвиток малого
бізнесу та його перспективи розвитку.
Дана тема є надзвичайно актуальною для нашої країни, оскільки, на сучасному етапі
розвитку, саме розвиток малого бізнесу є рушійною силою економіки України.
У сучасній змішаній економіці співіснує і органічно взаємодоповнюється малий,
середній і великий бізнес. Однак, малий бізнес, на відміну від середнього та великого є
найчисельнішим і найпоширенішим сектором в економіці. Саме тому, малий бізнес може
стати тим фактором, який допоможе подолати стагнацію у розвитках регіонів, буде сприяти
впровадженню інновацій в господарській діяльності задля подолання диспропорцій у
регіонах і забезпечення економічного росту.
Однак розвитку бізнесу в Україні перешкоджає ряд проблем, серед яких недосконале
законодавство у сфері малого бізнесу; високе податкове навантаження; нехватка внутрішніх
джерел фінансування і складна процедура залучення зовнішніх інвестицій; недостатньо
добре розвинена система підготовки персоналу та підвищення кваліфікації кадрів для
бізнесу; відсутність державної політики по допомозі підприємництву [1].
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Одна з найважливіших проблем розвитку малого бізнесу є забезпечення його
фінансовими ресурсами. На сьогодні підприємці майже не мають доступу до бюджетного
або кредитного фінансування, що означає, що необхідно купувати потрібні ресурси за
високою ціною і продавати виготовлені товари за низькою ціною, бо, в іншому випадку,
вони не будуть мати попиту і їх не будуть купувати. При такій ситуації підприємство через
певний час не витримує конкуренції і банкрутує.
Аналізуючи світовий досвід, можна сказати, що практично всі розвинуті країни
сприяють розвитку малого бізнесу на державному рівні. Допомога з боку державної влади
має мати прямий механізм підтримки, для прикладу: створення спеціальних установ,
державних фондів, субсидування і кредитування бізнесу.
Задля того щоб малий бізнес міг розвиватися, навіть якщо економіка буде в кризовому
стані, перш за все, має бути підтримка держави: допомога з стартовим капіталом для
створення бізнесу і забезпечення сприятливих умов для його подальшого розвитку. Крім
того, варто застосовувати непряму державну підтримку: зниження податкових ставок або
повне звільнення від оподаткування, застосування знижок, пришвидшена амортизація.
Важливим методом розвитку малого бізнесу в Україні є забезпечення стрімкого
розвитку інноваційності в бізнесі. Розвиток інноваційності в бізнесі є однією з ключових
переваг країн Євросоюзу. Європейська практика свідчить, що застосування даної переваги
потребує спеціальних державних заходів. Пристосування вітчизняної системи допомоги до
європейського моделі дасть змогу розраховувати на партнерство в реалізації науковотехнологічних та інноваційних програм розвитку. За підтримки Євросоюзу можуть
відбуватися наступні заходи: розробка та впровадження бюджетних програм фінансування
інноваційних процесів; державна закупівля інноваційних товарів та послуг; створення
державних грантів для малого бізнесу на освоєння інноваційних товарів та послуг; програми
по довгостроковому фінансуванню інноваційних проектів із залученням коштів міжнародних
фондів.
Одним з інструментів виведення малого бізнесу з кризи є його кредитування.
Перешкодою до застосування даного способу є високі відсоткові ставки кредитування,
необхідність застави, яка в грошовому виразі буде перевищувати сум кредиту. Дані чинники
роблять кредитування практично неможливим для суб’єктів малого бізнесу, які хочуть
розвивати власну справу. За даних умов, кредитування стає можливим лише за втручання
держави, яка, в свою чергу, може сприяти кредитуванню малого бізнесу за рахунок
субсидуванню відсотків або розробці державних програм по надання кредитів за нижчими
відсотками.
Задля покращення ефективності функціонування малого бізнесу в Україні, як одного з
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основних чинників забезпечення стабільного економічного росту в державі, потрібно
працювати над покращенням законодавства в сфері формування сприятливих умов
господарювання. Створення більш простих умов процесу реєстрації і ліквідації підприємств
та зниження числа дозволів і ліцензій є також одним з основних аспектів розвитку бізнесу в
Україні. Ще одним важливим напрямком розвитку малого бізнесу є фінансування під
гарантії держави, а також залучення закордонних інвестицій.
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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У
КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
На сучасному етапі наша країна прагне до європейської інтеграції, співпраці з країнами
світового співтовариства на засадах рівності та партнерства, тобто посісти чільне місце у
європейському просторі. Дослідження соціально-економічного розвитку регіонального
управління є складною системою, тож потребує комплексного підходу з застосуванням теорії
наукового управління. В питаннях регіонального розвитку нашої держави є цілий ряд
проблем,

які

перешкоджають

забезпеченню

економічного

зростання,

покращенню

показників соціального розвитку, формуванню ефективної системи управління регіональним
розвитком. Актуальним є удосконалення управління соціально-економічного розвитку
регіону в умовах європейської інтеграції, що призводить до стійкого поліпшення якості
життя всіх категорій населення в умовах сприятливого зовнішнього середовища, інтегрованого у вітчизняну і світову економіку.
Стимулювання
потенціалу,

економічного

забезпечення

зростання,

прогресивних

раціонального

зрушень

у

використання

галузевій

і

трудового

територіальній

системах,підтримання експорту продукції та послуг не обмежують роль держави щодо
забезпечення розвитку регіонів. Головною метою державного управління регіональним
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розвитком постає забезпечення економічної й соціальної стабільності, захист вітчизняних
виробників на світових ринках,гармонізація майнових відносин, зміцнення існуючого ладу,
демократизація управління, транзит держави в європейські та євроатлантичні структури тощо.
Безперечно, в умовах глобальних ринкових перетворень управління регіональним
розвитком стає ключовою ланкою в механізмі державного управління. До неефективного
застосування механізмів державного регулювання регіонального розвитку призвели
відсутність єдиного поняття до реалізації регіональної політики,невизначеність стратегічних
можливостей регіонального розвитку, тобто не сприйняття органами влади

протягом

тривалого часу поняття «планування регіонального розвитку» тощо. Для розробки
ефективної системи управління розвитком соціально орієнтованої економіки регіон потрібно
розглядати не лише як елемент територіальної організації,але й як елемент соціальної
структури суспільства,де відображається життєдіяльність людини.
Термін

"регіон"

має

соціально-економічну,історичну

та

культурну

,етнічну,територіальну спільність. Безперечно,що конкретні методи,принципи,підходи
управління визначаються відповідно до характеру та величини об'єкта управління,однак
багато цих принципів ,підходів, технологій управління розвитком цілком різних регіонів є
дещо

подібні.

Проведення

маркетингових

досліджень,розробка

стратегії

розвитку,

оцінювання позитивних та негативних факторів їх існування ,здійснення контролю є
необхідними і для міста, і для району та регіону зокрема.
В сучасних умовах надання державної підтримки соціально-економічного розвитку
регіонів здійснюється за такими основними напрямами: розробка та реалізація програм
державної підтримки соціально-економічного розвитку окремих регіонів та територій;
реалізація галузевих програм, якими передбачається виділення коштів на підтримку
визначених територій та соціальний захист їх населення; регулювання міжбюджетних
відносин [1].
Проаналізувавши поточний стан регіонального розвитку в нашій державі, теоретичні та
практичні підходи до визначення основних завдань в управлінні регіональним розвитком
можна стверджувати, що в державному управлінні регіональним соціально-економічним
розвитком на сьогодні існує значний ряд проблемних питань, вирішення яких має стати
одним із чинників стабілізації ситуації в нашій державі та формування умов для подальшого
розвитку регіонів та країни в цілому [2].
Ураховуючи результати аналізу динаміки соціально-економічного розвитку регіонів,
необхідно визначити найбільш значні виклики, на які держава повинна реагувати шляхом
вироблення та реалізації нової державної регіональної політики.
До

основних

проблем,

пов’язаних

з
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ефективним

стратегічним

управлінням

регіональним розвитком відносять: проблеми конкурентоспроможності, диспропорції
розвитку територій, регіональна диференціація, відсутність оперативної, достовірної
інформації про соціально-економічний стан регіону; відсутність єдиної комплексної
методики оцінки, прогнозування соціально-економічного його стану; розбіжності у
стратегічному плануванні та позиціонуванні територіальних утворень; недостатність
досліджень

і

методологічних

розробок

з

протидії

глобальним

і

територіальним

(регіональним) проявам фінансової та економічної кризи; відсутність комплексної методики
стратегічного планування інноваційного розвитку регіону; проблеми управління соціальноекономічним розвитком держави тощо [5].
Відтак, за сучасних умов, пріоритетами державної регіональної політики мають бути:
формування ефективної системи публічної влади в регіонах; забезпечення сталого розвитку
територій; сприяння покращенню матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та
іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів; стимулювання міжрегіональної інтеграції,
подолання міжрегіонального відчуження; створення ефективних механізмів представництва
інтересів регіонів та територіальних громад; зменшення територіальної диференціації;
запровадження дієвих механізмів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання
міжрегіональних проектів та програм ефективного використання місцевих ресурсів[3].
Отже, регулювання державою соціально-економічного розвитку регіонів в Україні має
ряд фундаментальних перепон, які перешкоджають досягненню збалансованого розвитку
території держави, зокрема покращенню соціально-економічних процесів на даних
територіях ,створенню можливостей для динамічного зростання кожного регіону на основі
унікальної комбінації внутрішніх факторів та умов. Вирішенням цих проблем повинне стати
розмежування компетенції та повноважень між органами державної влади та органами
місцевого самоврядування на законодавчому рівні, що забезпечить правові основи для
поступального розвитку регіонів і держави в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Сьогодні в умовах воєнного стану в Україні, спаду виробництва, посилення фінансової
нестабільності процес недостатнього фінансування соціального середовища є важливим
дискусійним питанням. Соціальна сфера – це не від’ємний сектор будь-якої демократичної
держави, який відображає рівень життя громадян, сприяє економічному розвитку.
У сучасних реаліях управління цим сектором в Україні, надано територіальним
громадам, тобто органам місцевої влади.
Існують різні підходи до трактування сутності поняття «соціальна сфера». Зокрема
можна виділити такі три підходи до трактування поняття «соціальна сфера»:
1) процесуальний підхід (соціальні процеси та форми соціальної діяльності спрямовані
на підвищення рівня життя у суспільстві);
2) змістовий підхід (спрямований на змістове наповнення поняття «соціальна сфера»);
3) інституційний підхід (розглядає інституційні одиниці, які забезпечують у суспільстві
підвищення рівня життя) [1].
В Україні і надалі існує проблема фінансування соціального забезпечення населення за
рахунок коштів місцевих бюджетів, які повною мірою не покривають усі потреби. Від
економіки країни залежить фінансування соціального забезпечення населення. Розглянемо
тенденцію змін структури видатків обласного бюджету Львівської області упродовж
останніх років за функціональною класифікацією (табл. 1).
Найбільше грошових коштів іде на загальнодержавні функції у Львівській області.
Щодо соціальної сфери, то здійснюється фінансування усіх її галузей. Для прикладу, станом
на 2018 рік на освіту було виділено 1350,1 млн. грн.
Для більш поглибленого розуміння і аналізу стану соціальної сфери у Львові
розглянемо видатки обласного бюджету Львівської області за 2018 рік.
Як видно, станом на 2018 рік найбільше грошових коштів було спрямовано на розвиток
охорони здоров’я – 2297,2 млн. грн. Найменше у аналізованому році фінансувався сектор
громадського порядку, безпеки і судової влади – 6,9 млн. грн.
Бюджетним кодексом законодавчо закріплені капітальні видатки у бюджеті розвитку
місцевих бюджетів у таких напрямах : соціально-економічний розвиток регіонів; виконання
інвестиційних програм; будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів
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соціально-культурної

сфери

та

житлово-комунального

господарства;

будівництво

газопроводів та газифікація населених пунктів; будівництво та придбання житла окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історикокультурних місць та заповідників; будівництво та розвиток транспортної мережі; розвиток
дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної
допомоги; комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів; інші
заходи, пов’язані з розширеним відтворенням [3, ст.71].
Таблиця 1.
Видатки обласного бюджету Львівської області у 2018-2019 рр.
2018

2019*

млн. грн.

млн. грн.

Загальнодержавні функції

10185,1

4900,2

Громадський порядок, безпека та судова влада

6,9

6,1

Економічна діяльність

1570,6

759,9

Охорона навколишнього природного середовища

17,8

11,2

Житлово-комунальне господарство

194,5

130,8

Охорона здоров’я

2297,7

1625,5

Духовний і фізичний розвиток

302,6

223,5

Освіта

1350,1

931,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення

311,4

275,3

Найменування

*Дані за 2019 рік охоплюють січень-вересень.
Джерело: розроблено авторами за даними [2].
Низька

суспільна

ефективність

функціонування

соціальної

сфери

«зумовлена

переважно необґрунтованою монополією бюджетного фінансування, що викривлює цільові
настанови діяльності таких установ, фіксує залежність масштабів їх ресурсного забезпечення
від штучних бюрократичних оцінок, проте робить їх абсолютно незалежними від оцінки
результатів їх функціонування безпосередніми споживачами» [4].
Для перспективного розвитку соціальної сфери окремих регіонів органи державного і
місцевого самоврядування повинні:
- визначити та конкретизувати пріоритетні напрями у розвитку соціальної сфери;
- проводити ефективну соціальну політику;
- удосконалювати модель бюджетного фінансування соціальних програм;
- раціонально використовувати бюджетні кошти.
Отже, в сучасних умовах на базі національного досвіду одним з найважливіших
чинників економічного розвитку соціальної сфери є не тільки географічне розташування
регіону, але й раціональне і досконале його фінансування.
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Блащук-Дев'яткіна Наталія Зіновіївна,
Швець Василь Миколайович
Львівський національний університет імені Івана Франка
(м. Львів)
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ
ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ
Аналізуючи функціонування державних програм стимулювання іпотечного ринку
житла в Україні, можна констатувати, що на сьогоднішній день потрібно переглянути підхід
до їх реалізації шляхом скасування надмірної кількості, відмови від орієнтації на окремі
категорії населення на користь однієї програми, профінансованої у повному обсязі здатної
охопити широке коло споживачів та ефективно діючої в умовах ринкового середовища.
Основні засади, принципи і механізми забезпечення молоді житлом передбачені
Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
[3]. Зокрема статтею 10 зазначеного Закону передбачено право молодих громадян на
отримання пільгового кредиту на будівництво або придбання житла з пільговою відсотковою
ставкою у розмірі 3 відсотки річних. Крім цього, Закон передбачає, що громадяни, які мають
дітей, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом, у випадку якщо в сім’ї
двоє або троє дітей - погашається 25 та 50% від тіла кредиту відповідно. Кошти, що
повертаються від раніше отриманих кредитів, спрямовуються до спеціального фонду
державного бюджету, і в наступному – на надання нових кредитів для молоді на придбання
житла [1].
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Такі умови мають досить позитивний вплив на демографічну ситуацію серед молоді,
що отримала такі кредити. Разом з тим зауважимо, що пільгові кредитні ресурси,
передбачені Законом, поступово скорочуються, а у 2015 та 2016 роках кошти на зазначені
цілі з загального фонду державного бюджету не передбачалися взагалі. З метою
раціонального використання бюджетних коштів та забезпечення постійного фінансування
Програми із державного бюджету, за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій
України розроблено проект Закону України, яким передбачено внесення змін до статті 10 та
передбачено, що молоді сім’ї, які не мають дітей, сплачують кредит з відсотковою ставкою у
розмірі 10 відсотків річних від суми зобов’язань за кредитом (молоді сім’ї, які мають одну
дитину, сплачують 5 відсотків річних, а молоді сім’ї, які мають двох і більше дітей - 3
відсотки річних від суми зобов’язань за кредитом) [1].
Вважаємо, що такі дії є своєчасними, дозволять зберегти державні ресурси, при цьому
не втрачається соціальна спрямованість програм оскільки в сучасних умовах ринок
банківського іпотечного кредитування майже не працює.
Відповідно до діючих умов Державної програми забезпечення молоді житлом,
пільговий кредит на будівництво або придбання житла можуть отримати лише громадяни,
що перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов. Дана норма, порушує
норми Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні
Отже, реалізацію механізму пільгового молодіжного житлового кредитування
пропонується здійснювати в таких напрямках [1]:


зняття пільг, в якості погашення частини тіла кредиту для сімей з дітьми;



встановлення диференційованих кредитних ставок для сімей з дітьми;



запровадження підходу до розрахунку розміру кредиту, який забезпечуватиме

найбільш прийнятні умови для молодих позичальників - застосування вартості житла на
підставі експертної оцінки;


зняття вимоги щодо перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення

житлових умов, як обов’язкової умови участі у державних програмах забезпечення житлом.
Такій підхід дозволить найбільш ефективно реалізовувати механізм кредитування та значно
зменшить навантаження на молоді сім’ї, що отримують такий кредит, по сплаті першого
внеску.
Кінцевим результатом будь-якої житлової програми, не враховуючи глобальні аспекти,
є звичайно отримання житла кінцевим споживачем. Тому, в стратегічному напряму, при
реалізації програм пропонуватиметься надання пріоритету для житлових будинків, що
матимуть достатній рівень будівельної готовності [1].
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Фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки за рахунок одного і того ж
обсягу фінансування вирішує відразу кілька соціально важливих проблем та дозволяє:
громадянам – поліпшити житлові умови; державі – зменшити свої житлові зобов’язання;
територіальній

громаді

–

завершити

довгобуди;

будівельній

галузі

–

отримати

платоспроможного споживача та подолати кризові явища у житловому будівництві.
Дослідивши дане питання можна дійти висновку, що молоде покоління вимушене
самостійно дбати про забезпечення себе власним житлом, практично без державної підтримки.
Адже державні програми розроблені для сприяння молоді в отриманні дещо дешевших
іпотечних кредитів практично або не діють, або спонукають до необхідності збирання такої
кількості довідок та інших паперів, що унеможливлює отримання означеного кредиту.
Основною проблемою даного питання є застарілий Житловий кодекс. Нагальним є
прийняття нового Житлового кодексу, який би враховував всі вимоги сьогодення, зокрема в
питаннях

створення

об’єднань

співвласників

багатоквартирних

будинків,

питання

ефективного споживання енергії, житлових прав та обов’язків громадян [1]. Також
актуальним є питання розробки короткострокових програм кредитування при нижчих
кредитних ставках, що дасть змогу знизити ризик неповернення грошей [2, с.89].
Аналіз чисельних

реалізованих та діючих державних програм стимулювання

іпотечного ринку житла, фінансованих бюджетним коштом засвідчив низьку ефективність
вказаних програм. З метою підвищення продуктивності пропонується суттєво скоротити
їх кількість та зосередитись на реалізації однієї-двох, проте профінансованих у повній
мірі. Також перспективним напрямком, щодо вирішення питання з даної проблематики є
подальше дослідження дієвих механізмів державного забезпечення доступним житлом
розвинених країн.
Таким чином, удосконалення функціонування державних програм розвитку іпотечного
житлового кредитування розв’язує як економічні проблеми активізації й ефективного
використання фінансових ресурсів, так і соціальні завдання щодо залучення різних
соціальних верств населення до задоволення своїх житлових потреб через

механізм

фінансового ринку; створює умови для зміцнення національної економіки та забезпечує
її сталий розвиток.
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Боднарчук Тетяна Леонідівна
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
(м. Київ)
ІСТОРИЧНІ УМОВИ ПОСИЛЕННЯ РОЛІ УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
НА ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ
З проголошенням незалежності Україна отримала широкі інтеграційні можливості.
Країна стала окремим суб’єктом у світовому економічному та політичному просторі в
умовах його радикальних змін. Насамперед, одним з пріоритетних завдань стало
нарощування експортної бази, налагодження тісних дво- та багатосторонніх відносин з
країнами-сусідами (зокрема, Польщею, Угорщиною, Румунією тощо), розвиток виробничокоопераційної та науково-технічної співпраці з США, Канадою, країнами Західної Європи,
інтеграція до міжнародних організацій та регіональних об’єднань [1, c. 309; 2, c. 31]. Поряд з
реалізацією економічних інтересів важливими були й завдання щодо захисту національної
безпеки та політичної незалежності країни, забезпечення різноманітних специфічних потреб
внутрішнього розвитку України [3, c. 77]. На початку 1990-х рр. Україна будувала власну
систему міжнародного економічного співробітництва в умовах зникнення глобальної
двосистемності (Схід – Захід, комунізм – капіталізм) та двополюсності у міжнародних
відносинах (СРСР – США), зменшення напруженості на світовій арені, впровадження
геополітичного плюралізму, зміни процесів «холодній війни» та гонки озброєнь
необхідністю розбудови системи глобальної безпеки [4, c. 161-163]. Процеси глобалізації та
регіоналізації сприяли стиранню національних кордонів, посиленню політичної та
економічної ролі окремих наднаціональних інститутів, поширенню неоліберальних моделей
державного управління. Насамперед, склалися сприятливі передумови для розвитку
євроінтеграційних процесів. Провідні країни Західної Європи розглядали колишніх
радянських республік як важливих торговельно-економічних партнерів регіонального
масштабу та вибудовували свою зовнішню політику у напрямі підтримки демократичного
політичного процесу, сприяння розвитку ринкової економіки й включення країн до
глобального розподілу праці, забезпечення інвестиційної й культурної присутності у
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східноєвропейському регіоні [5, c. 278]. В умовах розпаду РЕВ відбулася переорієнтація
зовнішньої торгівлі колишніх радянських республік на країни Західної Європи, наслідком
чого стала інтенсифікація взаємних експортно-імпортних поставок. Крім того, лібералізація
зовнішньоекономічної діяльності сприяла значному притоку європейських інвестицій до
новоутворених країн, створенню підґрунтя для розвитку міжнародного бізнесу, обміну
науково-технічною інформацією.
На початку 90-х рр. ХХ ст. відбулося суттєве посилення геополітичної ролі України як
самостійного суб’єкта міжнародних відносин, що створило фундамент для реалізації
потенціалу зовнішньоекономічної взаємодії, підтвердженням чого є такі тенденції: світове
визнання України як самостійного суб’єкта міжнародних відносин: на 1993 р. незалежність
країни визнали 132 країни світу [6, c. 53]; розвиток дипломатичних представництв: на
вересень 1992 р. в Києві працювало 32 посольства, а на липень 1996 р. Україна мала 64
дипломатичних установи у 49 країнах світу, у Києві – понад 70 представництв міжнародних
організацій [1, c. 177]; участь у міжнародних політичних, економічних та наукових заходах,
зокрема, під егідою ЄС; запуск процесу євроінтеграції: у 1992 р. було підписано
Гельсинський заключний акт, а у 1995 р. Україна стала 37 членом Ради Європи [7, c. 264];
інтеграція до міжнародних організацій: на 1 січня 1995 р. Україна стала членом 37
міжнародних організацій та брала участь у роботі 100 постійних або тимчасових органів в
рамках міжнародних організацій [1, c. 219]; прямі закордонні візити державної верхівки за
кордон, зокрема, до Канади, США, Франції, Німеччини та міжпарламентські контакти;
підписання низки двосторонніх угод з колишніми союзними республіками та іншими
країнами світу про торговельно-економічне співробітництво: до кінця 1992 р. було укладено
35 двосторонніх та 88 міжурядових угод [8, c. 223]; прийняття відповідного законодавства
щодо посилення геополітичних позицій країни: «До парламентів і народів світу», «Про дію
міжнародних договорів на території України», «Про встановлення дипломатичних відносин з
державами суб’єктами колишнього СРСР» (1991 р.), «Положення про дипломатичне
представництво України за кордоном», «Про іноземні інвестиції» (1992 р.), «Про загальні
засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (1993 р. ).
За таких умов незалежна Україна мала значну перспективу щодо реалізації власного
експортного потенціалу та посилення конкурентних позицій на міжнародних ринках. У той же
час, процес інтеграції до світогосподарського простору ускладнювався низкою несприятливих
умов внутрішнього розвитку. Зокрема, ставши на шлях переходу від централізованої та
планової системи господарського управління до ринкових форм господарювання, Україна
зіткнулася з низкою економічних проблем. Фактично, економічний розпад радянської системи,
який розпочався ще до політичного розпаду СРСР, в Україні трансформувався в масштабний
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економічний колапс, що тривав до кінця 1990-х років [9, c. 521]. Уже у перші роки
незалежності відбулося різке погіршення соціально-економічного становища країни, відмітне
зниженням обсягів промислового виробництва, збільшенням частки нерентабельних
підприємств, низькою продуктивністю сільського господарства, гіперінфляцією, падінням
національного доходу, зростанням рівня державних витрат, стрімким розвитком тіньового
сектору, корупцією, посиленням імпортозалежності країни, поглибленням соціальної
диференціації тощо. Серед причин важкого економічного стану країни, який в цілому
гальмував процес посилення ролі України на міжнародній арені, можна виділити такі:
наявність потужного капіталомісткого воєнно-промислового комплексу‚ що вимагав
величезних фінансових вливань і сприяв консервуванню екстенсивного типу економічного
розвитку; низький рівень інноваційності виробництва та значна відсталість промислової
матеріально-технічної бази; неефективність державного управління, що виявилася у
нестабільності національного законодавства, бюрократизації державного апарату, відсутності
чіткого розмежування функцій урядових органів, що створило суттєві перешкоди на шляху
ефективного

розвитку

підприємництва;

провал

державної

програми

приватизації;

зосередження контролю за стратегічними напрямами зовнішньоторговельної діяльності країни
в руках окремих бізнес-структур. За умов посилення впливу екстрактивних інститутів
інтенсивний розвиток зовнішньоекономічного потенціалу країни був пригальмований.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА
ПОЛІТИКА
Нині Україна не використовує увесь наявний потенціал, який би міг забезпечити значну
конкурентоспроможність для країни.

Не використовується повною мірою та належним

чином наявна робоча сила, достатня ресурсозабезпеченість різними видами сировини,
вигідне географічне положення та значні наукові кадри. В наслідок недостатньої або й
взагалі відсутньої мотивації підприємств держава втрачає перспективні інновації, що в
результаті перехоплюються іноземними конкурентами та спричиняє значний відплив цінних
кадрів, що веде до швидкого зростання науково-технічної прірви у розвитку країни.
Підприємство можна вважати одним із найбільш значущих чинників розвитку
економіки країни.[1] Оскільки, останнім часом все більш зростають вимоги споживачів та
загальна конкуренція, необхідно працювати в бік їх розвитку та вдосконалення. Постійні
нововведення можуть стати одним із факторів підвищення конкурентоспроможності

як

окремого підприємства в межах країни, так і в світі загалом, у межах окремо взятої галузі. [2]
Інноваційна активність може стати гарантією збереження підприємством позицій на ринку,
або навіть його виживання на фоні більш стійких та відомих конкурентів,

а також -

покращити становище України на світовому ринку. Наразі в Україні, у порівнянні з іншими
провідними країнами світу, такими як США чи Японія, інноваційна діяльність набагато
менш розвинута. Із усіх запропонованих інноваційних ідей відхиляється від 80% до 90%. В
порівняння, у США із усіх запропонованих приймається 52% ідей. [3] Таким чином ми
маємо усього приблизно 13% інноваційно-активних підприємств з усіх наявних, в той час як
цей показник у розвинутих країнах, таких як США, Німеччина, Японія і т.д. сягає близько
70-80%. [4] В той час як Україна зволікає, конкуренти в повній мірі використовують
потенціал запатентованих технологій, стимулюють виробництво унікального товару,
заохочують науковців, у тому числі з країн колишнього СРСР. Тим самим, завойовуючи нові
ринки збуту, все більше витісняють Україну на задній план.[3]
Для покращення ситуації необхідно значно скорегувати наявну державну інноваційну
політику, ДІП (цілеспрямована діяльність органів державної влади щодо впровадження
комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку інновацій,
трансформації інтелектуального, наукового, науково-технічного потенціалу в новітні
ресурси, технології та методи[5]). ДІП має стимулювати українські підприємства до
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інноваційних досліджень відповідно до світових тенденцій та повинна передбачати
використання всіх можливих засобів для впровадження цих нововведень. [6]
По-перше, необхідні кардинальні зміни щодо джерел фінансування досліджень та
розробок. Наразі спостерігається досить негативна тенденція – основним джерелом
фінансування інноваційної діяльності підприємств є власні кошти, а держава відіграє
найменшу роль в допомозі підприємствам щодо виконання досліджень та запровадження
нововведень. Відсутність державної підтримки є однією з основних проблем, що стримують
інноваційний сектор та науку. Проте й власні кошти значно обмежені і не дозволяють
повною мірою фінансувати наукові дослідження. [4] Довготривала економічна криза;
низький рівень доходів та втрачені на початку 90-х років ХХ ст. заощадження населення, що
могли б стати джерелом інвестицій значно ускладнюють розвиток інноваційної діяльності.[3]
Посилюють цей фактор низька ефективність діяльності існуючих фондів та майже відсутнє
кредитне

забезпечення

інноваційних

процесів.

Оскільки

інноваційній

діяльності

притаманний високий рівень ризику та великий термін окупності вкладених коштів фінансово-кредитні установи України не зацікавлені у тому, щоб бути спонсором
довготривалих проектів новітніх розробок (а інноваційні процеси потребують саме
довгострокового типу фінансування), бо зацікавлені лише у швидкому поверненню власних
коштів. [7] Фінансування з боку незалежних українських інвесторів також не дає втішного
прогнозу через нестабільну економічну ситуацію в Україні, тим самим відбувається
захоплення цікавих та перспективних проектів іноземними інвесторами, для яких немає
жодних перешкод, оскільки за статистикою всі такі проекти успішно розгортуються та
продаються саме закордоном. Фінансове стимулювання наукових розробок за пріоритетними
напрямками є першим з ряду заходів опанування інноваційного шляху розвитку, що
допоможе Україні піднятися на належне місце, поряд з такими гігантами світової арени як
країни Європи, США, Китай тощо, та значною мірою буде сприяти росту соціального та
економічного рівня населення. [6]
По-друге, це створення належних умов для розвитку підприємств, а саме - формування
законодавчої та нормативно-правової бази у сфері інновацій; заходи в галузі патентування та
контролю якості; забезпечення взаємодії науки, освіти та виробництва; здійснення заходів
щодо просування вітчизняної продукції на зовнішній ринок; створення сприятливої митної
політики, удосконалення податкового законодавства відносно цієї сфери[4, 5, 7];
забезпечення сучасними новітніми виробничими потужностями. В основному внаслідок
старіння виробничих потужностей стрімко зникали робочі місця та зменшувалась
конкурентоспроможність більшості підприємств до рівня, коли врятувати його майже не
було шансів.
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По-третє, варто виділити окреме стимулювання працівників, які беруть участь в
інноваційній діяльності. [7, 5] Помилково брати за основу процесу стимулювання лише
кінцевий результат. Необхідно обов’язково забезпечити умови для заохочення розвитку
творчих здібностей працівників підприємства для генерування нових нетипових ідей, що є
передумовою створення інновації. Успіх залежить від того, якою мірою безпосередні
учасники процесу зацікавлені в швидкому впровадженні результатів інноваційної діяльності.
[8]
Інноваційний розвиток має бути реалізований повною мірою. Адже саме активізація
інноваційних процесів власних підприємств, стимулювання розвитку науки і техніки,
впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва та реалізація
нових видів актуальної продукції

визначають конкурентоспроможність країни у

майбутньому.
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СОЦІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Дослідження аспектів розвитку територій України в різних сферах суспільного життя є
пріоритетом в теперішній час. Визначення та здійснення завдань сталого розвитку
вимагають врахування регіональних факторів. Вони мають базуватися на системному
підході, який дозволяє побачити вплив засад сталого розвитку на всі сфери життєдіяльності
соціуму.
Соціально-економічна специфіка гірських територій доволі складні. Вони зумовлюють
досить складні умови проживання та господарювання, а також сповільнюють розвиток
соціальної інфраструктури. Вирішення актуальних питань можна здійснити за допомогою
туризму та суміжних галузей. Саме ця сфера може покращити матеріальне становище
громадян даного регіону та сприятиме перебудові всього господарського комплексу.
Технічні завдання для Українського уряду, статус, розробка політики та стратегії
розвитку прописані в Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. І саме ці
підходи конвенції варто враховувати при підготовці законодавчих кроків щодо підтримки
розвитку гірських територій.
Соціально-економічна структура - це один із важливих напрямків розвитку гірських
територій. Формування необхідної гірської політики є життєво необхідними задля повної
реалізації проблем населення, які проживають на гірських територіях. Основним принципом
цієї політики є твердження, що гори є винятковим природним і культурним спадком, який
потрібно берегти і розвивати.
Більшість

населених

пунктів

гірських

районів

внаслідок

віддаленості

від

адміністративних та промислових центрів, специфічних кліматичних умов та особливостей
географічного розташування мають обмежені перспективи для соціально-економічного
зростання і, відповідно, характеризуються ознаками депресивності.
Проте, гірські райони Карпатського регіону характеризуються наявністю унікальних
туристично-рекреаційних, природних ресурсів та багатою екосистемою, відтак володіють
ресурсним потенціалом для розвитку туризму й рекреації, що на сьогодні використовується
мало ефективно. Відтак актуалізувалася потреба ефективному використанні туристичнорекреаційного потенціалу гірських районів західних регіонів України, що напряму пов’язано
із забезпеченням їх стабільного соціально-економічного розвитку, зростанням ділової
активності та підприємницької ініціативи, розвитком туристичного бізнесу, та підвищенням
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якості життя населення [1, с 2].
Аргументами щодо обгрунтування пріоритетності освоєння рекреаційного потенціалу
Карпат є:
1. Наявність природно-ресурсної бази. В регіоні є понад 800 джерел і свердловин
лікувальних мінеральних вод всіх відомих типів, багато з них унікальні. їх запаси достатні
для щорічного оздоровлення більш як 7 млн. осіб;
2. Вигідне географічне положення, оскільки регіон розташований в центрі Європи;
3. Екологічний феномен території. Природа Карпат в порівнянні з іншими регіонами
зазнала менших втрат і в багатьох місцях зберегла свій первісний стан;
4. Соціально-економічна специфіка гір. В гірських районах чотирьох карпатських
областей проживає біля 1,3 млн. осіб. Гори створюють специфічні, надзвичайно складні
умови проживання та господарювання, особливо у сільському господарстві. Тому надзвичайно гостро стоїть проблема зайнятості.
5. Економічна конкурентоспроможність рекреаційної сфери. Світовий досвід показує,
що туризм є висорентабельною галуззю народного господарства [2].
На підтримку розвитку гірських територій спрямована програма «Розвиток гірських
населених пунктів у контексті реалізації регіональних стратегій розвитку». До неї входять
регіональні стратегії розвитку Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької
області на період до 2020 року. Ключовим завданням даної державної регіональної політики
– це підвищення рівня життя населення, конкурентоспроможності регіонів та зростання
надходжень до бюджетів.
План заходів та завдань з реалізації стратегії включає:
 Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії з врахуванням
туристично-рекреаційного розвитку регіону;
 Розроблення (оновлення) генеральних планів міст та громад;
 Створення мережі об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 Відтворення 4-х етнопоселень (бойківське, гуцульське, опільське, покутське);
 Облаштування інфраструктури для туристів на заповіднику державного значення;
 Створення продуктів екотуризму;
 Навчання молоді розвитку ініціатив в ринковій економіці та формуванню
підприємницької компетентності;
 Підвищення інфраструктурної привабливості гірських територій;
 Сприяння розвитку традиційних і найперспективніших для цих територій видів
господарської діяльності – лісівництва, гірського сільського господарства, рекреаційно261

туристичної сфери, екологічно сумісних видів промислової діяльності;
 Забезпечення охорони навколишнього природного середовища та техногенноекологічної безпеки [3].
Таким чином, спрямування всіх сил на вирішення проблем збалансованого та
стабільного розвитку в економічному, соціальному та екологічному напрямках забезпечить
сталий розвиток гірських територій. В економічному напрямку – підтримка малого та
середнього

бізнесу,

характерного

для

гірського

регіону,

та

розвиток

дорожньої

інфраструктури; в екологічному – формулювання та втілення в життя заходів зі збереження
навколишнього природного середовища, запобігання масовим вирубкам лісу.
Отже, для покращення розвитку гірських територій необхідно підвищити ефективність
використання матеріальних, людських та природніх ресурсів, сприяти залученню інвестицій,
впроваджувати ефективні соціальні програми, що дозволить підвищити рівень життя
населення та полегшить зростання господарства.
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В
УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
На сьогодні Україна заявила про себе як про європейську державу, яка може виступати
потужним гравцем на міжнародному ринку сільськогосподарської продукції. Однак,
український агропродовольчий сектор слабо включений у велику інтернаціональну торгову
систему, оскільки немає єдиного підходу щодо співвідношення державних і ринкових
важелів в механізмі регулювання земельної економіки.
Відмітимо, що Україна містить найвищі валові характеристики виготовлення і експорту
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агропродовольчої

продукції,

незважаючи

на

невисоку

продуктивність

земельного

господарювання. За періоду власної незалежності Україна розташовується в першій
двадцятці країн-виробників пшениці, молока, кукурудзи [3, c. 127].
Однак, існує ряд проблем, які гальмують експорт до ЄС: часткове відшкодування ПДВ,
митні процедури, неефективне й нестабільне законодавство, ускладнені процедури дозволів,
технічні бар’єри, стандартизації аграрної продукції, спеціальний тариф, квоти та обов’язки
[2, c. 9-10]. В основному експорт Україною агропродовольчої продукції носить сировинний
характер. Наявність невеликої частки готової продукції національного виробництва на
міжнародних ринках свідчить про низьку конкурентоспроможність українських кінцевих
товарів, якість яких не відповідає ціні та міжнародним стандартам.
Відмітимо, що ЄС вважається стратегічним партнером для України, а країни-учасниці
виступають лідерами в імпорті сільськогосподарських товарів. Спрямованістю протягом
2012-2016 років було зменшення виручки від експорту товарів з одночасним зменшенням
експорту агропромислової продукції. Не звертаючи уваги на загальний негативний тренд, у
2017 році спостерігався підйом експорту, в тому числі і на сільськогосподарську продукцію.
За 2017 рік загальний вивіз продукції склав 43,3 млрд дол. США, що на 19% більше ніж за
2016 рік. А за результатами 2018 року загальний експорт продукції з України становив 47,3
млрд дол. США, що на 9,2% більше порівняно з 2017 роком [5]. У 12 із 25 підконтрольних
Україні регіонів частка експорту до ЄС становить від 50% до 90%. Причому серед них не
лише традиційно євроорієнтовані західноукраїнські, а й Донецька та Луганська області, де
частка експорту до ЄС так само сягає 50% усього вивозу та є вищою, ніж у низці регіонів
Центральної України.
Агропромисловий комплекс України за рівнем становлення значно відстає від сучасних
країн світу і ЄС. Основні труднощі полягають у:
1) невисокій конкурентоспроможності продукції і її невідповідності інтернаціональним
стандартам якості й безпеки;
2) невисокому рівні вкладень і зростанні залежності від державного фінансування;
3) невисокій фінансовій продуктивності сільськогосподарського виготовлення відносно
з іншими державами, застосуванні архаїчних технологій;
4) переважанні в структурі експорту продукції з невисоким рівнем переробки;
5) катастрофічному падінні родючості ґрунтів та зростанні їх ерозії [1, с. 44].
Державна підтримка агропродовольчої продукції України охоплює бюджетне
фінансування програм і заходів, які спрямовується на розвиток галузі, пільговий режим
оподаткування, часткову компенсацію процентних ставок за користування кредитами
комерційних банків, списання безнадійної заборгованості перед бюджетом. Але тут слід
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згадати про загрозу антидемпінгових заходів зі сторони ЄС. Очевидною метою прийняття
Регламенту ЄС 2018/825 є захист від демпінгованого імпорту з країн, які не є членами
європейських

співтовариств.

Регламент

доповнив

Угоду СОТ

щодо

субсидій

та

компенсаційних заходів, зокрема положеннями щодо введення в оману стосовно демпінгу.. З
огляду на це, українським виробникам, які експортують до ЄС, потрібно готуватися до
зростання

кількості

розслідувань

в

Євросоюзі

та

до

зростання

рівня

антидемпінгових/компенсаційних заходів [6].
Враховуючи умови Угоди про асоціацію з ЄС для України постає пріоритетним
завданням виготовити дієвий механізм державної політики щодо збільшення ефективності
використання наявного потенціалу аграрного сектору економіки, його адаптації до нових
умов, з урахуванням можливих ризиків, які виникатимуть унаслідок лібералізації
зовнішньоторговельних відносин з європейськими країнами [7].
Результатом Зони вільної торгівлі стало скасування мит на українську експортну
продукцію та полегшення доступу українських товарів на ринки Євросоюзу [4, с. 16].
Переважно тарифікації імпорту товарів з ЄС підлягають сільгосппродукція та товари, з
якими важко конкурувати на національному рівні. Так, Станом на 2018 р. за умов ЗВТ
найвищі відсотки нараховуються на: гречка – 10%; борошно – 7,5%; крупи – 10%; сало та
субпродукти – 12,5%; олія соняшникова – 15%; цукровий буряк – 18%; шишки хмелю – 18%;
приймальна апаратура для радіомовлення з лазерною системою зчитування; касетна з
аналоговою або цифровою системою – 15,6%; автомобілі легкові – 7,3–7,5% та ін. [6].
Законодавством України передбачено застосування квот щодо імпорту з ЄС таких товарів, як
свинина, м’ясо птиці та цукор.
Квотування зазначених видів м’яса застосовується через високу захворюваність даних
видів тварин у країнах ЄС та як захисний механізм задля стимулювання внутрішнього
виробництва. Також однією з причин є відповідь на квотування з боку ЄС.
Експертні висновки вказують, що Угода потребує доопрацювання через зіткнення
певних інтересів із боку обох сторін.
Відтак, Україна має потужний експортний потенціал в аграрній сфері, однак у міру
низької ефективності державної політики не використовує його повноцінно. Для
нарощування його обсягів необхідно провести системні реформи щодо створення умов для
залучення інвестицій, проведення ефективної політики з підтримки МСБ в аграрній сфері.
Література:
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕГІОНІ
Інвестиційно-інноваційна діяльність є основою формування конкурентного середовища
та конкурентних переваг регіональних господарських систем на різних ієрархічних рівнях, а
її результативність забезпечить здатність країни та її регіонів до створення економічного
середовища, яке сприяє підвищенню ефективності виробництва й підвищення добробуту
населення. Значна галузево-просторова диференціація регіонів країни за рівнем соціальноекономічного розвитку потребує комплексної оцінки передумов формування та реалізації
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку на основі цільової діагностики, визначення
інвестиційного та інноваційного потенціалів для обґрунтування пріоритетів і стратегій
інвестиційно-інноваційного розвитку на різних таксономічних рівнях – державному,
галузевому, регіональному, локальному при активній державній регіональній політиці.
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Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється згідно із Законом
України «Про інвестиційну діяльність» ст. 11 метою реалізації економічної, науковотехнічної і соціальної політики, виходячи із цілей та показників економічного й соціального
розвитку України, державних та регіональних програм розвитку економіки, державного і
місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної
діяльності [3].
Державне регулювання інвестиційної діяльності спрямоване не тільки на контроль
державних інвестицій, але й регулювання умов інвестиційної діяльності, моніторинг дій всіх
інвесторів та учасників інвестиційного процесу.
Відповідно до чинного законодавства, державне управління інвестиціями здійснюється
безпосередньо державною владою і включає в себе процес планування, визначення умов для
реалізації та використання інвестиційного бюджету та позабюджетних коштів.
Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні здійснюється
наступним чином [3]:
• надання фінансової допомоги у вигляді грантів, субсидій, субвенцій, бюджетних
кредитів на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
• дотримання державних норм і стандартів;
• заходи щодо розвитку та захисту економічної конкуренції;
• роздержавлення та приватизація майна;
• визначення умов використання землі, води та інших природних ресурсів;
• цінова політика;
• проведення державних експертиз інвестиційних проектів;
• інші заходи.
У країнах Західної Європи державне втручання в інноваційну сферу стало нормою, і
його методи постійно вдосконалюються. Основною метою такого втручання є забезпечення
сталого економічного розвитку, підтримка низького рівня інфляції, високої інноваційної
активності й зайнятості[4, с.100]. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності
базується на Конституції України і складається із законів України "Про інвестиційну
діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну
експертизу",

"Про

спеціальний

режим

інвестиційної

та

інноваційної

діяльності

технологічних парків".
Державна інноваційна політика – це сукупність форм і методів діяльності держави,
спрямованих на створення взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурсного
забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на формування мотиваційних
факторів активізації інноваційних процесів. Мета державної інноваційної політики 266

формування у країні таких умов для діяльності господарюючих суб'єктів, за яких вони були б
зацікавлені і спроможні розробляти і виготовляти нові види продукції, впроваджувати
сучасні наукомісткі, екологічно чисті технології та розширювати на цій основі свої ринки
збуту.
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» головною метою державної
інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов
для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу
країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та
ресурсоощадних технологій, виробництва та реалізації нових видів продукції [5].
Механізми державного регулювання інноваційної діяльності:
• виявлення та підтримка пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
• формування та реалізація державної, галузевих, регіональних та місцевих
інноваційних програм;
• створення нормативної бази економічних механізмів підтримки стимулювання
інноваційної діяльності;
• захист прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
• фінансова підтримка впровадження інноваційних проектів;
• стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, які
фінансують реалізацію інноваційних проектів;
• встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності;
Виходячи з вищезазначених механізмів державного регулювання інвестиційноінноваційних процесів випливає,

що вони повинні гнучко поєднувати всі важелі, як

економічні, так і адміністративні.
Основними цілями державної регіональної фінансової політики щодо фінансового
забезпечення

інвестиційної

діяльності

суб’єктів

підприємництва,

які

закладені

в

законодавстві, зокрема положеннях Конституції України та законодавчих актах можна
вважати наступні: створення соціально-економічних умов комплексного розвитку регіону;
пріоритетність у наданні фінансової допомоги тим суб’єктам підприємництва, які не мають
достатніх ресурсів для виконання покладених на них функцій і обов'язків; створення умов
для ефективного й раціонального використання природних ресурсних можливостей регіону;
розширення можливостей використання внутрішніх чинників економічного зростання
суб’єктів підприємництва на основі забезпечення фінансової самостійності в інвестиційній
діяльності [2].
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Інвестиційна та інноваційна діяльність є важливою сферою розвитку будь-якої країни і
Україна не є винятком. Існуючі механізми державного регулювання інвестиційних та
інноваційних процесів не є ефективними і недостатньо адаптованими до сучасних умов
економіки. Головна проблема в цьому напрямку - недостатнє державне фінансування цих
процесів.
Слід зауважити, що регіональна інноваційна система характеризується відкритістю,
оскільки може генерувати зовнішній трафік у випадку бажання зовнішніх організацій та
інститутів брати участь у її розвитку (рис. 1). Відтак, взаємозв’язки в регіональній
інноваційній системі характеризуються подвійністю: по-перше, наявністю місцевого рівня
потоків між окремими суб’єктами системи, по-друге, наявністю потоків, які виходять за межі
системи, зокрема суб’єктів системи з транснаціональними корпораціями [1]. Разом з тим,
можливими є ще і взаємозв’язки між окремими регіонами, тобто окремими регіональними
інноваційними системами у випадку, якщо вони бачать спільні цілі в умовах галузевих чи
технологічних взаємин. Цей вид співпраці між окремими регіонами є вигідним передовсім у
випадку відсутності в окремих регіонів необхідної суми капіталу для досягнення певної
мети, або у випадку можливості економії на масштабі.
Інституційний контекст,

соціально-культурна
система
Межі регіональної
інноваційної системи
Підприємства та інші
економічні суб’єкти
Взаємозв’язки та
інформаційні потоки в межах
регіональної інноваційної
системи
Взаємозв’язки та
інформаційні потоки поза
межами регіональної
інноваційної системи

Рис.1. Системні взаємозв’язки в регіональній інноваційній системі*
Джерело: власна розробка
Реалізація регіональної інноваційної системи має ґрунтуватися на конкретній моделі
розвитку регіону, сформованій навколо розумної спеціалізації, тобто спрямуванні діяльності
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і розвитку тих напрямків науково-дослідницької та інноваційної роботи, які забезпечують
зміцнення ендогенного потенціалу регіону. В регіонах Польщі ідентифікація таких
напрямків смарт-спеціалізації базується передовсім на визначенні основних сфер розвитку на
рівні Європейської Комісії.
На сьогодні в Україні, крім зовнішніх інвесторів, є і власні внутрішні потенційні
інвестори. Однак для ширшого залучення внутрішніх інвестицій необхідні механізми, які б
сприяли залученню тіньових капіталів. Вирішення цієї проблеми потребує розроблення
державних програм, а пріоритетними можна визнати ті напрямки інвестування, які
спроможні в порівняно короткий термін забезпечити відчутні зрушення в економіці країни.
Для створення сприятливого інвестиційного клімату держава використовує різноманітні
типи регулювань: податкове, фінансово-кредитне, антимонопольне тощо. Покращення якості
регулювань дасть змогу реалізувати потенційні можливості суб’єктів економічної діяльності,
спрямованих на отримання прибутку від своєї діяльності, а відтак наповнення бюджету та
створення робочих місць у регіоні. Таким чином, створення відповідно до ринкових засад
механізму взаємодії інвестора й органів державної влади в управлінні інвестиційноінноваційним процесом дасть змогу залучити якомога більше інвестиційних ресурсів в
економіку країни.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Характерною рисою ХХ ст. було нестримне прагнення людства до забезпечення
економічного та технологічного розвитку. Запорукою успіху вважалося зростання валового
внутрішнього продукту. Бачилося, що це автоматично приведе до добробуту і значного
підвищення рівня життя людей у прийдешньому. Однак, прогрес, як правило, забезпечувався
екстенсивним

методом,

експлуатацією

та

збідненням

навколишнього

середовища,

експансією "закону джунглів" – хто сильніший, той і вижив [2, с. 180].
Внаслідок негативних тенденцій у процесі взаємодії людини та природи у світовій і
національних економіках в економічній теорії почала утверджуватися екологічна парадигма.
Сучасні польські дослідники, такі як Б. Фєдор, С. Чая, А. Грачик, З. Якубчук, зазначають, що
вона виростає з критики можливостей неокласичного оптимізаційного аналізу економічних і
соціальних процесів деградації і охорони здоров’я. [1, с. 1-4]
Проблема збереження довкілля є особливо актуальною і в Україні, про що наголошено
у Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030
року, метою якої є впровадження внормованого природокористування, збереження і
відтворення природних екосистем та забезпечення конституційного права кожного
громадянина на безпечне довкілля. У даному документі виокремлено наступні ключові
причини екологічної проблеми нашої країни [3]:
 підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності;
 переважання ресурсо- та енергоємних галузей у структурі економіки із здебільшого
негативним впливом на довкілля;
 фізичне та моральне зношення основних фондів у всіх галузях національної
економіки;
 неефективна система державного управління у сфері охорони навколишнього
природного середовища та регулювання використання природних ресурсів;
 низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг
збалансованого (сталого) розвитку;
 незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних
прав і обов’язків громадян;
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 незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та
незабезпечення невідворотності відповідальності за його порушення;
 недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів природоохоронних
заходів, фінансування таких заходів за залишковим принципом.
Об’єктивною необхідністю сьогодення в Україні є екологізація вітчизняної економіки,
ключовою основою котрої має стати перехід на ноосферні принципи господарювання.
Екологізація економіки є процесом послідовного впровадження нової техніки і
технології, нових форм організації виробництва, виконання управлінських та інших рішень,
котрі у своїй сукупності дозволять досягти підвищення ефективності використання
природних ресурсів з одночасним збереженням та покращенням навколишнього природного
середовища для прийдешніх поколінь. Вона є ключовим індикатором національної
конкурентоспроможності та гармонізації природокористування. Провідну роль у механізмі
екологізації відіграє державна політика, яка визначає умови раціонального використання
природних

ресурсів,

поліпшення

якості

навколишнього

середовища,

створює

інституціональне забезпечення екологізації суспільного виробництва [ 4, c. 2, 7].
Поділяємо думку, що основними стратегічними цілями вітчизняної екологічної
політики мають бути [3]:
 формування суспільної екологічної свідомості;
 установлення сталого розвитку ресурсного потенціалу України;
 забезпечення інтеграції економічної політики у процес вирішень соціальноекономічних проблем розвитку України;
 зниження негативного впливу економічних ризиків на екосистеми, соціальноекономічний розвиток та здоров’я населення;
 удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління.
З метою реалізації цілей екологічної політики в Україні доцільно використовувати такі
основні її інструменти, як: екологічний обіг, екологічна освіта в інтересах сталого розвитку,
екологічна модернізація промислових підприємств, комплексний моніторинг і стратегічна
екологічна оцінка людського впливу на довкілля, а також міжнародне співробітництво у
сфері охорони навколишнього середовища [3].
Дивлячись на процес екологізації економіки України крізь призму євроінтеграції, то
поділяємо думку, що система природокористування в Україні має розроблятися з
урахуванням європейських тенденцій екологічного розвитку, а саме з урахуванням концепції
сталого розвитку, котра пропагує досягнення паритету відносин у тріаді людинагосподарство-природа.
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В екологічній сфері спершу варто привести у відповідність нормативно-правові акти
України. Підписання ряду документів з ЄС відкриє можливість на співпрацю у реалізації
ефективної системи охорони довкілля. По-друге, варто звернути увагу на проблеми
екологічного забруднення, потрібно звернутися до альтернативних джерел енергії, а також
переглянути систему утилізації відходів [5, с. 1-2].
Разом з тим, Україна має вжити заходів, що гарантують впровадження міжнародних
стандартів управління довкіллям, створення національної багаторівневої інфраструктури
управління геоекологічними даними та загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
Розвиток екосистемних послуг дасть змогу створити можливості для сталого розвитку
суспільства та екосистеми [3].
Література:
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(м. Київ)
ЦІЛЬОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ У СЕРЕДНЬОСТРОКОВОМУ БЮДЖЕТУВАННІ
Загальний критерій ефективності бюджету ЄС – це сприяння досягненню цілей
зростання, наявності робочих місць та стабільності. Інвестиційні видатки на 7-10 років
передбачені у середньостроковому результативному бюджетуванні [1]. Ці інвестиційні
програми є складниками бюджету та зазнають балансування і коригування за результатами
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оцінки перспективного середньострокового загального бюджетування та чинних фіскальних
правил, які дозволяють реалістично передбачати фактичний перерозподіл ресурсів на
програми у межах бюджетних планів.
В Україні програми цільового та інвестиційного використання ресурсів винесені за рамки
бюджетів та процесу бюджетування як окремі інструменти програмного підходу державного
управління. У редакції Постанови КМУ «Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного
бюджету» № 621 від 26 квітня 2003 р. на квітень 2019 року передбачено такий перелік
інструментів розподілу ресурсів: п’ятирічний загальний прогноз розвитку із урахуванням
сценаріїв поряд з трирічними прогнозами розвитку територій; трирічна (або чотирирічна – з
врахуванням поточного року) програма управління державним боргом; цільові програми, що
перебувають на обліку в МРЕТСГУ (Мінекономіки); одно- дворічні програми соціальноекономічного розвитку адміністративних одиниць; трирічні Бюджетна декларація та бюджетні
плани. Позабюджетні програмні інструменти мають наслідком не тільки для схвалення
прогнозів розвитку у країні (що є порушенням причинно-наслідкового зв’язку), але і додаткове
обґрунтування претензій на бюджетні кошти.
Підхід позабюджетного програмування уможливлюється і реалізується у країнах з
адміністративною вертикаллю влади і значною часткою державного (або публічного)
підзвітного сектору в економіці. Тоді позабюджетні державні програми слугують для
впорядкування державних ресурсів через зв'язок їх із результатом з уникненням
переобтяження бюджетів цілями з управління державним майном. Так, наприклад,
Китайська народна республіка розподіляє національні ресурси у рамках проектів із
переважно підзвітною державі власністю. Хоча Китай у попередні роки, цитуючи публікацію
ОЕСР «дотримувався підходу до інших країн «скопіюйте та вдоскональте», наразі така
технологія переважно заміщена політикою прискорення базисних інновацій та масштабних
інвестицій у людські ресурси шляхом підготовки професіоналів за кордоном у нових
програмах, які залучають іноземних фахівців, вчених та дослідників до роботи на Китай [2, c.
25].

Китай

використовує

державні

програми

фінансування

для

реалізації

високотехнологічних та інноваційних проектів за кордоном, використовуючи державні
кошти або кошти китайських компаній, і ці проекти є способом організувати та спрямувати
публічні кошти Китаю з більшою концентрацією на цілях зовнішньоекономічного розвитку.
ЄС, на противагу, для досягнення цілей сталого зростання виконує політики у рамках
бюджетування. Стратегія "Європа-2020" підтримувалася низкою "провідних ініціатив" у
різних областях політики, які в свою чергу реалізуються в галузевих рамках. Наприклад, в
рамках «Розумного зростання» однією з провідних ініціатив став «Союз інновацій», який
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підтримувався одним із основних флагманів Стратегії – рамковою програмою «Горизонт
2020» для досліджень та розробок. «Стратегія 2020» була розроблена як координуюча рамка
для керівництва політичними діями на рівні ЄС та на національному рівні: Кожна з головних
цілей ЄС відображається у відповідній національній цілі [1, с. 12-13].
Якщо в Україні відбувається подальша приватизація і зменшення перерозподілу
бюджетів через ВВП, то програмувати використання ресурсів за цілями слід лише у рамках
державних (публічних) ресурсів, тобто за принципом повноти бюджету – у рамках
середньострокового бюджетування з використанням політик (кроків) впливу. Міністр
фінансів у доповіді перед ВРУ на 2019 рік оголосила план зменшення частки зведеного
бюджету у ВВП до 25%, при тому що частка публічних фінансів у ВВП країн ЄС складає в
середньому понад 35%. Чинна Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення та
виконання державних цільових програм» N 106 від 31 січня 2007 р. передбачає наявність
довгострокових загальнодержавних та інших цільових програм для розв’язання «соціальноекономічних проблем» (не «розвитку») з використанням державних коштів. Але ринкова
демократична республіка може легітимно використовувати із змінним призначенням лише
кошти бюджетів, всі інші ресурси або захищені правом приватної власності, або мають
передбачене цільове призначення, як от кошти Пенсійного фонду.
Таким чином, в Україні варто застосовувати лише середньострокове бюджетування, де
балансування боргу і цільових програм має бути вбудованим у бюджетний план та
показувати реальний структурний стан бюджету України.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Земля э одним з найважливіших ресурсів для будь-якої країни світу. Українські ґрунти
є одними з найродючіших в порівнянні із іншими європейськими країнами, саме тому, в сумі
із сприятливими кліматичними умовами, в Україні можна досягти відносно високої
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врожайності. Сільськогосподарські землі в Україні

займають, приблизно, 70 % всієї

української землі. Проте, ще з часів отримання Україною незалежності триває земельна
реформа. Ця реформа за часом стала рекордною у всьому світі. Наразі, діє мораторій
(тимчасова заборона) на купівлю-продаж землі сільськогосподарських угідь, що увесь цей
час підтримувалась попередньою владою. Дія мораторію забороняє будь-які спроби купівліпродажу землі, дозволяючи лише здавати її в оренду або ж передавати її як спадок. Спроби
скасування мораторію були, проте всі вони закінчувалось за одним і тим же сценарієм, тобто
все залишалось без змін.
Проте, наскільки важливим є питання створення ринку землі? Ринок землі – це
прописані процедури за якими можливе набуття або відчуження ділянок землі. Простіше
кажучи, це певні правила набуття або позбавлення права власності на земельну ділянку. Для
України, в сучасних реаліях, доцільним є

введення ринку землі, оскільки ефективно

працюючий ринок сільськогосподарських земель може значно вплинути на підвищення
економіки України та встановити певну динаміку розвитку земельних відносин.
Покращило становище в цьому питанні зміна влади. Нещодавно були зроблені перші
кроки в напрямку вирішення цієї проблеми, а саме, Верховна Рада більшістю голосів в
першому читанні проголосувала за законопроект 2178-10. Цей законопроект скасовує
мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення і був прийняти 13
листопада цього року. Існує багато протиріч на рахунок цього законопроекту, проте він є
першим зсувом для урегулювання земельних відносин і за рахунок введення певних правок
до законопроекту буде досягнуто оптимального рішення.
Відповідно до прийнятого закону, висуваються такі обмеження щодо концентрації
земельних ділянок у власності:

35% ОГТ, 8% області і 0,5% від усіх земель країни.

Передбачається, що даний законопроект почне діяти лише з осені 2020 року, оскільки процес
створення

ринку

землі

не

є

миттєвим

процесом.

Згідно

з

проекту

закону,

сільськогосподарські землі дозволяється купувати:
1. Громадянам України.
2. Державі.
3. Юридичним особам, що були утворені згідно законодавству України.
4. Територіальним громадам України.
Тобто, аналізуючи вищенаведене, законопроект передбачає продаж-купівлю землі лише
громадянами України або компаніями, що засновані українськими громадянами. А що на
рахунок іноземців? Чи можуть вони скористатись правом купівлі-продажу землі? Відповідь на ці
питання дав Президент України Володимир Зеленський у своєму звернені напередодні
проведення голосування. Його відповідь була такою: «Китайці, араби чи інопланетяни не
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стануть власниками української землі. Українські землі тільки для українців».
Наведемо для порівняння діючий ринок землі для однієї з провідних країн Європи –
Німеччини. Ціна землі в цій країні становить $32,3 тис./га. Серед європейських країн
Німеччина є, без сумніву, лідером в Європі із продажу землі, призначеної для сільського
господарства. В цій країні не встановлено обмежень щодо максимальної площе угідь. В
Німеччині землі можуть купувати громадяни країни та іноземці, із певним податком при
продажі, який оплачується покупцем.
Отже, підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що ринок землі є
важливою ланкою для держави, який встановлює земельні відносини, сприяє динаміці
розвитку економіки країни і надає можливість громадянину держави отримати право
власності на землю. Ринок землі встановлює однакові «правила гри» для усіх громадян
України з можливістю купувати чи продавати землю. Нова влада робить все щоб урахувати
усі неточності законопроекту, внесенням правок. Сподіваємось, що наступного року ринок
землі запрацює в Україні, що дасть змогу економіці країни зміцнитись.
Література:
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ресурс]. – Режим доступу: https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-zkoho-ukraini-braty-pryklad/
2. Ринок землі: українські реалії та європейський досвід [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
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zemli-ukrajinski-realiji-ta-evropejskij-dosvid&catid=71&Itemid=382
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novograd.city/read/community/47211/rinokzemli-yak-vin-vpline-na-novogradskih-fermeriv4. Ринок землі: за що проголосували депутати [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР
Останніми роками замість комплексного розвитку всієї пенсійної системи йде
однобічне нарощування ресурсів бюджету Пенсійного фонду України – системи
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загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. При цьому ресурсів із року в рік
не вистачає. Бюджет ПФУ є постійно дефіцитним, і це при тому, що в Україні доволі висока
ставка пенсійних внесків ПФУ, і крім того, уряд одномоментно на початку 2017 року подвоїв
розмір мінімальної заробітної плати до 3200 грн. – бази для нарахування ЄСВ (у 2020 р. –
4723 грн.). Однак, середня пенсія за віком є набагато менша, ніж у європейських країнах
(навіть Білорусі та Молдови).
Іншою проблемою, що стає на заваді поширенню цього виду фінансових послуг в
Україні, є низька фінансова обізнаність населення, причому ступінь поширення фінансових
послуг в Україні є нижчим порівняно з європейськими державами.
Дослідження ринку недержавного накопичувального соціального забезпечення за
2017–2018 роки вказує, що недержавні пенсійні фонди та компанії зі страхування життя
показали подібний приріст по чисельності залучених осіб та сумою акумульованих ресурсів.
Окрім цього, комплексна оцінка усіх аналізованих показників за даний період вказує на те,
що недержавні пенсійні фонди у своїй діяльності були дещо стабільнішими від компаній зі
страхування життя.
Окремо проведений макроекономічний аналіз статистичних даних показує, що
величина сумарних пенсійних активів в Україні у першому півріччі 2018 р. становила лише
5.6 % від ВВП (2536 НПФ + 2056 СК), що являється дуже низьким показником. Для
порівняння, в економічно розвинутих країнах Європейського Союзу пенсійні активи
становлять 30–77% від ВВП.
Українським законодавством та реально функціонуючим ринком з недержавного
накопичувального соціального забезпечення надається досить широкий спектр таких послуг,
при якому практично кожна особа може підібрати для себе програму, яка найбільше
відповідатиме її потребам.
Для популяризації та розвитку недержавного пенсійного страхування, насамперед, слід
робити акценти на залученні працедавців (через програми корпоративного страхування
життя та недержавного пенсійного забезпечення). Адже, при достатній мотивації керівників
зі сторони держави та представників даного сегменту ринку саме вони зможуть стати
з’єднуючою ланкою між страховиками разом з НПФ і банками та фізичними особами
(споживачами цих послуг).
Результати експертних досліджень багатьох європейських країн свідчать про
правильність підходу держави щодо запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної
системи, оскільки тут поєднано у єдиний фінансовий механізм роботу НПФ, компаній зі
страхування життя та банківських установ, тим самим частково нівельовано вищезазначені
ризики. Відтак процес формування та виплати пенсійних ресурсів є максимально
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диверсифікованим: процес накопичення внесків здійснює НПФ, формуючи із них
інвестиційний портфель (як за ступенем ризику, так і за сферами вкладення коштів), всі дії із
управління активами покладено на банк-зберігач, а функцію виплати пенсій покладено на
страхові компанії, які забезпечують довічність та різноманітність програм.
Аналіз вказує на величезний потенціал зростання ринку недержавного пенсійного
забезпечення та страхування життя в Україні, в умовах постійної нестабільності вітчизняної
соціально-економічної системи його розвиток у найближчій перспективі спрогнозувати
доволі проблематично. Вважаємо, що держава повинна використати увесь позитивний досвід
країн Європейського Союзу та докласти максимум зусиль для створення сприятливих умов
щодо розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг, оскільки: по-перше – акумульовані на
тривалий період часу пенсійні кошти будуть величезним інвестиційним ресурсом для
економіки, яка десятиліттями потребує «довгих позик»; по-друге – дана система
виконуватиме роль «фінансового амортизатора» при настанні економічних шоків; по-третє –
дана

система

забезпечує

баланс

між

економічною

ефективністю

та

соціальною

справедливістю, що в умовах розбудови в Україні соціально-орієнтованої моделі ринкової
економіки та інтеграції до ЄС являється одним із основних пріоритетів розвитку сучасного
суспільства.
Література:
1. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003 р. за № 1057VI (остання редакцiя вiд 27.07.2010) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47–48.
– С. 372. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
2. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від
09.07.2003 р. за № 1058-ХV (остання редакцiя вiд 09.02.2011) // Відомості Верховної Ради
України. – 2003. – № 49–51. – С. 376. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
3. Закон України „Про страхування” від 07.03.1996 р. за № 85/96-ВР (поточна редакцiя
вiд 15.01.2011) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – С. 78. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
4. Динаміка валових страхових премій та виплат по страхованню життя у 2015-2017, 1
кв. 2018. Режим доступу: https://forte-life.com.ua/ua/news-ru/strahoviy-rinok-ukrani-dinamka-zakvartal-2018-roku/
5. Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення // FinPost.– Режим
доступу: https://finpost.com.ua/news/9866
6. Кривенко

Л.В.

Населення

як

чинник

розвитку

недержавного

пенсійного

забезпечення / Л.В. Кривенко, О.В. Мелешко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1
(103). – С. 185–191.
278

7. Недержавні пенсійні фонди України та загальнообов’язкова накопичувальна
пенсійна система // Аналітичний звіт за результатами дослідження. – К.: Агентство
фінансових ініціатив. – 2017. – 18 с.
8. Панченко І. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан і перспективи
розвитку. Управління розвитком.– 2015, № 5 (102), С. 43–44.

Кольба Рената Миколаївна
Львівський національний університет імені Івана Франка
(м. Львів)
Науковий керівник: к.е.н., доцент Зеленко В.А.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЄС
Соціальна політика – це система заходів інститутів суспільно-політичного життя,
спрямованих на забезпечення оптимального розвитку соціальної сфери, підвищення
добробуту та задоволення потреб суспільства як загалом, так і окремого громадянина.
Термін "соціальна політика" вперше застосував французький теоретик утопічного соціалізму
Ш. Фур'є у XIX столітті. Завдяки йому постало питання щодо зобов'язань держави надавати
соціальні гарантії своїм громадянам. Для цього державам необхідно утримувати монополію
на торгівлю, емісію грошей та збір податків, завдяки яким може реалізовуватись соціальна
політика.
З-поміж пріоритетних принципів соціально орієнтованої ринкової економіки доцільно
вирізнити принцип загального добробуту та принцип соціальної справедливості. Принцип
загального добробуту спрямований на повне, гарантоване забезпечення потреб громадян у
необхідних матеріальних і духовних благах. Принцип соціальної справедливості визначає
міру забезпечення окремих громадян матеріальними і духовними благами відповідно до
внесеної ними суспільно корисної праці [1].
Щоб визначити основні напрямки, завдання та принципи на яких базується реалізація
соціальної політики України, потрібно керуватись тезами закладеними в Стратегії сталого
розвитку «Україна-2020» від 12.01.2015 р. (документі, який визначає напрямки та пріоритети
розвитку України на період до 2020 року., яка є «ідейною доктриною» реалізації соціальної
політики України. Стратегія сталого розвитку України є програмним документом
довгострокової дії, який ґрунтується на сучасних міжнародних принципах співіснування
людства і довкілля, в якому визначається мета, завдання та пріоритетні напрями
поступального розвитку українського суспільства на шляху забезпечення збалансованості
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економічних, соціальних та екологічних чинників [4].
Сталим є розвиток, який задовольняє потреби суспільства, не ставлячи під загрозу
спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Що ж до завдань сучасної
соціальної політики України, то, через призму сталого розвитку, вони є такими:
 гарантування конституційних прав громадян на працю, соціальний захист, освіту,
охорону здоров’я, культуру, житло;
 досягнення гідного рівня матеріального добробуту і умов життя людей;
 зниження рівня майнового розшарування населення, подолання бідності;
 орієнтація державної політики на сім’ю, забезпечення її прав і соціальних гарантій;
 забезпечення підтримки соціально найуразливіших верств населення;
 формування громадянського суспільства;
 розвиток соціальної інфраструктури;
 зниження рівня безробіття населення і забезпечення продуктивної зайнятості;


встановлення

гарантій

забезпечення

рівних

можливостей

для

досягнення

матеріального, екологічного і соціального благополуччя.
Розпочинаючи роботу в квітні 2016 року та усвідомлюючи складність соціальноекономічної ситуації в країні, головним пріоритетом для себе Уряд визначив підвищення
якості та рівня життя українських громадян.
При цьому було поставлено нагальне завдання: визначення основних пріоритетів та
активне впровадження реформ, які дають змогу втілювати в життя принципи соціальної
справедливості й забезпечити постійне підвищення добробуту населення.
Першим пріоритетом була визначена комплексна реформа системи оплати праці,
запровадження європейських стандартів у сфері соціально-трудових відносин.
Другим пріоритетом – реформа системи пенсійного забезпечення.
Третім – забезпечення адресності в наданні державної соціальної допомоги.
Четвертим важливим напрямом було визначено децентралізацію системи соціальних
послуг та їх розвиток на рівні територіальних громад.
Бюджет Фонду соцстрахування на 2020 рік становитиме 27 млрд грн. Рішення щодо
погодження бюджету Фонду було прийняте за результатами засідання правління Фонду
соціального страхування України і буде направлене на розгляд Кабінету Міністрів України.
Доходи складуть 29,23 млн грн, видатки 29 195,6 млн грн. [2].
Бюджет Пенсійного фонду у 2020 році складе 172,57 млрд гривень. Доходи Фонду в
цьому році намічено збільшити на 22,8% – до 301,8 млрд грн, а обсяг його видатків зросте на
2,2% – до 448,4 млрд грн..
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Понад 500 млн грн збільшено видатки на активні програми сприяння зайнятості на
випадок безробіття. Проєкт бюджету Фонду на 2020 рік збалансований. У 2020 році доходи
Фонду складуть 15,8 млрд грн, видатки - 15,6 млрд гривень.
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Рис.1. Динаміка соціальних виплат 2019 та 2020 років
Джерело: [6]
Видатки держбюджету на 2020 рік в цілому лише 6% перевищують видатки 2019 року.
Проте видатки на соціальну політику майже на 12,5% перевищують минулорічні.
В наступному році Кабмін передбачив 172,58 млрд грн на Пенсійний фонд, 62,57 млрд
грн на виплату соціальної допомоги окремим категоріям громадян та 47,57 млрд грн на
субсидії.
Соціальна політика Європейського союзу пройшла у своєму розвитку кілька етапів. З
розширенням сфери її дій виникла необхідність удосконалити механізм функціонування
ринку праці та стратегію зайнятості, розширити компетенції наднаціональних органів,
створити нові структури. Усе це здійснювалось у відповідності до концепції сталого
розвитку, на якій базується стратегія подальшого розвитку Союзу. Незважаючи на те, що вже
на початку ХХІ століття політика ЄС у соціальній сфері в цілому сформувалася, проте й нині
спостерігається ряд невирішених проблем. [5]
До функцій ЄС як суб'єкта соціальної політики належать:
- вирівнювання соціально-економічних диспропорцій між регіонами ЄС;
- врегулювання питань зовнішньої та внутрішньої міграції;
- прогнозування та врегулювання проблем на ринку праці;
- встановлення загальнообов'язкових мінімальних соціальних стандартів;
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- правове регулювання реалізації соціальної політики через прийняття відповідних
постанов та директив;
- впровадження та вдосконалення освітніх та тренінгових систем.
Крім цього, на рівні країн - членів ЄС існують свої суб'єкти, які забезпечують активну
реалізацію соціальної політики на державному рівні. Це передусім держава, суспільство,
позабюджетні організації, недержавні структури [1].
Основними позитивами євроінтеграції у соціальній сфері в ЄС є: вільне пересування
громадян в межах ЄС, єдиний освітньо-культурний простір; можливість отримання коштів з
бюджету ЄС на цільові потреби; підвищення якості товарів і послуг до стандартів ЄС;
здешевлення банківських кредитів для населення та промисловості; підвищення рівня оплати
праці для громадян; модернізація правового поля і забезпечення прозорості національного
законодавства; підвищення культури демократії і повага до прав людини.
В загальному, успішна адаптація Україною досвіду ЄС у сфері соціальної політики, що
базується на принципах сталості дозволить пришвидшити темпи економічного зростання
через: збільшення сукупного попиту; підвищення продуктивності людського капіталу;
зміцнення соціальної стабільності та поліпшення підприємницького та інвестиційного
клімату; забезпечення легітимності інших заходів, спрямованих на активізацію зростання .
Література:
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економічної інтеграції. - [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
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4. Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"
[Електронний ресурс]– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_політика_Європейського_Союзу
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК НАПРЯМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
В умовах динамічного впливу глобалізаційних процесів на економіку України
особливої актуальності набуває формування співробітництва із різними міжнародними
організаціями, у тому числі фінансовими, адже вони відіграють важливу роль як у
регулюванні світової економіки, так і в допомозі економічного розвитку окремих країн світу.
За таких умов міжнародна конкурентоспроможність національної економічної системи
значною мірою визначається її здатністю ефективно інтегрувати потенціал міжнародного
співробітництва держави та приватного бізнесу, залучати іноземні й вітчизняні інвестиційні
ресурси.
Тісна співпраця з провідними міжнародними фінансовими організаціями (МФО)
сприяє, перш за все, усуненню диспропорцій платіжних балансів, дефіциту державних
бюджетів, радикальним економічним та соціальних реформ країн з перехідною економікою,
в тому числі й України. Тобто, така співпраця сприяє вирішенню багатьох ключових
фінансово-економічних і соціальних проблем розвитку як окремих країн, так і глобального
економічного простору, яких практично не можливо досягти лише за рахунок внутрішніх
макростабілізаційних чинників.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру міжнародних організацій, членом яких
є Україна, станом на початок 2020 року Україна є членом 79 міжнародних організацій [1].
Серед них варто виділити співпрацю з такими фінансово-потужними організаціями, як
Міжнародний валютний фонд та Світовий банк (до складу Міжнародний банк реконструкції
та

розвитку,

Міжнародна

асоціація

розвитку,

Міжнародна

фінансова

корпорація,

Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Міжнародний центр урегулювання
інвестиційних спорів), яка розпочалась у 1992 році з прийняттям Закону України № 2402-ХІІ
«Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції
та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та
Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» [2].
Стратегія євроінтеграції сприяє налагодженню співпраці України з європейськими
фінансовими інституціями, тому найважливішими фінансовими донорами України сьогодні є
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк
(ЄІБ). За результатами 2019 року Україна вперше за багато років співпраці вийшла на друге
місце серед країн операцій ЄБРР за обсягами річних інвестицій. У 2019 році ЄБРР схвалив
283

для України 51 проект загальним обсягом 1,1 млрд євро, з яких 680 млн євро класифіковано
як «зелені» інвестиції. За часткою «зелених» інвестицій Україна посіла перше місце серед
країн-отримувачів фінансування від ЄБРР [4].
Актуальною для України є спільна з ЄІБ реалізація проекту «Будівництво Бескидського
залізничного тунелю» вартістю 55 млн євро та «Україна – проект європейських доріг
України» із загальною сумою фінансування 200 млн євро, що є масштабним проектами у
розвитку інфраструктури України [4].
Варто відмітити також активну співпрацю України з МВФ. З моменту завершення
Революції Гідності, з урахуванням трьох програм МВФ «Stand-by» 2014-2018 років, а також
Механізм Розширеного Фінансування (EFF) – Україна отримала фінансову підтримку від
МВФ загальним обсягом 14,6 млрд дол США (10,15 млрд. СПЗ) [3].
Такі кредити МВФ допомагають розв’язувати низку проблем в Україні, зокрема
забезпечення

макроекономічного

зростання,

стабілізацію

банківського

сектору,

фінансування імпорту, формування валютних резервів НБУ, підтримку стабільності
національної валюти, обслуговування зовнішнього боргу. Крім того, кредити від МВФ є
індикатором для співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями та
приватними зовнішніми інвесторами, зокрема у сфері виробничої інфраструктури [5, с. 137].
Основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація української фінансової
системи, проведення структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного
зростання. Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як
найбільш ефективно впроваджувати програму реформ [5, с. 138].
Отже, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями має великий вплив на
розвиток економіки України. Міжнародні кредити мають вагоме значення для України,
оскільки сприяють покращенню економічного становища держави та її макрофінансових
показників, формуванню конкурентного ринкового середовища, оновленню виробничої
інфраструктури тощо. Україні необхідно всіляко підтримувати існуючі зв’язки та розвивати
нові через політику співробітництва з МФО, метою якої має стати забезпечення рівноправної
участі в міжнародних інтеграційних процесах через ефективне залучення і використання
кредитних ресурсів, створення умов для сталого економічного зростання та формування
сучасної ринкової економіки.
Література:
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ЗМІНА РОЛІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Глобалізація є однією з ключових домінант трансформації сучасних економічних
систем, котра спричинила вкрай суперечливі явища й процеси, зумовлені

посиленням

залежності національних економік від зовнішніх шоків, ризиків та поступовим стиранням
кордонів ринків [3, с. 9]
Поділяємо думку, що з початку нового тисячоліття глобалізація представляє собою
парадигму політичного, економічного та бурхливого соціального розвитку, що викликає
зміну сучасної форми суспільства й світового порядку. Саме тому уряди і суспільства на
всій планеті повинні звикати до світових реалій, в яких більше не існує чіткого поділу між
національними й міжнародними, внутрішніми і зовнішніми відносинами [ 5, с. 191].
Глобалізаційні процеси сьогодні здійснюють істотний вплив на країни і народи різних
рівнів соціально-економічного розвитку. Для розвинутих країн глобалізація відкриває
сприятливі умови для розвитку, але, водночас, створює великі труднощі, такі як: збільшення
рівня відсталості серед країн, що розвиваються. Входження в глобальну ринкову економіку
потребує від них корінного перетворення їх соціально-економічної структури. Міжнародний
ринок великою мірою підкоряється “правилам гри” транснаціональних компаній і
розвинутих постіндустріальних країн. Оскільки рівень соціально-економічного розвитку
країн, що розвиваються, на сьогодні незначний, відповідно вони не спроможні на рівних
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умовах конкурувати з

розвиненими країнами на світовому ринку. Перед країнами, що

розвиваються, повстає завдання інтеграції у світову економіку, але, в той же час, вони
бажають бути незалежними від інших країн [6, с. 2].
Завдання інтеграції у глобальну економічну систему постає і перед Україною. Якщо
розглядати євроінтеграцію в Україні, то слід звернути увагу на те, що вона є головним
пріоритетом зовнішньої політики країни. На сучасному етапі зміст інтеграції набуває змін у
внутрішньополітичному та міжнародному контексті. В очах українського суспільства
європейська інтеграція набуває нового сенсу, перетворюючись із зовнішньополітичного
курсу на комплексну внутрішню політику[ 4, с. 8]. В той же час, слід відзначити, що Україна
має багато засобів для реалізації концепції свого розвитку в умовах глобалізації, серед яких:
вигідне геополітичне розташування на карті транснаціональних транспортно-комунікаційних
коридорів;досить прийнятна для початкового етапу входження у світовий економічний
простір

транспортно-комунікаційна

інфраструктура;

наявність

численного

корпусу

висококваліфікованих робітників, інженерно-технічних і наукових працівників, спроможних
забезпечити наукоємні технології виробничо-технічних секторів сучасної економіки. Ці
фактори повинні спонукати уряд України до розробки системи широкомасштабних заходів
щодо інтеграції країни у систему міжнародного економічного співтовариства і у глобальні
ринки, сприяти її сталому розвитку [1, с. 207-208].
Ми вважаємо, що глобалізація значною мірою впливає на роль держави в сучасних
економічних системах.
Впродовж усієї історії існування людської цивілізації держава була одним із ключових
економічних гравців. Однак, останніми десятиліттями серед науковців ведеться палка
дискусія, спричинена глобалізацією, відносно сутності, ролі та функцій держави, також
з’явилися певні обмеження суверенітету, ба більше, дехто зі вчених пов’язує посилення
глобалізаційних процесів з певним полегшенням ролі влади національних держав через тісну
взаємодію та переплетення політичних і економічних циклів [ 3, с. 9; 2, с. 276]. Такі позиції
науковців підводять до думки, що під впливом глобалізаційних процесів, зокрема, якщо мова
йде про Україну – євроінтеграційних процесів, роль держави у сучасних економічних
системах набуває неабиякої значущості та потребує детального аналізу.
Поділяємо переконання, що одним із пріоритетних завдань держави стає сьогодні
забезпечення безпеки та конкурентоспроможності національної економіки на міжнародній
арені. Фактично мова йде про ефективність дій держави у даному напрямку тоді, коли вона
досягає балансу між захистом національного товаровиробника як на власному, так і на
світовому ринку та «відкритістю» національної економіки [7, с. 1]. Іншими словами,
вважаємо, що роль держави в умовах посилення глобалізаційних процесів в жодному разі не
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зменшується, а навпаки, інститут держави еволюціонує, модифікуючи свої класичні функції,
такі як правоохоронна, економічна, політична, гуманітарна, інформаційна задля якомога
кращого

рівня

життя

і

середовища

існування

своїх

громадян,

забезпечення

конкурентоспроможності та економічної безпеки національної економіки на міжнародному
рівні [7, с. 1].
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ
В умовах глобалізації та інтенсифікації інтеграційних процесів сучасної економіки
України спостерігається все більше посилення як внутрішніх так і зовнішніх міграційних
потоків. Явище міграції завжди існувало в історії цивілізацій і на сучасному етапі становить
її невід’ємну частину, впливаючи на економіку, соціально-політичне та культурне життя
країни.
Одразу після проголошення незалежності, формування міграційної політики в Україні
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відбулося практично спонтанно, за відсутності кадрів, необхідних фінансових ресурсів та в
умовах складної міграційної ситуації, що в подальшому істотно вплинуло на всі міграційні
процеси, коли частина економічно активного населення залишає (інколи назавжди) країну,
не маючи змоги реалізувати свій потенціал.
Аналіз та вивчення причин міграції населення а також їх вплив на соціальноекономічний розвиток в умовах євроінтеграції та глобалізації.
Методологічні засади щодо міграції населення закладені в наукових працях зарубіжних
і вітчизняних вчених: О.І. Амоша, О.Ф. Новикова, В.П. Антонюк, Л.В. Шаульська, Б. В.
Буркинський, В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. О.В. Стефанишин, Г.В. Назарова, М.В.
Птуха та ін.
Однак, незважаючи на значну кількість наукових робіт та поглядів науковців, які
присвячені особливостям міграції

робочої сили існує необхідність подальшого більш

глибшого вивчення цього явища в умовах євроінтеграції.
Теоретичні дослідження міграційних процесів індустріального світу були розпочаті ще
в ХIХ ст., тоді ж, в 1885 році англійським вченим Е.Г. Равенштейном були сформульовані
одинадцять міграційних законів, які він вивів розглядаючи міграції у Великобританії й
Північній Америці. Ці закони справедливі й сьогодні, що свідчить про їх об'єктивний
характер, а значить і можливість впливу на їх перебіг. Саме тому на них базуються багато
теорій в міграціології. Основними з них є наступні: найбільше міграцій здійснюється на
короткі відстані; чим крупніше територіальний центр, тим він більше привабливий для
мігрантів; кожному міграційному потоку відповідає свій контрпоток; зростання великих міст
більшою мірою обумовлений міграцією населення, ніж природним приростом; масштаби
міграції зростають із розвитком промисловості й торгівлі й особливо з розвитком
транспорту; економічні причини міграції є визначальними [4].
Демографічні процеси які відбувають в Україні під впливом євроінтеграції останнім
часом мають чималий вплив на соціально-економічний розвиток країни. В умовах
загострення економічної кризи збройного конфлікту на сході країни набуло широкого
розповсюдження таке явище як міграція причому як внутрішньодержавна так i зовнішня.
Чимало українців в пошуках кращої долі покидають країну. Це явище негативно впливає на
розвиток не тільки економіки країни але й створює чимало соціальних проблем, в країні
спостерігаються покоління соціальних сиріт які при живих батьках не відчувають
батьківської опіки, проживаючи з дідусями та бабусями.
Міграційні процеси, складовими яких є стаціонарна або постійна, сезона, трудова
маятникова міграція та еміграція, значною мірою впливали і впливають на ефективність і
раціональне використання людського потенціалу як в Україні в цілому, так і в окремих
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регіонах. На напрями, структуру та інтенсивність міграційних потоків також суттєво
впливають історичні особливості соціально-економічного розвитку регіонів України та їх
природно-географічні умови [3, с. 74].
Міждержавна міграція сприяє формуванню загального соціального середовища, вона
також відбивається на етнічному складі населення окремих регіонів України.
Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні є неоднозначним.
Позитивний ефект зовнішньої міграції, виявляється у значному зменшенні рівня безробіття в
країні, збільшенні кількості трудових ресурсів за рахунок позитивного міграційного сальдо, а
також припливу капіталу у вигляді приватних переказів, який складає значну частку від
ВВП. Натомість, гостро постають проблеми втрати працівників робітничих професій, які
мають значний попит в Україні та кваліфікованих кадрів. Така тенденція, відома як «відтік
мізків», останніми роками почала набирати обертів. За дослідженнями Світового Банку
Україна займає п'ятє місце у списку країн з найбільшою кількістю емігрантів.
Міграційні процеси викликані різними, але завжди дуже серйозними причинами
(політичними, економічними, релігійними тощо). Основною метою мігрантів є прагнення
мати гідний заробіток, щоб забезпечити себе та свою родину. Особливо актуальним є дане
питання для України, де спостерігається низький рівень розвитку економіки, незадовільний
життєвий рівень більшості населення та ін. В сучасному суспільстві в ряду основних причин
міграції переважають економічні чинники, такі як пошук роботи та комерційні справи [1,
c.372].
З огляду на різні сторони впливу міграційних процесів на якість життя населення
регіону й країни, повинні визначаться критерії державної підтримки груп мігрантів:
прагнення до самореалізації на новому місці проживання; перевага в мотиваційній системі
мігранта мотивів до проживання в території, що є актуальною для держави в соціальноекономічному й геополітичному плані (до таких територій належать практично всі
прикордонні регіони, демографічне зміцнення яких є умовою забезпечення національної
безпеки), професійні параметри, що відповідають певним видам зайнятості в регіоні, що
заселяється; високий ціннісний рівень мігрантів; економічна активність та ін.;
Соціально-економічні міграційні процеси перебувають у тісному зв'язку з рухом
капіталів. Економічна політика, у тому випадку, якщо вона є, визначає необхідне регіону
населення й трудові ресурси, а також чинники економічного стимулювання міграційного
припливу (відтоку) населення в потрібних масштабах і напрямках [2, с.217].
Однак, на жаль і є негативні моменти міграційних процесів є скорочення людського
капіталу в наслідок розриву сімейних зв’язків, відстрочення шлюбів та народження дітей,
труднощів переїзду та адаптації до нових умов життя, що негативно впливає на здоров'я
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мігрантів, частоту їх захворюваності. Отже, міграції є складником демографічної ситуації,
впливають на характер демографічного розвитку, взаємопов’язані з процесом формування та
розвитку трудового потенціалу.
Проблемою міграції є i те, що велика кількість осіб які покидають межі країни є люди
високоосвічені як правило вони мають вищу освіту та є висококваліфікованими фахівцями в
різних галузях та секторах економіки, що призводить до «витоку мізків».
Однак, як правило трудові мігранти закордоном працюють не за професією а
виконують низько кваліфіковану роботу. Ситуація яка склалась не може позитивно вплинути
на покращення соціально-економічного стану країни в цілому.
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Основою стабільного функціонування національної економіки є податкова політика,
яка має бути сформована на нових засадах, зорієнтована не лише на зовнішні чинники, а
базуватися на обґрунтованих внутрішніх чинниках, що впливають на структуру податкової
системи, адміністрування податків, механізм їх розрахунку та справляння. Із вибором
євроінтеграційного вектора економічного розвитку актуалізувалася необхідність дослідження
проблеми удосконалення податкової системи України в контексті умов підписаної Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом.
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Податкова система в Україні формується в умовах повільного відновлення світової та
національної економік, дефіциту фіскальних ресурсів (за потреби розширення фіскального
простору для реформування багатьох сфер суспільного життя), а також розв’язання проблем
у вітчизняному оподаткуванні, які залишилися після змін у справлянні податків, зборів та
єдиного соціального внеску. Водночас євроінтеграційний вектор економічного розвитку
країни загалом та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС зокрема роблять важливі акценти
у реформуванні її податкової системи.
Податкова система України має бути гармонізованою із закордонними податковими
системами. Гармонізація податкових систем країн Європейського Союзу – це один з
ключових елементів загального процесу фіскальної конвергенції, який виник з проблем
податкової конкуренції. Інколи твердження про те, що податкова конвергенція, під якою
розуміють процес зближення податкових систем країн з різним рівнем політичного й
соціально-культурного розвитку, передбачає розробку і впровадження механізмів та
інструментів фіскального регулювання на всіх наявних в інтеграційному угрупованні
ієрархічних рівнях [2].
Основна мета процесу міждержавної податкової гармонізації країн ЄС полягає у
підтримці добросовісної податкової конкуренції та забезпечені достатнього рівня бюджетних
доходів країн-членів співтовариства. Досвід європейських країн у сфері оподаткування
повинен стати ключовим напрямом розвитку для України. Водночас міждержавна податкова
гармонізація має бути не самоціллю, а завершальною стадією гармонізації оподаткування,
яка реалізується для узгодження податкових інтересів між державами, при дотриманні, в
першу чергу, національних інтересів у сфері оподаткування.
Гармонізація податкового законодавства країн Європейського Союзу базується на
принципах, наведених у Таблиці 1.
Слід зазначити, що з 2012 по 2016 рр. у Європейському Союзі збільшилася частка
непрямих податків у ВВП з 12 до 15,5%. Така динаміка зумовлена лібералізацією податкових
систем більшості країн Євросоюзу, які зголосилися знизити податковий тиск на виробничий
бізнес, знижуючи частку прямих податків [4].
До однієї з найбільш вдалих та показових податкових реформ ЄС належить
впровадження нової системи оподаткування малого бізнесу в Німеччині. У 2014 р. уряд ФРН
на чолі з Ангелою Меркель ухвалив законопроект, згідно з яким представники малого
бізнесу можуть отримати податкові канікули на термін до 3 років за умови прибутковості в
останні 3 фінан- сових роки. крім того, малий бізнес в Німеччині тепер має пріоритетне
право на обслуговування державних закупівель у відношенні до великих корпорацій [3].
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Таблиця 1
Основні принципи гармонізації податкового законодавства
Принцип
Пропорційності

Субсидіарності

Одноголосності

Податкової
недискримінації

Нейтральності
оподаткування

Зміст принципу
Передбачає обмеження впливу інституцій ЄС повноваженнями, наданими їм
нормативно-правовими актами ЄС та встановленими цілями євроінтеграції (ст. 5
Договору про ЄС)
Інституції ЄС не можуть втручатись у діяльність будь-якого із сегментів реального
сектора держав-членів ЄС, окрім випадків, коли подібна діяльність необхідна для
реалізації стратегій ЄС
Абсолютно всі рішення щодо структури податкової політики в ЄС мають
узгоджуватися за цілковитою згодою держав-членів ЄС і фіксуватися у
відповідній нормі інтеграційного законодавства. Можливість держави– члена ЄС
ветувати будь-яке рішення у сфері оптимізації податків, що може спричинити
катастрофічні наслідки для економічної системи такої держави
Має два основні пункти: в першу чергу, неможливість прямого або непрямого
оподаткування внутрішніми податками однією державою– членом ЄС товару чи
послуг іншої держави-члена ЄС в сумі, що перевищує оподаткування внутрішньої
продукції; по-друге, держава- член ЄС не має права оподатковувати продукцію
інших держав-членів ЄС внутрішніми податками з метою неправомірного захисту
своєї продукції
Сутність цього принципу реалізується у забороні відшкодування внутрішнього
оподаткування при експорті продукції на територію іншої держави-члена ЄС в
розмірі, що перевищує рівень сплачених прямих або непрямих податків

Джерело: [1]
Такі заходи сприяли зростанню кількості малих підприємств Німеччини в загальній
частці з 2012 по 2016 рр. – з 62 до 74%. У той же час частка прибутку малих підприємств
зросла з 23 до 37%.
Таким чином, гармонізація оподаткування в ЄС

це процес, який має конкретні

напрями розвитку, свою динаміку. Країни Європейського Союзу орієнтуються на
оптимізацію системи оподаткування.
Варто зауважити, що саме від податкового стимулювання залежить розвиток бізнесу та
економічне зростання. Саме тому переймання досвіду європейських реформ є пріоритетним
завданням української податкової системи.
Реформування податкової системи України повинно включати в себе створення дійової
законодавчої бази, що відповідає вимогам ЄС, контроль за дотриманням такого
законодавства, а також розробку стратегій впровадження податкових стимулів для бізнесу.
Література:
1. Білецька Г.М. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії :
[монографія] / Г.М. Білецька, М.В. кармаліта, М.О. куц та ін.]. – к.: Алерта, 2012. – 222 с.
2. Юрченко В.В. Сучасні тенденції розвитку та гармонізації податко- вих систем країн
Європейського Союзу. Вектори для України / В.В. Юрчен- ко // Електронне наукове фахове
видання «Ефективна економіка». – 2013. – No 12. – С. 87–98.
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СПРОЩЕННЯ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ В УМОВАХ
НЕРОЗВИНЕНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ
Інвестиційні фонди (далі – ІФ) є важливими елементами системи небанківського
інституційного інвестування, що поступово набуває розвитку в Україні. В світовій практиці
інвестиційні фонди вирішують важливе завдання щодо нагромадження та наступного
вкладення в економіку вільних інвестиційних ресурсів, забезпечуючи при цьому реалізацію
фондового механізму фінансування господарської діяльності.
В Україні розвиток діяльності інвестиційних фондів забезпечується з початку 90-х років
минулого сторіччя з переходом країни на засади ринкового господарювання. В цей період
через активізацію діяльності ІФ мав відбутись розвиток фондового механізму залучення
додаткових фінансових ресурсів шляхом випуску суб’єктами господарювання власних
цінних паперів. Інвестиційні фонди в процесі своєї діяльності здійснили помірний вплив на
розвиток національного фондового ринку, проте цей вплив у порівнянні з практикою
розвинених країн є недостатнім. Це зумовлено, на нашу думку, слабкими стимулами до
більш активного розвитку національного фондового ринку з боку держави, обмеженим
переліком ефективних цінних паперів для інвестування та браком ліквідних інструментів, що
можуть бути придбані інвесторами, у тому числі й інвестиційними фондами.
Залежно від особливостей реалізації інвестиційних стратегій ІФ в Україні поділяються
на венчурні і невенчурні. Венчурні інвестиційні фонди відзначаються особливими,
ризикованими стратегіями інвестування своїх ресурсів. В складі інвестиційних портфелів
венчурних фондів цінні папери не займають пріоритетного місця, поступаючись позикам та
низьколіквідним неринковим активам
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Невенчурні

ІСІ

представлені

відкритими,

інтервальними,

закритими

диверсифікованими та закритими недиверсифікованими типами інвестиційних фондів.
Зазначені типи фондів розрізняються між собою за порядком провадження діяльності,
викупу власних цінних паперів та розрахунків з учасниками. Інвестиційна діяльність
відкритих, інтервальних і закритих диверсифікованих інвестиційних фондів детально
регламентована законодавством за напрямами та обсягами вкладень.
В роки макроекономічної стабільності інвестиційні фонди були активними інвесторами
на національному ринку цінних паперів. До світової фінансової кризи 2008 р. цінні папери
займали домінуючу частку в портфелях венчурних фондів (56,5 %), закритих невенчурних
фондів (74,4 %), інтервальних фондів (70,7 %), відкритих фондів (68,9 %) [3]. В сучасних
умовах частка вкладень в цінні папери в активах інвестиційних фондів не перевищує 14,6 %
[1], що спричинено втратою інтересу до вкладень в цінні папери у лідерів системи за обсягом
нагромаджених активів – венчурних фондів.
Дані табл. 1, свідчать, що падіння інтересу до вкладень в цінні папери у ІФ в сучасних
умовах набуває ще більшого поширення. За останні п’ять років вкладення ІФ в цінні папери
скоротились на 45,4 %, а за останній рік – на 24,4 %. При цьому суттєво зростають обсяги
вкладень інвестиційних фондів в державні цінні папери, а вкладення в акції скорочуються.
Таблиця 1
Обсяги вкладень вітчизняних інвестиційних фондів на банківські депозити та в
цінні папери в 2014-2018 рр.
Обсяги вкладень, млн. грн.
Види інвестицій
Вкладення на
банківські депозити
Вкладення в цінні
папери – разом, у
тому числі:
Вкладення в
державні цінні
папери
Вкладення в акції

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

3555,7

4472,8

4340,0

4543,7

4693,9

59136,9

48714,3

50019,7

42620,6

330,9

292,3

432,7

34527,9

26279,8

28294,6

Темп приросту,
%
2018/
2018/
2014
2017
32,0

3,3

32216,
6

- 45,5

- 24,4

491,4

756,8

128,7

54,0

21621,9

17952,1

- 48,0

- 17,0

Джерело [1; 2]
Частка державних цінних паперів в портфелях ІФ за останній рік дослідження зросла
удвічі, що свідчить про вилучення коштів з інших видів активів, зокрема акцій та векселів,
для розміщення їх в державних облігаціях.
Державні облігації з одного боку є надійними цінними паперами, а з іншого –
забезпечують в сучасних умовах в Україні достатньо високу дохідність, чим приваблюють як
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індивідуальних, так і колективних інвесторів. З іншого боку "фрі-лот" акцій на вітчизняному
фондовому ринку є доволі малим, що змушує ІФ скорочувати свої інвестиції в акції.
Показово, що вкладення в цінні папери та на банківські депозити не займають
пріоритетного місця в портфелях активів ІФ. Найбільшими за обсягами вкладень є
дебіторська заборгованість, позики та інші інвестиції. З огляду на те, що венчурні фонди є
найбільшою групою фінансових інститутів в складі ІФ, саме вони значною мірою формують
свої активи за рахунок наданих позик.
Участь ІФ у фондовому способі фінансування господарської діяльності залишається в
країні незначною, адже має місце тенденція до скорочення питомої ваги вкладень в цінні
папери в загальному обсязі їх інвестиційних активів
Для посилення ролі ІФ у фінансуванні економічного розвитку необхідно реалізувати
комплекс заходів, серед яких: підвищення ефективності функціонування національного
фондового ринку, розширення переліку привабливих для інвесторів цінних паперів, вихід з
кризи банківської системи та розширення складу фондів, інвестиційні стратегії яких будуть
привабливими для різних категорій учасників.
На сьогодні основними об'єктами інвестицій для ІФ на фондовому ринку є державні
облігації, облігації підприємств, акції та векселі. Можна спостерігати і певний інтерес до
вкладень у деривативи з метою мінімізації фінансових ризиків. Виходячи з обмеженого
складу фондових інструментів, призначених для інвестування, можна стверджувати про
спрощення інвестиційних стратегій ІФ в цій складовій фінансового ринку країни.
Водночас діяльність ІФ має безпосередній вплив на розвиток ринку цінних паперів,
адже ці види інститутів є активними емітентами власних цінних паперів - акцій
корпоративних інвестиційних фондів і інвестиційних сертифікатів. Останніми роками ІФ
здійснювали вагомий внесок в розвиток емісійної активності на вітчизняному фондовому
ринку, випереджаючи за цими показниками й банки.
Розширення складу вітчизняних ІФ за рахунок спеціалізованих і кваліфікаційних видів
сприятиме розширенню переліку цінних паперів, цікавих для різних категорій інвесторів.
Збереження високого рівня емісійної активності, досягнутої ІФ в періоди макроекономічної
стабільності, та забезпечення її зростання у подальшому

слід розглядати як важливий

чинник прискорення розвитку вітчизняного фондового ринку. Водночас підвищення
ліквідності національного фондового ринку буде створювати можливість для розробки
компаніями з управління активами інвестиційних фондів більш ефективних і гнучких
інвестиційних стратегій та посилення внеску цих інститутів в процеси фінансового
забезпечення розвитку національної економіки.
Література:
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МІСЦЕ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
На

початку

ХХІ

століття

особливої

актуальності

набуває

проблема

якості

навколишнього природного середовища та його збереження для нащадків. Все частіше у
науковій літературі піднімається питання загострення глобальних екологічних проблем,
викликаних, як правило, не до кінця продуманою економічною політикою. Глобальні
екологічні проблеми – це низка суперечностей, котрі виникають у різних системах зв’язків
суспільства з навколишнім середовищем, та їх вплив на людину і умови її життєдіяльності.
Серед екологічних проблем, які становлять загрозу існуванню людства доцільно
виділити наступні:
1. забруднення навколишнього середовища;
2. руйнування озонового шару Землі, утворення озонових дір;
3. вичерпання природних та енергетичних ресурсів ;
4. зміна клімату;
5. велика кількість видів тварин, що зникли або ж знаходяться на межі зникнення [ 5, с.
64].
У зв’язку зі сказаним вище, на сучасному етапі розвитку економіки особливого
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значення набуває питання присвячене екологізації економічних систем. Екологізація
економічних систем – це підвищення рівня екологічної ефективності економічних систем у
процесі

їх

трансформації.

Вона

передбачає

впровадження

у

виробництво

нових

управлінських, технічних та інших рішень, котрі значною мірою сприяють покращенню
використання природних ресурсів та збереженню якості довкілля для прийдешніх поколінь.
Процес екологізації в умовах посилення глобалізації здійснює вагомий вплив на
функціонування та трансформацію наявних або створення нових економічних систем.
Загалом екологізація економіки – складний, багатогранний і суперечливий процес
максимально

можливого

наближення

господарської

діяльності

до

таких

форм

життєдіяльності, які існують у природній системі без участі людини [ 4, с. 31].
Щодо України, то попри те, що стаття 16 Конституції нашої країни декларує
«забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України,
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу,
збереження генофонду Українського народу…» як один з обов’язків держави, сьогодні мало
привертає уваги як державних органів, так і суспільства в цілому [ 3]. Це викликано низкою
об’єктивних та суб’єктивних причин, серед яких вагоме місце займає збройна агресія з боку
Російської Федерації, котра безпосередньо посягає на суверенітет та територіальну цілісність
України.
Вважаємо, що сьогодні особливої уваги як в Україні, так і у світі загалом, заслуговує
поняття «екологізація публічного управління», котре, як слушно зазначає А. Жихарєва, слід
трактувати як прийняття управлінських рішень та запровадження різного роду заходів, задля
покращення та досягнення результатів у будь-якій сфері суспільства із основним прагненням
– збереження екологічної безпеки та якості навколишнього середовища [1, с. 9].
Основними напрямами екологізації публічного управління, на наше переконання,
мають стати:
1. забезпечення екологічної безпеки;
2. охорона навколишнього середовища;
3. раціональне використання природних ресурсів.
На наше переконання, належне врахування екологічного імперативу у процесі
провадження державної політики є запорукою переходу України до нової моделі публічного
управління, заснованої на ноосферних принципах господарювання.
Основні засади екологізації публічного управління представимо рис.1.
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Рис. 1. Основні засади екологізації публічного управління [2, с. 114]
Вважаємо, що основною метою екологізації публічного управління є поліпшення
навколишнього природного середовища та екологічних умов життєдіяльності людини, як
одного із основних чинників її всебічного розвитку.
Отже, публічне управління у процесі екологізації економічних систем посідає значне
місце. Проблема погіршення довкілля – це одна із найнебезпечніших проблем сучасності, яка
повинна мати статус пріоритетної. На даний момент, навколишнє природне середовище
вимагає від людини належного ставлення до природи, адже довкілля – це природний капітал,
котрий не слід використовувати лише заради отримання прибутку. Екологізація, як один із
найважливіших чинників нового публічного управління тісно пов’язана з екологічними
проблемами та реформами в публічній сфері нашої країни.
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Стан банківської системи має визначальне значення в умовах розвитку національної
економіки. Саме банки є одним із головних джерел інвестування фінансових ресурсів в
економіку країни. Тому забезпечення стабільності банківської системи - це першочергове
завдання, яке необхідно вирішити Україні на шляху до євроінтеграції. З розвитком
міжнародних відносин та посиленням глобалізаційних процесів у банківській сфері виникає
дедалі більше проблем, які потрібно негайно вирішити, щоб забезпечити її стабільність та
нормальне функціонування національної економіки.
Проблематика європейської інтеграції знайшла широке висвітлення в економічній
літературі. Наукове обґрунтування інтеграційних процесів України наведено у працях таких
відомих учених як: О. Білорус, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Долішній, Р. Кашпір, С.
Кульпінський, Д. Лук’яненко, Н. Мікула, В. Мусієць, Ю. Полунєєв, А. Ревенко, В. Сіденко,
В. Сікора, О. Шаров та ін.
Перспективи участі України у євроінтеграційних процесах зумовлюють потребу
визначення напрямів та обґрунтування принципів адаптації умов діяльності усіх секторів
національної економіки до вимог економічної глобалізації та регіоналізації. З огляду на це
особлива увага в процесі вдосконалення інституційного забезпечення євроінтеграційних
процесів повинна приділятися фінансово-кредитній системі, зокрема її банківському сектору.
Вітчизняний ринок банківських послуг нині має значний потенціал розвитку і тому є
привабливим для європейських банків. Проте на поточному етапі розвитку України інтереси
вітчизняної банківської системи та іноземних банків не завжди співпадають. Тому аналіз
сучасних тенденцій міжнародного руху капіталу, передусім банківського, дає можливість
299

сформувати уявлення про перспективи інтеграції України в міжнародний фінансовий
простір, а також сформувати стратегію реакції держави на виклики фінансової глобалізації з
залученням іноземного капіталу[1].
Інтеграція національних банківських систем у світовий фінансовий простір – один із
провідних напрямів економічної глобалізації. Поява іноземних філій сприяє розширенню
спектра міжнародних банківських продуктів і послуг, оскільки таке розширення зумовлене,
по-перше, об’єктивною потребою залучення бізнесом додаткових ресурсів на внутрішні
ринки для забезпечення його стабільного розвитку. По-друге, воно органічно поєднується з
транснаціональним характером банкірства як різновидом комерційної діяльності й
підпорядковується закономірностям диверсифікації розвитку бізнесу як такого. Процеси
економічної глобалізації в банківській системі крізь призму вимог адаптації банківської
системи України до світових та європейських стандартів потребують визначення її сутнісних
ознак [2]. На нашу думку, вона є сучасною формою інтернаціоналізації банківського сектора
національних економік і полягає у встановленні, розширенні та поглибленні його тісних
взаємозв’язків з іноземними банківськими системами на основі використання міжнародних
стандартів банківської системи. Відкрита економіка дає змогу стимулювати поширення
впливу чинників глобалізації на закриті в минулому національні економічні системи. Один із
таких чинників – зростання значення банківських продуктів і послуг з обслуговування
зовнішньоекономічної

діяльності

підприємств,

зокрема

у

сферах

фінансового

консультування, управління активами, інформаційних послуг та ін. Експортно-імпортна
діяльність підприємств опосередковується комерційними банками, для яких умовою якісного
обслуговування підприємств-клієнтів є інтеграція в міжнародне банківське середовище через
установлення кореспондентських відносин з іноземними банками, отримання міжнародних
рейтингів і аудиторських висновків провідних спеціалізованих компаній, виходу на
міжнародні фінансові ринки тощо.
Відповідно основними принципами політики євроінтеграції банківського сектору
України є:
1) забезпечення економічного суверенітету України в умовах посилення інтеграції з
країнами ЄС;
2) гармонізація інтересів України та її банківського сектору з інтересами країн ЄС в
процесі посилення інтеграційних процесів в економіці та банківському секторі;
3) прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу в банківський сектор
України та його впливу на розвиток вітчизняної економіки та банківської системи;
4) безперервність процесів інтеграції України з ЄС та забезпечення умов підвищення
ефективності

впливу

банківської

системи
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на

темпи

і

масштаби

вітчизняного

товаровиробництва.
Процес адаптації вітчизняної банківської системи до європейських стандартів вимагає
певного перехідного періоду [3]. Разом з тим, ключові та принципові зміни у законодавстві
мають бути прийняті до початку функціонування розширеної та поглибленої ЗВТ. У зв’язку з
цим виникає питання визначення послідовності та пріоритетності запровадження змін у
банківське регулювання.
На шляху процесів європейської інтеграції України постає низка обмежень, пов’язаних
з депресивними тенденціями у вітчизняній економічній системі, проблемами й ризиками
банківського сектору України. Серед проблем банківської системи варто відзначити: значні
непогашені зовнішні зобов’язання і залежність платіжного балансу від показників
реструктуризації боргів банків; низьку прибутковість та неоптимальну структуру витрат
вітчизняних банків; значну частку проблемних кредитів і великі відрахування до резервів;
дисбаланси у строковій і валютній структурі активів і пасивів, що утруднює підтримання
належного рівня ліквідності в банківській системі та живить валютні ризики; недосконалий
ризик-менеджмент; зависоку вартість залучених ресурсів за

недостатнього обсягу

внутрішніх заощаджень для кредитування модернізації вітчизняної економіки в умовах
масштабного експорту капіталу; вузьке коло надійних і кредитоспроможних позичальників;
сприятливі умови конкуренції за домінування банків з іноземним капіталом в найбільш
прибуткових сегментах банківських послуг [4]; обмеженість внутрішніх джерел капіталізації
банків. Традиційно банківський сектор є лідером у реформуванні та імплементації кращих
світових та європейських практик банківської діяльності. Разом з тим поглиблення
фінансової інтеграції з ЄС формує певні виклики для національної банківської системи. У
цьому контексті перед Україною стоїть складне завдання – зміцнити банківську систему, і в
той же час продовжити реалізацію євроінтеграційної стратегії.
Таким чином, інтегрування банківської системи України у європейський фінансовий
простір, з одного боку, може спричинити активування низки ризиків фінансовоекономічного характеру, а з іншого – однозначно матиме позитивні наслідки. Враховуючи
ризики та проблеми, що нині існують в банківській системі ЄС, значні недоліки системи
банківського

регулювання,

які

виявила

валютно-фінансова

криза,

постійні

зміни

регуляторного поля в ЄС, ми вважаємо, що до процесу євроінтеграції варто підходити вкрай
виважено й обережно. Подальші наші розроблення у цьому напрямку стосуватимуться
дослідження впливу кризи у банківській системі України на розвиток євроінтеграційних
процесів та пошуку шляхів її успішного подолання з використанням досвіду ЄС.
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УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД: ІСТОРІЯ ВЗАЄМИН,
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Неухильний процес поглиблення інтернаціоналізації економічного життя об’єктивно
підвищує значення зовнішніх джерел фінансових ресурсів для будь-якої національної
економіки. Актуальною дана проблематика є і для України. Особливе місце належить
кредитуванню української економіки з боку міжнародних фінансових організацій, однією з
яких є Міжнародний валютний фонд (МВФ).
МВФ є спеціалізованою установою ООН із дуже широкою автономією. Фонд було
засновано у 1945 році для сприяння монетарному співробітництву та торгівлі, забезпечення
фінансового зростання та збільшення зайнятості населення [2]. Співпраця з Міжнародним
валютним фондом надає, окрім кредитів, консультативні, технічні та інші послуги, що має
велике значення в умовах глобалізації. Кредити надають різним країнам, з урахуванням їх
економічного стану. Фонд також вимагає здійснення деяких умов, для поліпшення
платіжних балансів країн і для запобігання таких ситуацій у майбутньому.
Україна є членом Міжнародного валютного фонду з 1992 року. Ставши членом Фонду,
наша держава водночас увійшла до структури Світового банку, їй виділено квоту в 10 678 акцій
на загальну суму в 1,3 млрд. дол. США. Валютну готівку за членство України в банку на суму
7,9 млн. дол. США внесли Нідерланди, що є країною-опікуном нашої держави у цій банківській
структурі [6]. Наразі Міжнародний валютний фонд є одним із головних фінансових партнерів
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країни. Починаючи з 1994 р. Україна отримує від нього кредити Stand-by, частина цих коштів
була направлена на фінансування дефіциту платіжного та торгівельного балансів, а також
поповнення золотовалютних резервів країни [7]. Загалом за понад 25 років співпраці Україна та
фонд уклали 10 кредитних угод. Дві з них передбачали застосування механізму розширеного
фінансування, а решта вісім - механізм stand-by – «напоготові». За цими угодами наша держава
могла отримати майже 51,5 млрд SDR (Special Drawing Rights – «спеціальні права запозичення»,
СПЗ - валюта запозичення на основі «корзини» головних валют), проте отримала менше
половини - лише 21,9 млрд. SDR (понад 31,5 млрд. доларів). Лише за однією кредитною угодою,
укладеною у травні 1996 року, Україна повністю вибрала виділені МВФ гроші - майже 600 млн.
SDR. Вдруге країна майже використала виділені кошти із програми розширеного фінансування,
погодженої восени 1998 року - у розпал фінансової кризи. Тоді Київ міг отримати 1,919 млрд.
SDR, а отримав - 1,193 млрд. SDR.
Основними цілями співробітництва з Міжнародним валютним фондом є стабілізація
української фінансової системи, проведення структурних реформ та створення підґрунтя для
сталого економічного зростання [7]. Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову
спроможність, підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати програму реформ [4].
Залучення коштів від нього має неоднозначний вплив як на економіку, так і на політичний
стан країни, що спонукає до дискусії науковців, експертів та громадськості щодо
необхідності співпраці з МВФ, її оцінки та подальшого поглиблення відносин [5].
Покращення економічної ситуації в Україні створює відчуття, що подальше
фінансування з боку Міжнародного валютного фонду вже не є настільки нагальним.
Останнім часом в питанні українського держборгу відбулися серйозні зміни, а нарощування
боргу внаслідок отримання кредитів від МВФ лише ускладнить ситуацію. Найбільша
поточна проблема України - пік виплат боргів попередніх років. За підрахунками НБУ, у
2019-2020 роках планові валютні виплати з відсотками становитимуть 17 млрд. доларів.
Буквально за кілька років Україна із «середньозаборгованої» країни, коли співвідношення
зовнішнього боргу до ВВП було на рівні 40-45%, перетворилася в «сильно заборговану»,
тому золотовалютні резерви, накопичені державою, необхідно нарощувати далі, а не
витрачати. Інакше українська економіка може опинитись під загрозою ще одної економічної
кризи. Але для продовження співпраці з ним треба підвищити пенсійний вік, скоротити
кількість держслужбовців і бюджетників, і відкрити земельний ринок і це лише частина
жорстких рекомендацій кредитора [7].
На початку грудня 2019 року відбулася зустріч представників уряду України та МВФ.
Сторони обговорили умови подальшої співпраці й досягли попередньої домовленості про
нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5
303

млрд. дол. США. При цьому у Фонді позитивно оцінили «винятковий прогрес», досягнутий
Україною за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні міцної економічної
політики. У міжнародній установі зазначили, що Україна повинна «зосереджуватися на
підтримці макроекономічної політики». У 2020-2024 роках Україна має сплатити МВФ,
згідно з даними сайту Фонду, SDR 6,44 млрд, у тому числі SDR 0,59 млрд відсотків. З цієї
суми на 2020 припадає SDR 1 млрд, на наступний - SDR 1,14 млрд [7].
Уряд України наголошує на надзвичайній важливості співпраці з МВФ, оскільки мова
йде не стільки про гроші, скільки про довіру. «Вони - наш найефективніший інструмент для
відновлення довіри до України на міжнародному рівні» [4]. Нова програма розширеного
фінансування (EFF) може містити пункт про зниження адміністративного тиску на
енергетичних ринках, що може привести до подальшої лібералізації у цій галузі. Також
важливою частиною програми Фонду стане підтримка незалежності Національного банку,
оскільки тільки ця установа здатна забезпечити макроекономічну стабільність країни. Крім
цього, драйверами змін економічної системи є земельна реформа і приватизація.
Таким чином, успішне виконання програми є ключовою передумовою отримання
фінансування від інших офіційних кредиторів, а також зниження вартості запозичень на ринках
приватного капіталу. Альтернативний шлях, що передбачає заморозку або розрив співпраці з
МВФ, може стати катастрофічним для економіки та навіть для майбутнього розвитку країни.
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ
Одним із важливих чинників, які зумовлюють зміну чисельності населення країни та
його перерозподіл між окремими регіонами та населеними пунктами, є міграції населення.
Вони мають різну інтенсивність, спрямованість, тривалість залежно від багатьох причин. За
причинами міграції бувають трудові, екологічні, політичні, сімейно-побутові, релігійні та
етнонаціональні, проте в своїх тезах хотілося б висвітлити саме проблему трудової міграції.
Для початку варто розкрити сутність даного поняття.
Трудова міграція для України — це пересування особи з метою тимчасового
працевлаштування, що супроводжується перетином державного кордону України. За даними
представництва ООН в Україні, кожен п'ятий українець є потенційним мігрантом і хотів би
виїхати з населеного пункту, в якому проживає.
Основними причинами трудової міграції в нашій країні є:
 недостатність робочих місць;
 фінансування навчання;
 вирішення житлових проблем;
 загострення економічних протиріч;
 дискомфорт від загальної нестабільності в Україні;
 широко розповсюджена корупція;
 відсутність можливостей для розвитку і самореалізації;
 незахищеність від зловживань з боку владних структур.
За статистикою, рух українців через кордон набирає обертів з 2009 року. Після 2013
потік українців через польський кордон збільшився вдвічі.
Ключовим фактором стрімкого зростання трудової міграції українців до країн ЄС, що
так добре помітна останнім часом стало розширення можливостей для виїзду на роботу після
запровадження безвізу та більшій лояльності урядів нових країн — членів ЄС до української
трудової міграції. Останнє знаходить свій вияв, зокрема, у стрімкому зростанні квот і
кількості виданих дозволів на роботу.
Серед країн, в які спрямовані потоки трудової міграції з України —Польща (36%),
Росія (25%), Чехія(6%), Німеччина (5%), Італія (3%), а останнім часом — Португалія,
Іспанія, Греція, Кіпр та інші розвинені країни Західної Європи. Потік трудової міграції у
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цьому напрямку обумовлений перш за все близькістю кордонів та певною лояльністю
місцевих законів до працівників-емігрантів.
Основними сферами, де зайняті працівники-мігранти є будівництво, сільське
господарство, домашнє господарство, сфера торгівлі та сервісу (у т.ч. – готельний бізнес).
Але виїжджають за кордон і вчені, викладачі, спеціалісти в області медицини і вищих
технологій, програмісти.
Позитивні та негативні наслідки трудової міграції подано в табл. 1.
Таблиця 1
Наслідки трудової міграції
Позитивні

Негативні

втрата
Україною
найбільш
- надходження до України додаткової
конкурентоспроможної частини власної робочої
іноземної валюти у формі грошових
сили (особливо науковців і фахівців), що
переказів
трудових
емігрантів
та
призводить до уповільнення темпів науковоінвестування коштів в економіку;
технічного прогресу;
- втрата кваліфікації, оскільки особи з високим
- сприяння інтеграції України до світового рівнем професійної підготовки здебільшого
ринку праці;
виконують
за
кордоном
роботу
низької
кваліфікації;
надання
працездатному
населенню - трудова міграція, як масове явище, не сприяє
можливості реалізувати свої здібності за наповненню пенсійного і соціального фондів через
кордоном, підвищити рівень кваліфікації, відсутність відрахувань від заробітної плати
поліпшити матеріальне становище;
заробітчан;
- спонукання до продуктивнішої діяльності
- дискримінація та експлуатація наших громадян з
українських працівників через створення
боку закордонних роботодавців.
конкуренції з закордонними фахівцями.

Незважаючи на те, що українці активно приймають участь у трудовій міграції,
достовірних даних про їх кількість Україна не має. Але за даними Центру економічної
стратегії, загальна чисельність українського населення, яке брало участь у трудовій міграції
у період з 2014 по 2019 рік, становить приблизно 4 млн. осіб (тобто близько 16%
працездатного населення).
Варто врахувати, що загальною тенденцією української міграції зараз є її
“циркулюючий” характер: громадяни виїжджають, заробляють за кордоном гроші і
повертаються, щоб витратити їх вдома. Тому одночасно за кордоном перебувають не усі 4
млн. трудових мігрантів, а близько 2,6-2,7 млн. осіб.
За даними

Нацбанку, в 2017 р. грошові перекази в Україну з-за кордону склали

приблизно 9,3 млрд. доларів. Ця сума більш ніж у п'ять разів перевищує прямі іноземні
інвестиції за той же рік. Їх Нацбанк оцінив в 1,8 млрд. доларів. В цілому, за 2015-2017 роки
трудові мігранти перевели в Україну 23,8 млрд доларів. Це більше, ніж валютні резерви
країни, які на початок 2018 року становили 18,8 млрд. доларів. Обсяги приватних грошових
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трансфертів в країну постійно зростають і у 2018 р. були співставні з 8,4% ВВП країни.
Важливо зробити все можливе, щоб ці гроші вкладалися в навчання дітей та нерухомість в
нашій країні, перетворювалися на потужний інвестиційний ресурс.
Отже, для запобігання масового виїзду українців за кордон варто задіяти такі шляхи
вирішення проблеми міграції в Україні:
 створити більше робочих місць;
 вирішити питання підвищення рівня оплати праці;
 обмежити «тіньову» економіку та «тіньову» зайнятість;
 дати комплексну оцінку міграційних потоків в Україні та проаналізувати ситуацію в
окремих регіонах країни;
 розробити

нормативно-правові

документи,

які

б

забезпечили

виконання

вищеперерахованих заходів.
Отже, завдяки отриманій за часів незалежності свободі пересування в умовах
непростих економічних обставин, низьких заробітних плат, робота за кордоном стала для
багатьох українців стратегією виживання та підвищення добробуту своїх сімей. Вона є
потужним соціальним амортизатором, чинником зменшення бідності, напруги на ринку
праці, джерелом значних валютних надходжень, але, водночас, несе ризики втрати частини
необхідного для розвитку країни трудового та інтелектуального потенціалу. Для зменшення
темпів трудової міграції, збільшення кількості працевлаштованого населення нам потрібно
створити сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесів, поліпшити
підприємницький клімат, легалізувати тіньову зайнятість, збільшити попит на робочу силу
як з боку приватного так і державного секторів економіки, забезпечити працівників
ефективно-функціонуючими та відповідно технічно-оснащеними робочими місцями,
створити нормальні макроекономічні умови: стабільний курс національної валюти, низькі
відсоткові ставки на доступні кредити, прийнятні темпи економічного зростання.
Література:
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНДЕРАЙТИНГУ МАЙНОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Андерайтинг являє собою процес, спрямований на прийняття рішення про можливість
страхування певного об’єкту та умови такого страхування, який включає низку послідовних
взаємопов’язаних процедур, таких як аналіз ризиків і ухвалення рішення про страхування чи
відмову у страхуванні, визначення основних умов договору страхування та заходів щодо
зниження ризиків, а також контроль за їх виконанням.
Необхідність андерайтингу для страховика підтверджується його функціями, а саме [1,
c. 111]:
– прийняттям на страхування або відхилення від ризиків, властивих даному об’єкту з
метою формування або коригування умов страхового покриття, умов договору страхування
та визначення страхових тарифів, що забезпечують задані значення збитковості за видом
страхування і страховим портфелем в цілому;
– розробкою методичних матеріалів щодо захисту всього або частини страхового
портфеля;
– розробкою та контролем виконання страхувальником рекомендацій щодо зниження
прийнятих на страхування ризиків.
Для більш глибокого розуміння сутності андерайтингу доцільно розглянути підходи до
його класифікації у вітчизняній та зарубіжній практиці. Зокрема, вітчизняні вчені поділяють
андерайтинг на стандартний та індивідуальний. При цьому стандартний андерайтинг
застосовується для стандартних страхових продуктів (нерухоме майно, транспортні засоби
тощо) і являє собою комплекс заходів щодо прийняття на страхування об’єктів шляхом
оцінки їх відповідності встановленим критеріям стандартності (типовим умовам),
визначення умов страхування, обсягів страхового покриття і тарифів із завчасно
встановлених варіантів. А індивідуальний андерайтинг застосовується при прийнятті на
страхування складних об’єктів (великих майнових комплексів, унікальних об’єктів тощо) та
об’єктів масових видів страхування, які мають відхилення у своїх характеристиках, і являє
собою комплекс заходів щодо прийняття на страхування об’єкта на основі вивчення та
оцінки його індивідуальних особливостей і ризиків з метою формування умов страхування,
обсягу страхового покриття і тарифів.
Інколи

виокремлюють

первинний

і

спеціалізований

андерайтинг.

Первинний

андерайтинг здійснюється силами продавців – це оцінка стандартного ризику при укладанні
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договору, а спеціалізований проводиться силами вузькоспеціалізованих співробітників, як
правило, за нестандартними ризиками [1, с. 111].
На нашу думку, класифікація спричинена і необхідністю спеціалізації андерайтерів на
певних видах страхування з метою забезпечення більш кваліфікованого професійного
підходу до процесу андерайтингу.
Процес андерайтингу включає в себе послідовність конкретних бізнес-операцій, як
правило, таких [2, с. 132]:
– аналіз ризиків (у тому числі збір і вивчення інформації про об’єкт страхування і його
ризики, класифікація і селекція ризиків, оцінка ризиків);
– прийняття рішення про страхування вибраних ризиків чи відмова у здійсненні
страхування;
– визначення адекватного страхового тарифу за об’єктами і ризиками, які приймаються
на страхування;
– узгодження страхової суми і розрахунок страхової премії;
– визначення суми страхового покриття по ризиках, які приймаються на страхування;
– укладення договору страхування;
– розробка заходів з мінімізації ризиків;
– контроль стану застрахованого об’єкта, факторів, які стимулюють чи обмежують
розповсюдження ризиків, а також здійснення заходів з мінімізації ризиків.
Практика діяльності вітчизняних страховиків свідчить, що андерайтинг у страхових
компаніях не повною мірою відповідає європейському рівню. Варто зауважити, що
вітчизняний страховий ринок представлений здебільшого дрібними страховими компаніями.
Відповідно, тоді як великі страхові компанії можуть собі дозволити послуги андерайтерів та
розвивати цей сегмент свого функціонування, дрібні страхові компанії рідко користуються їх
послугами. Отже, на українському ринку страхових послуг на послуги андерайтерів існує
незначний попит (переважно з боку великих страхових компаній). Також страхові компанії
намагаються уникати найму андерайтерів на постійній основі з метою зменшення витрат.
Також в сучасних умовах найбільшою проблемою андерайтингу майнових ризиків
юридичних осіб в Україні, на нашу думку, є недостатнє методичне забезпечення послуг, що
надаються актуаріями, а також недопрацьована законодавча база.
Серед проблем, які стосуються, власне, складнощів оцінювання майнових ризиків
андерайтерами, що призводить до збитків страхових компаній, можна виділити такі [1,
с. 114]:
– різке погіршення матеріально-технічної якості ризиків (зношеність основних фондів в
Україні в деяких галузях сягає 80%, наприклад, у теплоенергетиці);
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– низький рівень контролю за ризиками, відсутність технічної дисципліни, дотримання
норм і правил, нездатність керувати складною технікою через втрату висококваліфікованих
фахівців;
– недостатнє виконання державними органами функцій контролю експлуатації
промислових установок тощо.
Наявні

в

Україні

проблеми

андерайтингу

майнових

ризиків

обґрунтовують

необхідність розвитку та підвищення його якості. Перш за все, на нашу думку, необхідно
змінити підхід до андерайтингу на загальнодержавному рівні, більш чітко прописавши
поняття, види, функції та методологію андерайтингу в законодавчій базі. Загалом, варто
покращити методичне забезпечення андерайтингу в Україні на загальнодержавному рівні,
забезпечити андерайтерів необхідними статистичними матеріалами, необхідними для
систематизованої оцінки майнових ризиків.
До заходів, яких потрібно вжити локально (в межах окремих страхових компаній), на
нашу думку, варто віднести такі: зміна системи мотивації (перехід до фіксованої оплати
праці андерайтерів); для невеликих страхових компаній у довгостроковій перспективі
бажано обов’язкове наймання штатних андерайтерів; уникнення виконання функцій
андерайтерів страховими агентами; навчання професійних андерайтерів, підвищення їхньої
кваліфікації; розмежування послуг і локації агентів та андерайтерів; підвищення контролю за
структурою портфеля договорів страхування майна; введення автоматизованої системи
управління андерайтингом.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сталий розвиток будь якої країни ґрунтується на забезпеченні національних інтересів
та виконанні міжнародних зобов'язань країни щодо переходу до сталого розвитку, а саме,
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досягнення паритету відносин між економікою, суспільством та довкіллям.
Визначальним у процесі переходу до сталого розвитку є інноваційне спрямування, в
основі котрого лежить активне використання знань і наукових досягнень, стимулювання
інноваційної діяльності, створення сприятливого інвестиційного клімату, оновлення
виробничих

фондів,

підвищення

енергоефективності

виробництва,

стимулювання

збалансованого економічного зростання, заснованого на залученні інвестицій у використання
відновлюваних джерел енергії.
Згідно із Стратегією сталого розвитку України до 2030-го року, економічне зростання
буде пов'язане не з експлуатацією природних ресурсів, а з широким застосуванням моделей
«зеленої» економіки [5]. Наприклад, накопичені в минулому відходи поступово будуть
перероблятися та утилізуватися, що приведе до зменшення масштабів забруднення. В
експорті відбудеться перехід від сировини та продуктів її первинної переробки до
переважання продуктів з високим ступенем доданої вартості.
Інновації є одним із генераторів потужного макроекономічного розвитку, котрі
спрямовані

на створення сучасного суспільства, соціально-економічних

інститутів,

інфраструктури та «сучасної» людини задля забезпечення світової конкурентоспроможності
країни. Саме інновації формують середовище, що сприяє науково-технічному та
технологічному прогресу суспільства.
Економіка

нашої

держави

на

сьогоднішньому етапі

національного

розвитку

характеризується дуже значними змінами. Це визначається тим, що в процесі всесвітньої
економічної, політичної та культурної інтеграції, в сучасних умовах, головним фактором стає

саме якісний розвиток людини та внески у майбутні перспективи. Завдяки таким продуктам
притаманним постіндустріальному етапу розвитку суспільства як інтелектуальна праця,
знання та новітні технології, досягається високий економічний розвиток, котрий і визнається
моделлю інноваційного розвитку економіки.
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність»: інновації – це новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери [4].
Інноваційний шлях відкриває країнам перспективу забезпечувати собі технологічні переваги та активно
розвиватись у сфері інформаційних технологій, біотехнологій, нанотехнологій, космічної техніки, що визначає
конкурентоспроможність їхньої економіки як на внутрішніх, так і міжнародних ринках.
Сучасна економічна теорія виділяє п’ять основних типів інновацій [3]:

1. виробництво нового виду продукції (товарна інновація);
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2. розробка нового методу виробництва (технологічна інновація);
3. створення нового ринку товарів чи послуг (ринкова інновація);
4. освоєння нового джерела поставки сировини і напівфабрикатів (маркетингова
інновація);
5. реорганізація структури управління (управлінська інновація).
Ефективне впровадження інновацій дозволяє створити суттєві стратегічні переваги в
найбільш конкурентних галузях. Тобто, інноваційні процеси великою мірою впливають на
розвиток економіки, а високий рівень розвинутої економіки сприяє швидкому й ефективному
впровадженню у виробництво інноваційних процесів. Позитивний вплив процесів
інноваційної діяльності повинен проявлятися в забезпеченні підприємству виробництва
конкурентоспроможної продукції, підвищенні продуктивності праці, поліпшенні якості
продукції, зростанні рентабельності виробництва продукції і рентабельності підприємства.
Якщо позитивний ефект від впровадження інновацій не проявляється, то брати до уваги
такі інновації для впровадження у виробництво не варто. Саме інновації, які спрямовані на
створення нової або поліпшення існуючої продукції, послуг або технологій, можуть
розглядатися як головне питання підвищення конкурентоспроможності як окремих
підприємств, так і економіки в цілому.
Варто зауважити, що сьогодні немає країни, де економічне змагання за лідерство на
світових ринках не пов’язувалося б з інноваціями, а України це стосується ще більшою
мірою, адже започаткувати і, особливо, утримати національні конкурентні переваги, втілити
їх в життя в економіці глобального ринку можна лише шляхом упровадження інноваційної
моделі розвитку.
Розглядаючи економічну ситуацію в Україні, слід відмітити, що вона характеризується
низькими темпами інноваційного виробництва. І це незважаючи на те, «що Україна належить
до восьми держав світу, що мають необхідний науково-технічний потенціал для створення й
виробництва найсучасніших моделей авіаційної техніки, входить до десятки найбільших
суднобудівних держав світу, а вітчизняна продукція машинобудування займає одне з
провідних місць у Європі» – за загальним рівнем інноваційної активності Україна значно
відстає від країн Європейського Союзу [6].
Поділяємо думку, вітчизняна економічна політика потребує зміни пріоритетів
майбутнього розвитку і, перш за все, здійснення переорієнтування промислового комплексу
на переважний розвиток високотехнологічних галузей. Адже саме інноваційний шлях
розвитку дозволить не тільки прискорити економічний розвиток держави, але й досягти
необхідного рівня конкурентоспроможності продукції з метою вільного конкурування на
світових ринках товарів та послуг.
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Крім того, сьогодні украй важливо, вивчаючи і використовуючи досвід країн з
розвиненою ринковою економікою, розробляти власні науково-практичні рекомендації для
організації менеджменту інноваційної діяльності як в окремій організації, так і в економіці
нашої країни в цілому.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Євроінтеграція у системі зовнішньополітичних пріоритетів України посідає важливе
місце. Для України інтеграція у ЄС означає забезпечення політичної стабільності, демократії
та безпеки. Виконання вимог Євросоюзу означає підвищення економічного розвитку, а
також є

інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. Європейська

інтеграція і членство в ЄС є стратегічною метою України, тому що це спосіб реалізації
національних інтересів – побудови економічно розвинутої і демократичної держави,
зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин. Для України європейська
інтеграція – це можливість залучення іноземних інвестицій для стабілізації економіки,
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впровадження новітніх технологій на різних стадіях виробництва, а як результат створення
нових робочих місць, підвищення рівня конкурентоспроможності українських виробників,
вихід на нові ринки збуту товарів і послуг.
Дослідження позицій України засвідчує досить низький її рейтинг у світовому
економічному середовищі, що насправді не відповідає існуючим ресурсам та потенційним
конкурентним можливостям країни, також у країні немає чітко сформованої стратегії
підвищення конкурентоспроможності. Маю зауважити, що входження України у світову
систему господарювання вимагає визначення пріоритетних напрямів реалізації національних
інтересів, які пов’язані з перспективами розширення коопераційних, інтеграційних контактів
з країнами насамперед, ЄС. Присутність України в європейському ринковому просторі, а
також міждержавне та міжурядове співробітництво дадуть змогу брати активну участь у
програмах галузевого, технологічного, науково-технічного, освітнього розвитку Євросоюзу.
Взаємне відкриття економічних режимів є гарантією капіталовкладень, що зумовить
приплив іноземних інвестицій до країни. Офіційний європейський статус автоматично
означав би поширення на Україну всіх вигідних для її економіки особливостей режиму
діяльності в торговельно-інвестиційній сфері, які поширюються і на інших членів Євросоюзу
Однак ефективна фінансова політика ґрунтується на складних інститутах (бюджетна
система, фондовий ринок, страхові компанії та ін.), розвиток яких не тільки знижує ризики,
мінімізує трансакційні витрати і сприяє оптимальному розподілу ресурсів, а й забезпечує
формування адекватної сучасним фінансової системи держави. Для підвищення ефективності
складних

інститутів

і

недопущення

інституціональних

розривів

необхідно

вміло

користуватися цими інститутами й управляти процесом їх адаптації до вимог глобалізації та
євроінтеграції [2]. Введення квот на виробництво сільськогосподарської продукції в
поєднанні з сировинною орієнтованістю регіональної економіки може призвести до
поглиблення поляризації регіонів України за рівнем соціально-економічного розвиту,
наслідком чого стане міграція населення в більш розвинені регіони ЄС в процесі
євроінтеграції. Подібний сценарій розвитку призведе до зростання диспропорційності
територіального розвитку, рівень якого є значним для України.
Нинішня фінансова політика, що реалізується через фінансову систему країни, не
відповідає стандартам економічно розвинених країн ЄС, не забезпечує повноцінну фінансову
самостійність органів державної влади різних рівнів. Відсутність ефективної моделі
бюджетного устрою країни, системи оцінки фінансового становища та якості управління
фінансами перешкоджають ефективному розвитку державної фінансової системи в умовах
євроінтеграційного курсу України [2].
В умовах фінансової глобалізації в Україні вкрай потрібно створити фінансовий ринок,
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що буде основним механізмом перетворення нагромаджень в інвестиції, перерозподілу
капіталу й забезпечення прозорості фінансових потоків. Для цього необхідно значно
підвищити ефективність державної фінансової політики щодо розвитку ринку цінних
паперів, товарного ринку, ринку колективних інвестицій, нагляду і контролю над
інвестуванням пенсійних нагромаджень у рамках обов’язкового пенсійного забезпечення
населення України [1].
Розвиток відносин з Європейським союзом у довгостроковій перспективі має
залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України. Перспектива
інтеграції у ЄС України залежить значною мірою від вирішення низки економічних проблем.
вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами, надає
можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі
міжнародних відносин. це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. Основні
зусилля мають спрямовуватися на інтеграцію України у загальноєвропейський економічний
простір через вихід українських товарів на європейські ринки, ліквідацію економічних
бар’єрів у торгівлі та поглиблення виробничої кооперації, вдосконалення економічного
законодавства у відповідності до стандартів ЄС.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ
КРАЩИХ ПРАКТИК ЄС
У багатьох висновках досліджень корупції стверджується, що рівень корупції в країні
прямо пропорційний рівню бідності в ній.
В Україні основними причинами виникнення та існування корупції в першу чергу є
система функціонування державних органів та органів місцевого самоврядування, а також
суспільний менталітет, який сприяє пошуку корупційних шляхів заради вирішення особистих
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питань та проблем.
Більше

того,

корупція

сповільнює

економічний

розвиток

держави

загрожує

національній безпеці України, провокує скорочення надходжень іноземних інвестицій, а
також нівелює довіру населення до державних органів та органів місцевого самоврядування.
Крім того, масштаби корупційних проявів негативно позначаються на міжнародному іміджі
України.
Ключовими здобутками у сфері інституційного забезпечення запобіганню та протидії
корупції в Україні стало створення спеціалізованих антикорупційних органів по боротьбі з
корупцією. Питання корупції постійно досліджується громадськими організаціями, також на
питанні протидії корупції в Україні зосереджено увагу міжнародних організацій, в
українських ЗМІ публікуються повідомлення про можливі корупційні правопорушення, що в
цілому підвищує громадську обізнаність в розумінні самого визначення "корупція", шляхи її
уникнення та запобігання [4, с. 6-10].
Одним із найуспішніших прикладів боротьби з корупцією є Естонія, яка досягла
позитивного результату не створюючи окремих контролюючих органів. А от у Болгарії
політичної волі не було, саме тому, антикорупційна реформа стала можливою для держави
лише завдяки тиску ЄС [5, с.22-30].
З цього можемо зробити висновок, що створення антикорупційних органів не
забезпечує гарантованого викорінення корупції. Навіть більше – успішна боротьба можлива
й без таких органів.
Створення окремих антикорупційних судів є радше винятком, ніж правилом. Більшість
країн ЄС посилюють ефективність та прозорість всієї судової системи [3].
Також багато країн впроваджують програми захисту свідків та можливість повідомляти
про корупцію анонімно. Найбільш ефективною є система захисту інформаторів у чотирьох
країнах ЄС: Люксембург, Румунія, Словенія та Велика Британія.
Однією із програм боротьби з корупцією в Україні є Антикорупційна ініціатива
Європейського Союзу в Україні (EUACI) ( European Union Anti-Corruption Initiative) - це
найбільша програма технічної допомоги Україні з боку ЄС у сфері боротьби з корупцією.
EUACI фінансується ЄС і

спів-фінансується та впроваджується Данською агенцією з

міжнародного розвитку (DANIDA). Запущена у червні 2017. Розрахована на три роки. Місія
Антикорупційної ініціативи — зменшення рівня корупції в державі, щоб сприяти
демократичному та економічному розвитку України [2].
Починаючи з 2014 року, Україна провела чимало важливих реформ для боротьби з
корупцією на державному рівні. Зокрема, до успішних заходів з подолання корупції
належать «очищення» НАК «Нафтогаз України» та реформування адміністративної служби,
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банківського сектора, патрульної поліції, системи державних закупівель і (частково)
оподаткування.
На сьогодні Україною ратифіковано ключові конвенції з протидії корупції, зокрема
Кримінальну та Цивільну конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією (ETS 173 та ETS
174), що дозволило приєднатися до GRECO (покликана удосконалювати компетентність її
членів в боротьбі з корупцією для вжиття заходів через динамічний процес спільного
оцінювання методів проведення та однакового впливу згідно з їхніми зобов’язаннями в цій
сфері) [5, с.22-30].
Кожен повинен пам’ятати, якими є наслідки корупції для економіки України :
зменшення кількості потенційних інвесторів, втрата податкових надходжень до бюджету
країни, негативний вплив на фінансування медицини та освіти, зменшення реального ВВП,
Уповільнення євроінтеграційного процесу [4].
Позитивом є те, що Україна, станом на кінець 2018 року згідно даних Transparency
International, дещо покращила свої позиції в рейтингу «Індекс сприйняття корупції». (Рис.1.)
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Рис.1. Динаміка «Індексу сприйняття корупції» в Україні за 2013-2018рр.
Джерело: [1].
Отже, проблема корупції є глобальною, і у світі немає безпроблемних у цьому плані
країн, свідчать міжнародні рейтинги. Так, в «Індексі сприйняття корупції» незначною
корупція вважається у тих країнах, які набирають 91 бал і більше. Жодна країна світу наразі
не відповідає цим критеріям. На даний період часу, згідно низки соціологічних опитувань,
українці виділяюсь проблему корупції в державі як найголовнішу. Але поряд із тим,
боротися з корупцією готові більше 36%, а реально борються через повідомлення у ЗМІ чи у
соцмережах – майже 12,6%. Про це свідчать результати Національного антикорупційного
опитування на початок 2019 року. Питання корупції на даний момент є особливо гострим для
нашої держави, оскільки вона призводить до моральної деградації суспільства, різко
скорочує середній клас, є причиною зубожіння населення і, відповідно, є не лише
економічною, а й соціальною проблемою.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека її страхового
ринку. Ринок страхових послуг, з одного боку, є невід’ємною складовою механізму
забезпечення високого рівня фінансової безпеки будь-якої країни, а з іншого – через вплив
негативних факторів, може істотно впливати на загальний рівень економічної безпеки. З
огляду на двоякий вплив страхового ринку на рівень фінансової безпеки, актуальним постає
питання дослідження тенденцій розвитку страхового ринку України в контексті забезпечення
високого рівня фінансової безпеки в сучасних умовах.
Фінансова безпека страхового ринку загалом і конкретного страховика зокрема – це
такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дозволив би
їм у разі потреби відшкодувати обумовлені у договорах страхування збитки їх клієнтів і
забезпечити ефективне функціонування [1, с. 31]. Фінансова безпека страхового ринку
визначається низкою показників – індикаторів фінансової безпеки, а також залежить від
багатьох об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників та визначається
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фінансовою результативністю та ефективністю діяльності. Оцінка фінансової безпеки
страхового ринку проводиться згідно з методикою розрахунку рівня економічної безпеки
України [2, 3]. Розраховані кількісні значення показників фінансової безпеки страхового
ринку наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Індикатори стану фінансової безпеки страхового ринку України
№

Показник

2016
1,5
32,19

Роки
2017
1,5
38,35

2018
1,4
42,82

7,84

6,71

7,91

25,13

24,26

26,06

4

Показник проникнення страхування, %
Показник щільності страхування, дол. США
Частка довгострокового страхування в заг. обсязі зібраних страхових
премій, %
Рівень страхових виплат, %

5

Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, %

11,27

7,82

6,07

6

Частка надходжень страхових премій 3-х найбільших СК у заг. обсязі
надходжень страхових премій (крім страхування життя), %

18,9

21,3

15

1
2
3

Джерело: розроблено авторами за даними [4-5].
Як свідчать дані табл. 1, у 2018 р. частка валових страхових премій у відношенні до
ВВП становила 1,4%, в той час як у країнах із ринковою економікою частка страхування
складає до 10% від ВВП. За такої ситуації як в нашій країні, страхування не відіграє суттєвої
ролі в соціально-економічних відносинах держави.
Аналізуючи дані показника «щільності страхування», можемо спостерігати позитивну
тенденцію впродовж 2016-2018 рр. Однак, незважаючи на позитивні зрушення, загалом
можна констатувати низький рівень поширення страхових послуг, адже показник щільності
страхування у 2016-2018 рр. не відповідав пороговому значенню.
Розглядаючи отримані дані за показником частки довгострокового страхування в
загальному обсязі зібраних страхових премій, можна зазначити, що ця частка була
незначною: від 6,71% до 7,91%. Тому рівень фінансової безпеки за даним індикатором є
критичним, і, як наслідок, соціальна захищеність громадян України є дуже низькою.
У 2018 р. рівень страхових виплат досягнув значення 26,06%, що свідчить про
підвищення довіри населення до страхових продуктів та можливість уникнення поняття
«псевдострахування», що міцно вкорінилось на страховому ринку України.
Ще одним індикатором є частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам.
Протягом 2016-2018 рр. його значення зменшувалось з 11,27% у 2016 р. до 6,07% у 2018 р. В
цілому індикатор відповідає оптимальному значенню, проте це не завжди на краще, адже
перестрахування у нерезидентів гарантує не лише страховикові, але й страхувальникові,
виплату за великими збитками і стабільність їх фінансового становища.
Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у
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загальному обсязі надходжень страхових премій становила 15% у 2018 р., однак протягом
2016-2018 рр. рівень цього індикатора не досягав оптимального значення, що свідчить про
наявність несприятливого впливу факторів на розвиток конкуренції страхового ринку через
високий рівень монополізму.
В ході дослідження були виявлені такі дестабілізуючі фактори, які впливають на
фінансову безпеку страхового ринку: організаційно-правові (нечітка державна політика в
сфері страхування; неузгоджена та неповна нормативно-правова база); економічні (низький
рівень платоспроможного попиту юридичних і фізичних осіб на страхові послуги; високий
рівень інфляції); функціональні (розбалансованість страхових портфелів; недосконала
інфраструктуру ринку); кадрові (недостатній професійний рівень спеціалістів, що працюють
у страхових компаніях); інформаційно-аналітичні (недосконала статистична база; відсутність
спеціальних баз про недобросовісних страхувальників).
Серед заходів забезпечення фінансової безпеки страхового ринку необхідно визначити
такі:
 підвищення за рахунок коштів іноземних інвесторів рівня капіталізації і місткості
вітчизняної страхової сфери;
 забезпечення політичної стабільності в країні та створення нормативно-правової бази,
яка б відповідала міжнародним стандартам;
 сприяння розвитку страхового ринку та удосконалення порядку ліцензування
діяльності страховиків, дотримання вимог до джерел формування статутного капіталу та
фінансового становища засновників;
 розробка державних цільових програм науково-дослідних робіт у сфері страхування
та підготовки висококваліфікованих спеціалістів для страхового ринку.
Отже, важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека
страхового ринку, яка визначається низкою показників – індикаторів фінансової безпеки.
Рівень фінансової безпеки страхового ринку на сьогодні залишається низьким, про що
свідчать незадовільні значення практично усіх індикаторів. Активний розвиток страхування
в Україні можливий лише за наявності нормативно-правової бази, яка була б розроблена на
основі міжнародних стандартів та вдосконаленні державного страхового нагляду, що
забезпечило б умови для розвитку конкуренції. Таким чином, саме за допомогою
забезпечення фінансової безпеки страхового ринку стане можливим втілення фінансових
інтересів України і її громадян на міжнародному та національному рівнях.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Ринок праці України на сучасному етапі характеризується невідповідністю між
попитом та пропозицією робочої сили, який, здебільшого, відображується у професійнокваліфікаційній невідповідності. Таке явище спричиняє підвищення структурного безробіття,
яке впливає на ефективне функціонування економіки, рівень розвитку НТП; скорочення
виробництва товарів та послуг, а тому і скороченню ВВП.
Сьогодні в Україні поряд з надлишком робочої сили існує і незадоволений попит на
вакантні робочі місця, однією з причин якого є дисбаланс між необхідними вимогами
фактично наявним у працівників професіям та рівнем кваліфікації.
Такі зрушення зумовлені підвищенням конкуренції, активним впровадженням
економіки знань, інформаційних технологій, зміни в змісті та формах праці, які вимагають
оновлення системи регулювання ринку праці. Для України також актуальними є внутрішні
чинники соціально-економічної нестабільності, такі як: зниження рівня життя та
погіршенням умов зайнятості, територіальні та професійно-кваліфікаційні диспропорції,
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несприятливі ситуації на локальних ринках праці.
Згідно з даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення
у 2018 році, у порівнянні з 2017 роком, зросла на 149 тис. осіб та становила 16,03 млн осіб, а
у 2019 році цей показник становив 16,35 млн осіб. Щодо вікових груп, то приблизно
половину зайнятих громадян становили особи віком 40-59 років, 29% – особи у віці від 30 до
39 років, 19% – у віці від 15 до 29 років. Якщо говорити за професійні групи, то 41%
зайнятих становили керівники, службовці, професіонали та фахівці, 19% осіб займали робочі
місця, які належать до класу найпростіших професій, 17% – це працівники у сфері торгівлі та
послуг, 12% – кваліфіковані робітники з інструментом та сільського господарства і лише
11% – робітники з обслуговування та машин [6].
Число зайнятих громадян у неформальному секторі економіки зменшилася на 109 тис.
осіб та становила 3,6 млн осіб у 2018 році, а у 2019 році ще зменшилася до 3,5 млн осіб.
Щодо зміни відсоткової зміни питомої ваги зайнятих у неформальному секторі, то відбулося
скорочення з 22,7% у 2017 році до 21,8% у 2018 році і до 21% у 2019 році, тобто присутнє
незначне, але стабільне зменшення даного показника [1].
Станом на 1 березня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних становила 367 тис.
осіб, що є на 4% менше, ніж минулого року. Також відомо, що на одну вакансію в
середньому по Україні претендувало четверо безробітних (станом на 1 березня 2018 року –
п’ять осіб) [5].
Для забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня тих, хто активно шукає роботу,
вимогам роботодавців, у 2018 році з підтримкою Державної служби зайнятості 136 тис.
безробітних пройшли професійне перенавчання. Найпопулярнішими професіями, які здобули
безробітні, є: перукар, тракторист-машиніст, кухар, електрогазозварник, продавець, водій,
швачка, адміністратор, кравець, касир, машиніст котельної, кондитер.
Левову частку у загальній кількості зареєстрованих безробітних становили чоловіки. За
віковими групами переважали безробітні у віці до 35 років, за освітою – більша половина
зареєстрованих безробітних мали вищу освіту [4].
Приблизно три чверті вакансій, які пропонуються, – це робітничі спеціальності із
достатньо високим рівнем заробітної плати – понад 10-12 тис. грн або й 20 тис. грн. Однак,
більшість безробітних – це люди з вищою освітою (понад 65%), для яких робітничі професії
здебільшого неприйнятні.
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Рис. 1. Структура вакансій на початку 2019 року, %
Джерело: [4]
«Варто зазначити, що підприємства, наприклад, Львівської області відчувають брак
робочої сили. У той час досить значна частина незайнятих людей на Львівщині вибирає
тимчасові заробітки у Польщі. При цьому у Польщі українці виконують дуже низько
кваліфіковану роботу, у багатьох випадках отримують зарплату у конвертах, без соціального
пакета та права на пенсію у майбутньому» - так коментує ситуацію директор Львівського
обласного центру зайнятості Василь Барилюк. Також потрібно згадати й те, що із
впровадженням безвізу з’явилася проблема браку кадрів, тому деякі підприємства(«Бадер»,
«Фуджікура») були змушені піднімати зарплату, аби втримати людей [4].
Згідно зі статистичними даними Державної служби зайнятості, у 2019 році роботодавці
повідомили центри зайнятості про наявність 235,9 тис. вакансій, що, порівняно з 2018 роком,
є на 9% більше [5].
Найбільший попит роботодавців відзначають на робітників з обслуговування,
експлуатації устаткування та машин (18,5%), кваліфікованих робітників з інструментом
(18,1%)- це водії, трактористи, швачки, електромонтери, слюсарі, електрогазозварники,
муляри та столяри. Не менше затребувані працівники сфери послуг та фахівці з досвідом
роботи – бухгалтерів, лікарів, спеціалістів державної служби, вчителів, юристів,
фармацевтів, провізорів, економістів, а також інженерів різних галузей.
Вищевказані тенденції на вітчизняному ринку призвели до підвищення рівня середньої
заробітної плати по країні в цілому. Так, цей показник у серпні 2019 складав 10 687 грн. За
прогнозами на 2019-2022 роки, складеними експертами Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського розвитку України, середня зарплата в Україні зросте з 10 тисяч у 2019
році до 16 047 тис. у 2022 році [2].
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Отже, підсумовуючи, можна підмітити, що до основних актуальних проблем у сфері
зайнятості, які мають суттєвий негативний вплив на ринок праці, належать: трудова міграція
працездатного населення, помітний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили,
низький рівень життя великої частини зайнятих громадян, тіньова зайнятість, проблеми
забезпечення роботою молоді та сільських мешканців, особливості територіального
розподілу безробіття. Постійне регулювання ринку праці є важливим напрямом розвитку
національної економіки та є безсумнівно необхідним процесом, оскільки він безпосередньо
впливає на рівень зайнятості, підвищення добробуту та якості життя населення.
Ефективними способами зменшення безробіття вважають: обмеження ролі уряду в
економіці, напр. через масштабну приватизацію (конкуренція приносить економічний ріст і
як наслідок – підвищення працевлаштування), зняття адміністративних перешкод, які
заважають розвитку (бюрократія, дозволи) та протидія корупції, а також утримування
низького податкового навантаження. Так, наприклад, за ініціативи Президента України Уряд
1 лютого 2020 року запустив програму на підтримку МСБ з метою стимулювання появи
нових підприємств та заохочення повернення на Батьківщину заробітчан з-за кордону [3].
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, ЙОГО ПРОБЛЕМИ
ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
Розвинута ринкова економіка передбачає функціонування багатьох ринків, одним із
яких є ринок фінансових послуг. Даний ринок є важливим постaчaльником ресурсів до
реального сектору економіки. Зaвдaння ринку фінансових послуг полягає в акумуляції та
перерозподілі капіталу, для інвестування його в економіку країни та забезпеченні найбільш
повного задоволення потреб споживачів у фінансових послугах за їх обсягом, структурою та
якістю [1].
Основною метою функціонування ринку фінансових послуг є організація роботи всіх
суб’єктів ринкових відносин, яка забезпечила б збалансованість між такими поняттями, як
«інвестиції та заощадження».
Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності
економіки країни, оскільки він дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш
привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню. Саме тому
зміцнення ринку фінансових послуг України потребує дослідження сучасного стану його
розвитку, виявлення проблем і своєчасності визначення основних напрямів його розвитку,
що в сукупності впливає на ефективність функціонування економіки країна загалом [2].
На вітчизняному ринку фінансових послуг існує багато проблем, пов'язаних з
недостатньою ефективністю діяльності фінансового сектора країни, низьким рівнем
економічної грамотності та поінформованості споживачів фінансових послуг щодо
особливостей функціонування фінансових установ і можливостей отримання необхідних
фінансових послуг, недостатньою довірою населення до діяльності фінансових посередників,
відсутністю достатньої практики ринкових відносин тощо.
Проаналізувавши дослідження українських вчених можна виділити такі основні
проблеми функціонування вітчизняного ринку фінансових послуг. Серед них:
- недостатні капіталізація та конкурентоспроможність національних фінансових
установ;
- низький попит на послуги через високі на них тарифи та недовіру населення у зв'язку
з певними стереотипами, пов'язаними із банкрутством фінансових установ;
- невідповідність законодавчого регулювання окремих видів фінансових послуг
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європейським нормам [3].
– відсутність фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку
реального сектору економіки;
– нерозвиненість законодавчої бази, зокрема з питань захисту прав інвесторів та
емітентів, що ускладнює залучення інвестицій і вихід наших інвесторів на зарубіжні ринки;
– відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання і
нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ [4].
Для вирішення цих проблем і формування досконалого вітчизняного ринку фінансових
послуг, який згодом стане повноцінним учасником світової фінансової системи, необхідно:
–

вдосконалити

правову базу для

усунення

представників фінансового посередництва з

асиметричного

розвитку серед

посиленням конкуренції, поміж

яких

створюватимуться передумови для подальшого розвитку ринку фінансових послуг;
– сприяти регіональній збалансованості ринку фінансових послуг;
– затвердити чітку концепцію інтеграції України у світовий економічний простір;
– посилити чинники стабілізації фінансової системи через усунення наслідків
фінансово-економічної кризи в Україні, яка спричинила роздробленість посередників на
ринку фінансових послуг і потребує, як наслідок, укрупнення капіталів фінансових
інститутів;
– створити фінансово потужний та конкурентоспроможний банківський сектор;
– формувати державну підтримку для фінансових посередників та інститутів, оскільки з
них і починається стабілізація фінансової системи країни [4].
У цілому державна політика у сфері підвищення ефективності функціонування ринку
фінансових послуг України повинна включати єдиний збалансований комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи, ефективний
контроль руху фінансових потоків та раціональне використання фінансових ресурсів.
Слід зазначити, що розвиток економіки є неможливим без розвинутого, стабільного,
надійного та ефективного ринку фінансових послуг нашої держави. Сучасні процеси, які
відбуваються на цьому ринку, мають негативні тенденції та вказують на необхідність
негайної розробки та впровадження заходів щодо стабілізації та покращення стану даного
ринку.
Сьогодні до головних чинників утримання позицій на ринку фінансових послуг
відносять спроможність впроваджувати інновації та ефективно їх використовувати. Для
вітчизняних фінансових установ ця проблема особливо актуальна, оскільки багатьом із них
властивий низький рівень інноваційної культури та слабкі організаційні механізми реалізації
інноваційних проектів.
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Отже, сучасний етап розвитку ринку фінансових послуг та його складників є вкрай
складним, динамічним та важкопрогнозованим. Однак саме такий період є найбільш
сприятливим для впровадження інноваційних, а часом і радикальних мір щодо реформування
всього ринку фінансових послуг. Цілком зрозуміло, що на ринку фінансових послуг
необхідно впроваджувати кардинально нові фінансові інструменти та методи управління.
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ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Харчова промисловість займає особливе місце в економіці України, оскільки є
сполучною ланкою між виробничими галузями і споживачами готової продукції.
Формування доданої вартості у галузях харчової промисловості проходить декілька
виробничих циклів на підприємствах аграрної сфери і харчової промисловості у ланцюгу її
створення. Найвпливовішими чинниками зростання доданої вартості продукції є більш
висока ступінь переробки, створення ефективних виробництв із замкненим виробничим
циклом, високий техніко-технологічний рівень розвитку підприємств.
Посилення уваги до проблем формування доданої вартості продукції підприємств не
випадкове. Зростання доданої вартості стає важливою умовою досягнення підприємством
стійкого

ділового

успіху,

підвищення

економічної

ефективності

конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
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підприємств

та

За даними ООН, більше половини світової торгівлі припадає на проміжні продукти [1].
Економіки країн значно розрізняються за обсягами і динамікою доданої вартості. За цим
показником можна оцінювати глибину економічної кризи в країні. Довгий час Україну
сприймали як країну-постачальника сировинної продукції, зокрема, зернових і олійних
культур, соняшникової олії, шротів і інших кормових інгредієнтів. Але у 2018 р. частка
переробленої продукції перевищила 50%.
За структурою експорту аграрної продукції в динаміці відмічається прогрес в
нарощуванні обсягів поставок продукції з доданою вартістю. Але експорт продукції з
високою доданою вартістю є значно складнішим процесом, ніж сировини, оскільки вимагає
інших схем маркетингу, логістики, підтвердження якості тощо. Крім того, більшість країн
має значно жорсткіші вимоги до готової продукції порівняно з сировинними товарами. Часто
невідповідність вітчизняної сільськогосподарської та харчової продукції європейським стандартам
стримує їхнє постачання на ринки країн ЄС. Це призводить до зниження дохідності підприємств і
послаблення конкурентних позицій на внутрішньому ринку української продукції в порівнянні з
європейською, яка вже відповідним чином сертифікована.

Проте, не дивлячись на всі об'єктивні складнощі, аграрники і харчовики України
системно і успішно доводять світу свою конкурентоспроможність на експортних ринках.
Позитивом є відновлення у 2016 р. зростання виробництва в Україні доданої вартості (табл.
1). Крім того, у вересні 2018 р. Урядом України оголошено про необхідність перебудови
економіки сировинного типу на економіку доданої вартості [2].
Таблиця 1
Додана вартість за витратами виробництва суб'єктів господарювання
в Україні, млн грн
Галузь
Сільське та рибне господарство
Виробництво харчових продуктів,
тютюнових виробів

напоїв

і

2014 р.

2016 р.

2018 р.

128119,3

190110,7

207525,4

2018 р. у %
до 2014 р.
162,0

87291,9

104505,2

124275,7

142,4

Джерело: [2]
Нарощування в Україні виробництва доданої вартості за 2014-2018 рр. більш швидкими
темпами відбувається у сільському та рибному господарстві, ніж у харчовій промисловості.
Актуальна задача полягає у збільшенні доданої вартості шляхом застосування новітніх
технологій обробки, пакування та зберігання, а також більш широкого впровадження
європейських практик сталого сільського господарства та систем управління безпечністю
харчових продуктів. Багато українських підприємств харчової промисловості дотримуються
європейських і світових стандартів безпечності харчових продуктів: HACCP, BRC, IFS і
GlobalGAP.
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Найслабшою ланкою у виробництві харчової продукції є забезпеченість переробних
підприємств якісною і безпечною сільськогосподарською сировиною. Використання
несертифікованої сировини, яка часто не відповідає державним стандартам якості, не може
гарантувати належний рівень безпечності та якості кінцевої продукції. Підвищений попит на
сировину належної якості спричиняє значне зростання цін на неї, які на сьогодні значно
перевищують європейські, істотно збільшуючи операційні витрати підприємств та
обмежуючи їхні інвестиційні можливості. Один з найважливіших акцентів у промисловій
політиці ЄС зроблено на стимулюванні механізмів саморегуляції у ланцюгу постачань
харчової продукції – спільному виробленні кодексів належної практики для підприємств
галузі, виробленні спільної прозорої цінової політики для постачальників сировини,
забезпеченні екологічності виробництва, що у цілому сприяє підвищенню інвестиційної
привабливості підприємств галузі.
В Україні формується модель, коли основна додана вартість утворюється за межами
нашої держави. Тому важливо створити умови, щоб на перспективу Україна асоціювалася не
як сировинний придаток інших країн, а як харчовий кошик, у якому переважають продукти
переробки з високою часткою доданої вартості.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА СВІТУ
В структурі національного багатства кожної країни одним з найважливіших елементів
вважаються земельні ресурси. Україна має унікальний земельно-ресурсний потенціал, що
помітно вирізняє її серед інших країн Європи та світу. Зважаючи на обмеженість земельних
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ресурсів, у сфері державної економічної політики гостро постає питання правового
регулювання ринку земель з метою забезпечення національних інтересів України щодо
сталого збалансованого розвитку економіки та безпеки держави.
Входження до європейського правового простору, акультурація національних та
європейських систем ідей і цінностей, конвергенція правових інститутів та норм є основою
сучасного політичного та економічного напрямку розвитку України. У зв’язку з цим,
актуальним та цікавим для аналізу й оцінки є вивчення досвіду формування системи правого
регулювання ринку земель різних країн Європи та світу і його впровадження на практиці в
Україні.
Проблеми регулювання ринкових земельних відносин розглядається у працях таких
вчених та практиків: Д. Бабміндра, Ю. Білик, А. Даниленко, В. Данкевич, О. Дорош,
Т. Дроздюк, В. Заяць, Т. Зінчук, В. Трегобчук, А. Третяк, О. Ходаківська, А. Юрченко тощо.
Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання ринку земель та
формування на його основі пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямків
регулювання ринку земель в Україні.
Історія формування та розвитку ринку земель у різних країнах світу підтверджує, що
ринкові механізми не є самодостатніми та існує необхідність організованого впливу держави.
Підходи до вирішення проблем земельного реформування сільського господарства в країнах
світу відрізняються залежного від історичного досвіду, економічних і географічних умов та
національних особливостей кожної країни. Проте спільною характерною особливістю всіх
розвинених країн, що прагнуть досягнути гармонізації земельних відносин та забезпечити
рівний доступ до землі, є наявність сильного регулятивного впливу держави методом
створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ресурсів та
забезпечення гарантій та захисту прав суб’єктів на ринку земель [1, c.123].
Належна нормативно-правова база, система економічних важелів впливу держави на
суб’єктів підприємницької діяльності, встановлення лімітів на проведення операцій з
купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення – реалії, в яких працює ринок
земель у країнах ЄС та світу [2, c.94].
Державний контроль за використанням та охороною земель є одним з основних методів
державного регулювання земель. Наприклад, у Німеччині, Італії, Франції укладання
контрактів з землею неможливе без отримання дозволу компетентних державних органів, у
яких мають бути повноваження заборонити укладання угоди у разу відсутності спеціальної
освіти або досвіду, а також змінювати певні умови контракту (строк дії, ціна землі). У таких
країнах як Китай, Нідерланди, Данія, Ізраїль майже всі земельні угіддя перебувають у
державній власності; у Бельгії, Франції та Німеччині 60% землі належить державі. Але
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ефективність сільськогосподарського виробництва у цих країнах знаходиться на високому
рівні, що пов’язано з розвинутою системою орендних земельних відносин [3, c.7].
Досвід земельного реформування показує, що незалежно від континенту у жодній
країні світу право земельної власності не абсолютизується, тобто встановлюються
обмеження на розмір земельної ділянки, з метою запобігання фрагментації земель та
надмірної концентрації землі у одного власника. Наприклад, у Південній Кореї максимальна
величина розміру угідь – 3 га в агрозоні та 10 га поза нею, у Японії – 3 га, Хоккайдо – до 12
га, Румунія – 100 га на сім’ю, Угорщина – 300 га на особу, Болгарія – 20 га [4].
Можна стверджувати, що з початку запровадження земельних реформ для іноземних
громадян ринок європейських земельних угідь спочатку був обмеженим, проте поступове
відкривається для громадян країн-членів ЄС і стає привабливим для припливу іноземних
інвестицій. В Україні більшість вчених і практиків виступають проти відкриття ринку для
іноземних громадян, аргументуючи тим, що внаслідок залучення іноземного капіталу
вітчизняні сільгоспвиробники стануть неконкурентоспроможними [5, с.85].
Європейська практика правового регулювання ринку земель дала змогу вирішити
країнам Європи завдання схожі на ті, що стоять зараз перед Україною: проведення операцій з
купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться в приватній
власності, перехід землі з державної власності у приватну, формування системи принципів та
методів для стимулювання раціонального використання і охорони земельних ресурсів.
Зважаючи на схожі історичні умови створення ринку земель сільськогосподарського
призначення, в Україні з метою реформування земельного ринку корисно використати досвід
Балтійських країн та деяких держав Центральної і Східної Європи, наприклад, Латвія, Литва,
Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина. Основними результатами проведення земельних
реформ у наведених державах стали відміна певних обмежень регуляторного характеру,
державне забезпечення охорони земель та ефективне проведення аукціонів [6, с. 162].
Вивчення законодавства різних країн світу та раціональне запозичення позитивного
досвіду створення норм регулювання зумовлюється потребами посилення ефективності
вітчизняного правового регулювання функціонування та розвитку ринку земель в Україні.
Отже, зважаючи на існування національних особливостей економічних систем держав,
досить складно знайти унікальну модель правового регулювання ринку земель, однаково
ефективну для кожної з країн. Будувати власну модель ринку земель в Україні необхідно
встановлюючи економічні важелі, щоб уникнути спекуляцій на земельному ринку,
створюючи спеціальне інституційне формування з метою кредитування сільгоспвиробників
та управління резервом державних земель, обмежуючи ринок земель від участі іноземців,
здійснюючи державний контроль за цивільно-правовими угодами щодо відчуження або
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передавання в оренду сільськогосподарських угідь.
Зарубіжний

досвід

показує,

що

ефективне

використання

земель

для

сільськогосподарських потреб забезпечується за допомогою правових актів, та економічних
методів, адже вільний ринок не означає нерегульований ринок. Доцільно врахувати світову
практику правового регулювання ринку земель, так як в Україні простежується недостатня
розробленість правових основ обігу землі, що стримує розвиток земельного ринку в цілому.
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УКРАЇНА ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Нині однією з найбільш актуальних економіко-політичних тем є проблема економічної
та фінансової інтеграції між різними країнами, зокрема між Європейським Союзом та
Україною. Усі трансформаційні процеси, що відбуваються нині в економіці України,
потребують чіткої економічної політики й виваженої фінансової стратегії для досягнення
позитивних результатів. Тому в період соціально-економічних перетворень, пов’язаних з
необхідністю проведення комплексної модернізації в умовах євроінтеграції, основним
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завданням є забезпечення стійкого розвитку фінансової системи держави та здійснення нею
адекватної фінансової політики.
Особливої актуальності розвиток процесу євроінтеграції України набуває внаслідок
високої значущості політичного фактору та відсутності політичного компромісу, що й
зумовлює економічну сутність цих проблем. За такої ситуації необхідною умовою розвитку
держави стає пошук механізмів, які можуть застосовуватися нею для стабілізації коливань
економічної кон’юнктури в умовах євроінтеграції та глобалізації.
На сьогодні Європейський Союз – це найбільший центр політичної, економічної та
культурної активності, тому роль цього масштабного проекту важко переоцінити, адже в
основу діяльності Європейського Союзу покладено чотири найголовніші постулати, а саме:
вільне переміщення осіб, вільний обіг капіталу, товарів і послуг між країнами – членами ЄС.
Європа

завжди

була

й

залишатиметься

головним

зовнішньополітичним

і

зовнішньоекономічним інтересом України. За жодними іншими напрямами активна
добросусідська політика не може принести нашій країні такої користі, як співпраця з
європейськими партнерами.
Нажаль, сучасна фінансова політика, що реалізується через фінансову систему країни,
не відповідає стандартам економічно розвинених країн ЄС, оскільки не забезпечує
повноцінну фінансову самостійність органів державної влади різних рівнів. Відсутність
ефективної моделі бюджетного устрою країни, системи оцінки фінансового становища та
якості управління фінансами перешкоджають ефективному розвитку державної фінансової
системи в умовах євроінтеграційного курсу України. Відтак необхідним є вивчення досвіду
високорозвинених європейських країн із реформування державної фінансової системи і
формування відповідної фінансової політики [1].
Європейська інтеграція України – складний, багаторівневий, поступовий процес в
різних сферах – політичній, економічній, соціальній, культурній, але саме психологічний
фактор – свідомий європейський вибір громадян, підтримка руху країни до ЄС, утвердження
в українському суспільстві європейської ідентичності – є її найважливішою складовою.
Також варто зазначити, що тривалий період співробітництва України та ЄС вже посприяв
формуванню різноманітних комплексних інструментів, послідовний та ефективний характер
їх використання повинен стати підґрунтям сталого економічного зростання і розвитку
держави, основою національної стратегії трансформації всіх суспільних сфер та
впровадження євростандартів задля зростання якості та рівня життя населення нашої країни.
Українською метою є формування основних передумов, які необхідні для набуття країною
членства в ЄС до 2020 р.
Водночас, в умовах макроекономічної та політичної нестабільності, яка характерна для
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України в останні роки, необхідно шукати нові шляхи до адаптації фінансової політики
нашої держави в умовах євроінтеграційних процесів, які б нейтралізували негативний
політичний та економічний вплив Російської Федерації на економіку, а також відповідали
новим викликам глобалізації.
Починаючи з 2002р. (початок проведення соціологічних досліджень Центру Разумкова
з цієї тематики) кількість прихильників євроінтеграції постійно переважала над її
противниками. Саме тому, українські громадяни, усвідомлюючи відставання України від ЄС
досить прозоро та критично визначають її рівень за різними параметрами. Зокрема, більшість
респондентів вважають Україну європейською державою в географічному (74,8%) та
історичному (51,5%) плані. Водночас, 35,7% переконані, що Україна є європейською
країною у культурному плані. Найбільш критично оцінюють респонденти відповідність
України європейським параметрам у політичній (лише 18,4%), соціальній (14,7%) і
економічній (11,2%) сферах [2]. Варто зауважити, що такі оцінки не є ознакою розчарування
у євроінтеграції, а приводом для активізації зусиль щодо внутрішніх трансформацій, які
наближатимуть країну до європейських соціально-економічних і політичних стандартів.
Для подолання проблем, що стоять на шляху до Євросоюзу, необхідно зрозуміти, що
євроінтеграція, як основний вектор внутрішньої і зовнішньої політики України, повинна бути
усвідомлена, перш за все, як прагнення жити в просторі європейських цінностей, а вже потім
- інституційне приєднання до ЄС. Україні необхідно прагнути максимально реалізовувати
свій експортний потенціал і економіко-географічне положення. При цьому наявність
загального 1400 кілометрового кордону з Євросоюзом і 500 млн. потенційних споживачів на
ринку ЄС надають широкі можливості для розвитку торгово-транзитної інфраструктури
України, виробництва, орієнтованого на експорт в ЄС, і прикордонної торгівлі [3].
Враховуючи вищевикладене, важливого значення набуває створення стратегії
економічного розвитку України відповідно до її можливостей, наявного ресурсного
потенціалу та умов зовнішнього (міжнародного) середовища. Ця стратегія повинна включати
довгострокові, найбільше принципові й пріоритетні плани країни, завдання її уряду щодо
виробництва, величини надходжень та витрат бюджету, податків, цін, капіталовкладень,
соціального захисту населення [4].
Тому основним завданням є забезпечення динаміки зростання конкурентоспроможності
економіки України за умов утвердження оновленої моделі фінансового розвитку.
Поглиблення курсу ринкових реформ на інноваційних засадах та їхнє прискорення,
радикалізація системних перетворень можуть забезпечити прогресивний розвиток нашої
держави, успішне вирішення проблем соціального й економічного розвитку, підвищення
добробуту людей та забезпечення їм гідного життя. Саме такий шлях дозволить Україні
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зберегти і найефективніше використовувати наявний науково-технічний потенціал для
здійснення структурних змін та зайняти належне місце в світовому просторі.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЬВІВСЬКУ
ОБЛАСТЬ
В умовах обмеженості власних ресурсів іноземні інвестиції стають фактором зростання
регіональної економіки. Інвестиції стимулюють ріст темпів промислового виробництва та
валового регіонального продукту − це, у свою чергу, сприяє покращенню соціальних
показників розвитку регіону. Активізація інвестиційної діяльності регіону свідчить про
підвищення довіри іноземного бізнесу до влади, є індикатором успішності проведених
внутрішніх реформ та ефективної інвестиційної політики.
Потенційний інвестор при прийнятті рішення щодо вкладання капіталу в певний проект
здійснює комплексну оцінку інвестиційної привабливості на різних рівнях, починаючи від
країни загалом, закінчуючи об’єктом капіталовкладень. Водночас, неодмінно враховується й
інвестиційна привабливість регіону.
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Львівщина вважається однією із найбільш інвестиційно привабливих областей України.
Регіон має вихід до кордону з ЄС, її територією проходить державний кордон з Республікою
Польща протяжністю близько 278 км. Завдяки своєму сприятливому географічному
розташуванню Львівська область є перехрестям торгівельних шляхів Європи та Азії, а близькість
до державного кордону відкриває перспективи розвитку транскордонного співробітництва. Надра
області багаті на кам’яне вугілля, сірку, торф, калійну і кухонну сіль, будівельні матеріали, є
родовища нафти та газу, однак основним її багатством є значні запаси лікувальних мінеральних
вод.

Львівська

область

має

значний

кадровий

потенціал

і

здатна

забезпечити

висококваліфікованими спеціалістами як виробничу, так і невиробничу сферу господарства.
Згідно з рейтингом інвестиційної привабливості регіонів, складеним Київським
міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та
політичних консультацій, у 2014 році Львівська область зайняла перше місце. За основу
складових розрахунку були взяті інноваційний потенціал, географічне розташування,
інфраструктура, діловий клімат, відкритість влади, природні та трудові ресурси тощо [1].
Проаналізувавши динаміку інвестиційної активності Львівської області за 2010-2018
роки, можна зробити висновок, що починаючи із 2010 року до 2014 року спостерігалося
помірне зростання обсягу іноземних інвестицій. За результатами 2014 року обсяг залучених
інвестицій в економіку регіону склав 1379,5 млн. дол. США. Однак, починаючи з 2015 року,
спостерігалося зниження інвестиційної активності Львівської області (див. рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка іноземних інвестицій у Львівську область, млн. дол. США
Джерело: складено на основі [2]
Упродовж 2018 року у підприємства та організації Львівщини іноземними інвесторами
залучено 122,4 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що на
16,8% більше, ніж у попередньому році. Домінуюча частина іноземних інвестицій надходить
в область у вигляді грошових внесків. Так, торік у формі грошових внесків залучено 54,0
млн. дол., або 44,2% поступлень від іноземних партнерів. У вигляді рухомого і нерухомого
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майна надійшло 11,8 млн. дол. США інвестицій, або 9,6% усіх поступлень. Загальний обсяг
прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку Львівщини з початку інвестування,
станом на 31 грудня 2018 року склав 930 млн. дол. США.
Частка області в обсязі прямих іноземних інвестицій в Україну на кінець 2018 року
склала 2,9%. За цим показником Львівщина посіла сьоме місце в Україні. Обсяг прямих
іноземних інвестицій з розрахунку на одну особу у Львівській області становив 368 дол., тоді
як у середньому в Україні – у 2,1 рази більше.
З початку зовнішньоекономічної діяльності в область надійшли інвестиції з 63 країн
світу, у 2018 році вкладення здійснили партнери з 24 країн. До основних країн-інвесторів
Львівщини, на які припадає 86,8% усіх інвестицій, належать: Кіпр, Польща, Німеччина,
Нідерланди, Швейцарія, Данія, Австрія, Велика Британія, Угорщина та Віргінські Острови.
За обсягом вкладеного капіталу найбільш вагомими партнерами області є інвестори з
Кіпру, якими в економіку Львівщини вкладено 187,7 млн. дол., або 20,4% від загального
обсягу іноземного капіталу на кінець 2018 року (рис. 2). Найбільші обсяги кіпрського
капіталу зосереджені на підприємствах промисловості (83,3 млн. дол.), а також на
підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування (67,5 млн. дол.).
Окрім внесків до статутного капіталу, іноземні інвестори активно впливають на
діяльність підприємств області іншими фінансовими інструментами. Так, заборгованість
підприємств Львівщини за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими
зобов’язаннями перед прямими іноземними інвесторами за 2018 рік склала 534,7 млн. дол.
США. Більше половини цих коштів було надано промисловим підприємствам (53,8%).
Значні обсяги залучені у підприємства, що займаються професійною, науковою та технічною
діяльністю (11,4%), здійснюють операції з нерухомим майном (7,8%), оптової та роздрібної
торгівлі (7,3%), транспорту, складського господарства (6,8%), а також будівництва (6,7%).
Львівська область має багатогалузеву структуру економіки, в склад якої входять
видобувна галузь (нафта, газ, вугілля), сільське господарство, харчопереробна, будівельна,
машинобудівна промисловість, туризм та ін., що створює широкі можливості для іноземних
капіталовкладень. Серед галузей львівського регіону, на сьогодні найпривабливішими для
іноземних інвесторів є альтернативна енергетика (сонячні та вітрові електростанції), сільське
господарство та аграрна промисловість. Також активно розвивається легка промисловість,
виробництво кабельно-провідникової продукції для автомобільної галузі та побутової
техніки. Тобто галузі, виробництва яких неавтоматизовані, або ж напівавтоматизовані та
потребують великої кількості робочих рук.
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Рис. 2. Географічна структура прямих іноземних інвестицій у 2018 році
Джерело: [3]
Отож, незважаючи на кризові явища, які мають місце в українській економіці, Львівщина
продемонструвала яскравий приклад того, що інвестування коштів в економічно привабливі
проекти та ведення зовнішньоекономічної діяльності на теренах України є ефективним.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ В США ТА ЄС
ЗА 2014–2015 РР.: ВПЛИВ НА УКРАЇНУ
Основна мета цієї доповіді – це проаналізувати причини та наслідки економічних
коливань в ЄС та США у 2014-2015 рр., здійснити їх порівняльну оцінку, показати їх вплив
на економіку України.
В цей час, з вересня 2014 року до вересня 2015 року, золотовалютні резерви (ЗВР)
багатьох країн значно скоротилися в своїх масштабах. Наприклад, ЗВР Бразилії скоротилися
на 14 млрд дол або 3,8%, Індонезії - 9,5 млрд дол або 8,5%, ПАР - 3 млрд дол або 6,1%, Росії 338

83 млрд дол або 18,3%, Саудівської Аравії - 91,6 млрд дол або 12,1%. [1] Переважна
більшість цих грошей пішла на американський фондовий ринок.
Проблема полягала не стільки в наслідках зменшення ЗВР для національних економік,
скільки у його впливі на економіку та грошову одиницю США. Річ у тім, що влітку 2015
року ліквідні американські активи поза межами США складали половини від загальної суми і
перебували у ЗВР центральних банків усіх країн світу.
Якщо ці запаси витрачатимуть на підтримку курсу національних валют, то США
можуть зіткнутися з великим припливом грошей і квазігрошей (грошові кошти в
безготівковій формі, що знаходяться на строкових депозитах і ощадних банківських
рахунках). Якщо глянути на розподіл власності на держоблігації США за країнами, то до
таких висновків можна прийти з огляду на низку моментів.
По-перше, недаремно глобальні інвестори уважно стежать за Китаєм. Ця країна
накопичила колосальні обсяги ЗВР - 3,5 трлн дол в кінці вересня 2015 року - і є найбільшим
власником американських держоблігацій - 1 271 млрд дол в кінці серпня 2015 року. [2]
По-друге, треті за обсягом запаси держоблігацій США перебувають у власності групи
країн-експортерів нафти, включаючи Росію, Казахстан, арабські країни. В умовах низьких
цін на нафту ЗВР цих країн поступово скорочувалися. Як наслідок американські гроші та
квазігроші повертатимуться у США.
У відносно короткий проміжок часу разом з введенням економічних санкцій з боку ЄС,
США та інших західних країн відбувся обвал цін на світовому ринку нафти – з 112,36
доларів за барель нафти марки Brent (до ціни, на яку прив’язана ціна на експорту суміш
російської сирої нафти Urals, що експортується до Європи) 1 червня 2014 року до 56 доларів
США 31 грудня 2016 року. [3,4]

Рис. 1. Коливання цін на нафту Brent Crude (дол/барель) 1988-2015 рр.
Джерело: [5]
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Також в США в 2014 внутрішнє виробництво нафти вийшло на максимальні значення з
1983 року.
Поки підчас кризи США відчувала себе досить комфортно, в Європі погіршувалась
ситуація за рахунок Європейської міграційної кризи 2015 року — гуманітарної катастрофи,
викликаної масовим напливом мігрантів у Європу з охоплених війнами країн Африки і
Близького Сходу. Це була найбільша міграційна криза в Європі з часів Другої світової війни.
Загалом варто зазначити, що криза 2014 року найбільше вплинула на розвиток країн
Європи, коли ж у США, навпаки спостерігалося зростання економіки.
В Україні за цей період, глобальні негативні економічні тенденції співпали у часі із
внутрішніми кризовими явищами, як Майдан, втеча попередньої влади року та виведення з
країни значних фінансових ресурсів, і на кінець – початок війни та втрата частини території.
Як наслідок – країну охопила економічна рецесія, почались інфляційні процеси. Так,
інфляція за підсумком 2014 року становила 24,9 %, а за 2015 рік – 43,3 %. Експорт
скоротився майже втричі, видобуток вугілля – в 2,7 рази, виробництво продуктів харчування,
напоїв та тютюнових виробів – в 3,2 рази.
Слід згадати про те, що через обвал цін на нафту (а згодом і їх зниження на газ) дещо
послабили негативні тенденції енерго-імпорто-залежної країни.
Збиття Боїнга МН-17 Росією та розгортання війни у Сирії, призвели до того, що
незважаючи на кризові явища, ЄС значно посилив санкційний тиск проти Російської
Федерації (із підтримкою США). Ці міжнародні санкції почали застосовуватися у 2014 році.
Їх

ввели ЄС та США, Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова

Зеландія,

загалом — 41 країна [6] Безумовно, це також дещо покращило ситуацію в Україні.
Одні з останніх застосованих санкцій

США були проти компаній, причетних до

будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Відтак, компанія Allseas, що його
будувала, зупинила роботи в грудні 2019 року [7].
Рада Європейського Союзу теж ввела 28 січня санкції проти голови «Ради міністрів»
Криму Юрія Гоцанюка за «підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і
незалежності України» та за причетність до організації 8 вересня 2019 року місцевих
російських виборів у «незаконно анексованих» Криму і Севастополі. [8].
Останнє, на чому хотілось б наголосити, це торгівельна війна між США та ЄС. Влітку
2018 року США запровадили підвищені мита на сталь та алюміній з ЄС. У відповідь на це
Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких вироби зі сталі, віскі,
арахісове масло, мотоцикли та інші. 22 січня 2020 року Трамп висловив переконання, що ЄС
все ж укладе торговельну угоду із США, оскільки, стверджує він, "вони повинні".
Детальніше це розглядається у джерелі [9]
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Одним із важливих завдань на сучасному етапі розвитку України являється розвиток
науково-технічного потенціалу, інноваційної та інвестиційної діяльності. Для здійснення
економічного піднесення необхідно активізувати здійснення інвестиційної діяльності в країні
та досягнути необхідного обсягу інвестицій, що на даний момент становить близько 27-35%
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ВВП (станом на кінець 2018 року становить 3083409 млн. грн.). Потреба в інвестиціях
постійно зростає у зв’язку з необхідністю вдосконалення або заміною технологій, продукції
та устаткування на виробництві. Найбільш привабливою формою капіталовкладень для
економіки країни є прямі іноземні інвестиції, оскільки вони пришвидшують оновлення
основних фондів, впроваджують сучасні технології в виробництві та управлінні, покращують
рівень платоспроможності внаслідок припливу капіталу.
Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі види
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших
видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається
соціальний та екологічний ефект. А інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій
громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1].
Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування», іноземні
інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної
діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення
соціального ефекту [2].
Прямими іноземними інвестиціями є кошти чи інше майно, яке вкладається іноземним
інвестором до статутного фонду підприємства, як до об'єкту інвестиційної діяльності задля
отримання корпоративних прав.
Прямі іноземні інвестиції займають особливе місце серед форм міжнародного руху
капіталу. Це зумовлено двома вагомими причинами:
 прямі іноземні інвестиції - це реальні інвестиції, які не є чисто фінансовими актами,
шо виражені в національній валюті. Вони здійснюються у підприємства, землю та інші
капітальні товари;
 прямі іноземні інвестиції забезпечують управлінський контроль над об'єктом, в який
інвестовано капітал [3].
За даними Державної служби статистики України, за 2018 рік надійшло акціонерного
капіталу нерезидентів на суму 32291,9 млн доларів. Однак за цей період вибуло капіталу на
6295 млн доларів.
Станом на 31 грудня 2018 країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку України,
а саме: Кіпр - 8879,5 млн доларів, Нідерланди - 7060,9млн доларів, Великобританія 1955,9млн доларів, Німеччина 1668,2млн доларів. Інвестиції Російської Федерації в
економіку України склали 1008,1 млн доларів.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, залишаються власні кошти
підприємств та організацій.
Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у І півріччі 2019 року
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складають 233,9 млрд. грн, що на 12,3 % більше від обсягу за відповідний період 2018 року
(освоєно 213,8 млрд. грн).
Найбільш забезпеченими галузями економічної діяльності, за обсягами освоєння
капітальних інвестицій, у І півріччі 2019 року є: промисловість – 40,3%, будівництво –
10,8%, сільське, лісове та рибне господарство – 10,1%, інформація та телекомунікації – 3,7%,
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,9%,
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 8,4%, державне
управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 5,4%, операції з нерухомим
майном – 4,9% [4].
Але левова частка прямих іноземних інвестицій можуть бути так званими «круговими»
інвестиціями, які мають українське походження. Обсяг прямих іноземних інвестицій,
здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження, у 2018 році становив 0,5 млрд
доларів, тобто 20,6% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну.
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі станом на 01.07.2019
найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств
промисловості – 33,3 % та установ, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%.
Та, на жаль, приплив інвестицій в Україну поки не є стабільним, тому, що потенційних
інвесторів відштовхує високий рівень корупції, недовіра до судової системи, нестабільність
національної валюти, монополізація ринків і, звісно ж, військовий конфлікт на Донбасі.
Тому основними напрямками покращення інвестиційної привабливості України
повинні стати:
– зменшення тиску на інвесторів і відсутність диверсифікованих джерел інвестицій,
нерівномірність їх розподілу між регіонами;
– створення дієвих механізмів управління інвестиційною діяльністю;
–пріоритетне залучення інвестицій у галузі, що особливо потребують капіталовкладень;
– мотивація суб’єктів господарювання стосовно довгострокових вкладень, а також
населення щодо вкладення коштів в розвиток економіки, а не на споживання;
– стимулювання повторного інвестування;
– удосконалення інвестиційного законодавства;
–

ефективна

антикорупційна

діяльність

та

удосконалення

антикорупційного

законодавства.
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