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  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МІСЦЕ ДІЛОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  
У ІЄРАРХІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
THE PLACE OF BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY  
IN THE HIERARCHY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES

УДК 330.34; 65.016

https://doi.org/10.32843/bses.55-20

Пляскіна А.І.
к.е.н., доцент кафедри 
зовнішньоекономічної діяльності
Херсонський національний  
технічний університет

Plyaskina Аlona
Kherson National Technical University

У статті доведено, що стратегія підпри-
ємства має кілька рівнів декомпонування, 
кожному з яких відповідає стратегія певного 
рангу, тобто стратегія підприємства має 
ієрархічну будову. Встановлено, що значна 
кількість науковців ототожнює змістовну 
функціональність ділової стратегії, конку-
рентної, бізнес-стратегії, або стратегії 
бізнесу. Обґрунтовано, що одним із найбільш 
коректних підходів до формування страте-
гій розвитку є ієрархічний, який відображає 
рівні управління підприємства та харак-
тер взаємозв’язку із зовнішнім оточенням. 
Іноземні науковці вважають, що ділова 
стратегія розвитку «налаштовує» підпри-
ємство на організацію використання обме-
жених економічних ресурсів підприємства 
для отримання зиску шляхом задоволення 
вимог зовнішнього оточення, а саме покуп-
ців. Ділову стратегію розвитку розглянуто 
як постулат вирішення спільних завдань 
щодо задоволення потреб та гармонізації 
всіх факторів середовища підприємства. 
Для ділової стратегії розвитку характерні 
динамічність та функціональність. Виді-
лено основні функції ділової стратегії розви-
тку, такі як економічна, організаційно-управ-
лінська, соціальна.
Ключові слова: стратегія, ділова страте-
гія, розвиток, ієрархія, середовище.

В статье доказано, что стратегия пред-
приятия имеет несколько уровней деком-

понирования, каждому из которых соответ-
ствует стратегия определенного ранга, 
то есть стратегия предприятия имеет 
иерархическое строение. Установлено, 
что значительное количество научных 
исследований отождествляет содержа-
тельную функциональность деловой стра-
тегии, конкурентной, бизнес-стратегии, 
или стратегии бизнеса. Обосновано, что 
одним из наиболее корректных подходов к 
формированию стратегий развития явля-
ется иерархический, отражающий уровни 
управления предприятия и характер взаи-
мосвязи с внешним окружением. Зарубежные 
ученые считают, что деловая стратегия 
развития «настраивает» предприятие на 
организацию использования ограниченных 
экономических ресурсов предприятия для 
получения выгоды путем удовлетворения 
требований внешнего окружения, а именно 
покупателей. Деловая стратегия развития 
рассмотрена как постулат решения общих 
заданий по удовлетворению потребностей 
и гармонизации всех факторов среды пред-
приятия. Для деловой стратегии развития 
характерны динамичность и функциональ-
ность. Выделены основные функции дело-
вой стратегии развития, такие как эконо-
мическая, организационно-управленческая, 
социальная.
Ключевые слова: стратегия, деловая 
стратегия, развитие, иерархия, среда.

It is proved that the strategy of the enterprise has several levels of decomposition, each of which corresponds to the strategy of a certain rank, i.e. the 
strategy of the enterprise has a hierarchical structure. The variety of strategies, its hierarchy complicates the classification of strategies. It has been found 
that a significant number of scholars identify the substantive functionality of a business strategy, competitive or strategy of business. It is substantiated that 
one of the most correct approaches to the formation of development strategies is hierarchical, which reflects the levels of management of the enterprise 
and the nature of the relationship with the external environment. Foreign scientists believe that the business development strategy “adjusts” the company to 
organize the use of limited economic resources of the enterprise to make a profit by meeting the requirements of the external environment: customers. Hav-
ing analyzed many scientific papers, the diversity of approaches of Ukrainian scientists to the category of “enterprise development”, the author considers it 
appropriate to systematize this category in the form of an essential characteristic. The direction of defining the essence of “business development strategy” 
of the enterprise in the form of management plan or rules of relations between internal and external environments of the enterprise involves considering the 
strategy as a specific management ideology, because the strategy in this case is seen as an ideology of unity. Thus, the business development strategy 
should be perceived as a postulate of solving common problems to meet the needs and harmonize all factors of the enterprise environment. The essence 
of the enterprise development strategy is specified. Modern economic conditions are dynamic and uncertain. One of the main factors that can improve 
position of enterprise at the market is a properly grounded development strategy. Such a strategy should be based on intensive development. Dynamics 
and functionality are inherent in a business development strategy. Thus, we have every reason to distinguish such basic functions of business development 
strategy as economic, organizational, managerial, and social.
Key words: strategy, business development strategy, development, hierarchy, environment.

Постановка проблеми. Розвиток підприєм-
ства значною мірою залежить від того, на основі 
якої стратегії він буде реалізовуватись. Стратегія 
розвитку підприємства включає не лише пере-
лік запланованих дій та способів їх досягнення, 
але й виникнення потенціальних негативних 
ситуацій для своєчасного адаптування до нових  
умов. Саме ділова стратегія розвитку допома-

гає підприємству досягати своїх цілей в умовах 
активної конкуренції. Таким чином, важливо більш  
ґрунтовно дослідити природу ділової стратегії роз-
витку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням ділової стратегії розвитку підпри-
ємства присвячені праці таких вітчизняних і зару-
біжних учених, як І. Ансофф [1], Е. Бельтюков [2], 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

8 Випуск 55-2. 2020

Я. Бжуска [3], С. Большенко [4], С. Василига [5], 
Д. Горєлов [4], Дж. Дейлі [6], Л. Завідна [7], Ю. Калині-
ченко [8], О. Кравченко [9], Б. Карлофф [10], Л. Мель-
ник [11], Л. Некрасов [2], К. Омайє [12], К. Редченко 
[13], М. Саєнко [14], А. Томпсон [15], І. Тюха [16]. Від-
значаючи важливість та цінність досліджень цих нау-
ковців, зазначаємо, що ділова стратегія розвитку 
підприємства корелює з раціонально організова-
ною активністю та орієнтацією на ділові інтереси, 
вимагає подальшого вдосконалення та конкре-
тизації в контексті систематизації рівнів управ-
ління підприємства та характеру взаємозв’язку із 
зовнішнім оточенням.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення підходів щодо місця ділової стра-
тегії розвитку, а саме його ієрархічність, яка відо-
бражає рівні управління підприємства та характер 
взаємозв’язку із зовнішнім оточенням.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Приклади використання стратегічного підходу до 
управління діловими організаціями почали про-
стежуватися ще у 20–30-х рр. ХХ ст. З 1926 р. під 
стратегією малося на увазі управління ресурсами, 
коли спеціалістами Бостонської консалтингової 
групи (BCG) було встановлено, що за кожного 
подвоєння виробництва витрати на одиницю про-
дукції знижуються на 20% [13]. Стратегія підпри-
ємства має кілька рівнів декомпонування, кожному 
з яких відповідає стратегія певного рангу, тобто 
стратегія підприємства має ієрархічну будову.

Ієрархія стратегій означає ранжування, вза-
ємозв’язок і підпорядкованість різних страте-
гій, які становлять стратегію підприємства [14]. 
Б. Карлофф, розкриваючи зміст ієрархічної струк-
тури (будови стратегій), трактує його так: на більш 
високому рівні управління вважається стратегією 
(тобто засобом для досягнення якихось цілей), 
на нижчих рівнях воно вважається набором цілей 
або завдань [10].

Різноманітність стратегій, її ієрархічність 
ускладнюють класифікацію стратегій. Наприклад, 
класифікація стратегій підприємства відповідно 
до рівня прийняття рішень має такий вигляд: кор-
поративна, ділова, функціональна, оперативна 
(остання може бути включена у функціональну) [4] 
(рис. 1). Причому деякі вчені [7; 8; 9; 11; 14; 16] 
ототожнюють змістовну функціональність ділової 
стратегії, конкурентної, бізнес-стратегії, або стра-
тегії бізнесу.

У мультибізнесовому підприємстві (багатопро-
фільному, диверсифікованому, що виробляє різ-
нотипну продукцію) застосовують чотирирівневу 
стратегію, до якої входять:

– корпоративна (загальна) стратегія, що одно-
часно є портфельною;

– конкурентні (ділові, бізнесові) стратегії;
– функціональні стратегії;
– операційні стратегії.

В однобізнесовому підприємстві (вузькопрофіль-
ному, що виробляє однотипну продукцію) застосову-
ють трьохрівневу стратегію, до якої входять:

– корпоративна стратегія, що одночасно є 
конкурентною (діловою, бізнесовою);

– функціональні стратегії;
– операційні стратегії [14].
Найвищий рівень в ієрархії має корпоративна 

(портфельна) стратегія, адже вона визначає 
загальний напрям діяльності підприємства, яким 
може бути зростання, стабілізація або скорочення.

До другого рівня відносять конкурентні (ділові, 
бізнесові, конкурентні) стратегії, які підпорядковані 
корпоративній і визначають шляхи досягнення 
вибраного нею напряму в кожній стратегічній оди-
ниці бізнесу, а також є план завоювання сильних 
довгострокових конкурентних позицій (переваг).

Конкретизують і доводять корпоративну й кон-
курентні стратегії до функціональних служб гос-
подарства функціональні стратегії, які посідають 
третє місце в ієрархії. Функціональні стратегії роз-
робляють для кожного функціонального напряму, 
зокрема для виробництва, фінансів, маркетингу, 
інновацій, управління персоналом. Функціональні 
стратегії конкретизують, доводять корпоративну 
й конкурентні стратегії до функціональних служб 
господарства. Одночасно функціональні підроз-
діли помітно впливають на формування корпора-
тивної і конкурентних стратегій.

До найнижчого (четвертого) рівня відносять 
операційні стратегії, іншими словами, стратегії для 
структурних підрозділів підприємства. Це найниж-
чий рівень стратегії підприємства, з яким пов’язані 
стратегії, що займають вищий рівень за ієрархією, 
такі як корпоративна, конкурентні, функціональні.

Існує тісний взаємозв’язок між усіма рівнями, 
адже кожен з вищих рівнів утворює стратегічне 
середовище для нижчого рівня й обмежує його 
у чомусь, навпаки, кожен нижчий рівень помітно 
впливає на формування вищого рівня [7; 8; 14; 16].

Погоджуємося з О. Кравченко [9] в тому, що 
одним із найбільш коректних підходів до форму-
вання стратегій розвитку є ієрархічний, який відо-
бражає рівні управління підприємства та характер 
взаємозв’язку із зовнішнім оточенням. Процес 
формування стратегії розвитку підприємства роз-
глядається з цих позицій як послідовна операці-
оналізація на загальну, ділову (бізнес-стратегію) 
та портфель функціональних субстратегій. З цих 
позицій формування стратегії розвитку підпри-
ємства визначено як системний процес, який дає 
змогу на засадах стратегічного мислення проана-
лізувати умови, в яких працює галузь (підгалузь); 
визначити місію, цілі й завдання підприємства; 
розробити головні напрями та заходи збалансо-
ваності його розвитку в умовах динамічної зміни 
зовнішнього середовища за максимального вико-
ристання всіх наявних ресурсів підприємства.
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Іноземні науковці вважають, що ділова стра-
тегія розвитку «налаштовує» підприємство на 
організацію використання обмежених економічних 
ресурсів підприємства для отримання зиску шля-
хом задоволення вимог зовнішнього оточення, а 
саме покупців. Так, Джон Л. Дейлі [6] наголошує 
на тому, що ділова стратегія – це позиціонування 
підприємства стосовно його постачальників, спо-
живачів, базисної компетенції, застосовуваних 
технологій, географічних зон та інших факторів, 
що впливають на ефективність розподілу ресурсів 
підприємства й обслуговування його споживачів.

І. Ансоф [1], використовуючи концепцію стра-
тегічного менеджменту, зазначає, що страте-
гія – це один з декількох наборів правил прийняття 
рішення щодо поведінки підприємства, і виділяє 
такі чотири групи правил: правила встановлення 
відносин підприємства із зовнішнім середовищем; 
правила встановлення відносин і процесів всере-
дині підприємства; правила ведення щоденних 
справ; засоби вимірювання результатів сьогоден-
ної і майбутньої діяльності підприємства. Він опи-
сує стратегію як сукупність правил для прийняття 
рішень задля забезпечення стійкого зростання й 
розвитку підприємства, виокремлюючи дві групи 
правил. Перша група – це правила взаємовідносин 
підприємства із зовнішнім середовищем (стратегія 
бізнесу). Друга група – це правила встановлення 

рівноваги між власними внутрішніми змінними 
(організаційна концепція).

К. Омайє [12] ототожнює ділову стратегію з 
діями, що спрямовані безпосередньо на підси-
лення позицій компанії. На його думку, сенс ділової 
стратегії полягає у створенні реальної конкурент-
ної переваги. Якщо немає конкурентів, то немає 
потреби у стратегії, оскільки єдина мета стратегіч-
ного планування полягає в тому, щоби дати змогу 
компанії домогтися найбільш ефективним чином 
стійкої переваги над конкурентами.

Л. Мельник [11] вважає, що ділова стратегія – це 
бізнес-стратегії стратегічних господарських центрів.

На думку Я. Бжускої [3], створення та застосу-
вання ділових стратегій на підприємствах поля-
гає у досягненні поставлених цілей шляхом коор-
динації, оптимального розподілу та планування 
всіх компонентів комунікативного процесу. Ділова 
стратегія – це план управління окремою сферою 
діяльності компанії. Якщо компанія займається 
одним видом бізнесу (вузькопрофільна компанія), 
то в цьому разі корпоративна й ділова стратегії збі-
гаються. Ці стратегії відрізняються тільки в дивер-
сифікованій компанії. Ділова стратегія спрямована 
на встановлення й зміцнення довгострокової кон-
курентоспроможної позиції компанії на ринку. Роз-
роблення ділової стратегії пов’язана найбільшою 
мірою з розробленням конкурентних підходів, які 

Рис. 1. Місце ділової стратегії розвитку в ієрархії стратегій розвитку підприємства

Джерело: розроблено та вдосконалено автором на основі джерел [7; 8; 9; 10; 11; 14; 16]
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нейтралізували б конкурентні заходи суперників.
Як зазначають Є. Бельтюков та Л. Некрасов Л., 

ділова стратегія розвитку відповідає на питання про 
те, як підприємству поводитись у вибраній стратегіч-
ній галузі, щоб її шлях до досягнення своїх цілей в 
умовах конкуренції пролягав за оптимальним марш-
рутом [2]. Узагальнення більшості наукових підходів 
науковців до розуміння сутності поняття «ділова стра-
тегія розвитку підприємства» наведено на рис. 2.

Напрям визначення сутності ділової стра-
тегії розвитку підприємства у вигляді плану 
управління або правил взаємовідносин внутріш-
нього та зовнішнього середовища підприємства  
(рис. 2) передбачає розгляд стратегії як специ-
фічної ідеології управління, оскільки стратегія у  
цьому разі розглядається як ідеологія єднання, 
прагнення до синтезу. Таким чином, ділову стра-
тегію розвитку слід сприймати як постулат вирі-
шення спільних завдань щодо задоволення 
потреб та гармонізації всіх факторів середо- 
вища підприємства.

Для ділової стратегії розвитку властивими є 
динамічність та функціональність. Отже, маємо 
всі підстави для виділення таких основних функцій 
ділової стратегії розвитку, як економічна, організа-
ційно-управлінська, соціальна.

Другий напрям визначення сутності ділової  
стратегії розвитку підприємства складається із 
запланованих дій, шляху (активна стратегія), а 
також необхідних корективів у разі неочікуваних 
обставин (незаплановані стратегічні рішення). 
Отже, стратегію краще за все розглядати як  
комбінацію із запланованих дій і швидких рішень 
щодо адаптації нових викликів зовнішнього ото-
чення підприємства та нової диспозиції в конку-
рентній боротьби.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведено дослідження змістовної функціональності 
та місце ділової стратегії розвитку в ієрархічній 
структурі стратегії розвитку підприємства відпо-
відно до рівня прийняття рішень у мультибізнесо-
вому підприємстві та однобізнесовому.

Визначено, що значна кількість учених ото-
тожнює функціональність ділової стратегії, конку-
рентної, бізнес-стратегії, або стратегії бізнесу. Це 
пов’язано перш за все з тим, що ділова стратегія 
розвитку – це системний процес взаємовідносин 
підприємства із зовнішнім середовищем та вста-
новлення рівноваги між власними внутрішніми 
змінними (ресурсами).

Обґрунтовано, що ділову стратегію розвитку 
слід сприймати як аксіому вирішення спільних 
завдань стосовно задоволення потреб зовніш-
нього оточення та гармонізації всіх факторів 
середовища підприємства або як комбінацію із 
запланованих дій і гнучких рішень щодо адап-
тації нових викликів зовнішнього оточення під-
приємства та сучасної диспозиції в конкурент-
ній боротьби. 
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У статті визначено особливості стартапу 
як інноваційного проєкту, що дає змогу 
визначити ефективну концепцію управ-
ління. Проведено аналіз концепцій управ-
ління стартап-проєктом, виділено їх осо-
бливості, переваги та недоліки. Визначено 
проблеми управління стартапами під час 
виходу на ринок, ключові принципи «береж-
ливого стартапу». Проведений порівняль-
ний аналіз розглянутих концепцій дав змогу 
зробити висновок, що найбільш ефектив-
ною в рамках управління стартап-проєк-
том є концепція Lean, яка передбачає опти-
мальне використання ресурсів. Доведено, 
що, використовуючи цю концепцію, компанії 
мають можливість проєктувати продукти 
чи послуги, які відповідають очікуванню 
та потребам клієнтів, без необхідності 
великого обсягу передстартового фінансу-
вання або витратних продуктових запусків. 
Встановлено, що перші тести й модерні-
зація продукту відбуваються на етапі його 
розроблення. Запропоновано в рамках цієї 
концепції розглядати можливості розвитку 
(вдосконалення) продукту на основі застосу-
вання інновацій різного типу.
Ключові слова: бізнес-проєкт, стартап, 
підприємницька діяльність, ринок, «бережли-
вий стартап», концепції.

В статье определены особенности стар-
тапа как инновационного проекта, что 

позволяет определить эффективную кон-
цепцию управления. Проведен анализ кон-
цепций управления стартап-проектом, 
выделены их особенности, преимущества 
и недостатки. Определены проблемы 
управления стартапами при выходе на 
рынок, ключевые принципы «бережливого 
стартапа». Проведенный сравнительный 
анализ рассмотренных концепций позволил 
сделать вывод, что наиболее эффективной 
в рамках управления стартап-проектом 
является концепция Lean, предусматриваю-
щая оптимальное использование ресурсов. 
Установлено, что первые тесты модерни-
зации продукта происходят на этапе его 
разработки. Доказано, что, используя эту 
концепцию, компании имеют возможность 
проектировать продукты или услуги, соот-
ветствующие ожиданию и потребностям 
клиентов, без необходимости большого 
объема предстартового финансирования 
или расходных продуктовых запусков. Уста-
новлено, что первые тесты и модернизация 
продукта происходят на этапе его разра-
ботки. Предложено в рамках этой концеп-
ции рассматривать возможности развития 
(усовершенствования) продукта на основе 
применения инноваций различного типа.
Ключевые слова: бизнес-проект, стар-
тап, предпринимательская деятельность, 
рынок, «бережливый стартап», концепции.

A distinctive feature of innovative business development is the gradual transition to modern international forms of business. A certain methodology and man-
agement concept is necessary for startup executors to achieve the set results and implement the idea. The purpose of this study is to analyze the theoretical 
foundations of a startup to attract venture capital based on the study of foreign experience and identify features of the concepts of startup management as 
an innovative project. It has been proven that the creation of an innovative economy driven by the rapid expansion of startups has never been so relevant. 
The purpose of the study is to determine the features of a startup as an innovative project. To analyze the concepts and models of implementation of new 
business projects. A business plan in a market economy is a working tool used in many areas of business. A well-designed business plan promotes the 
growth of the enterprise, helps to effectively plan their activities. The definition of a new concept of “startup”, which is used as a common name for a radi-
cally new project, is analyzed. The concept of “lean startup” is considered, the advantages and disadvantages, problems of implementation are defined. A 
comparative analysis of Lean Canvas models and the basic Canvas model is performed and their differences are determined. The model of “lean startup” 
involves the rational use of resources. The first tests and modernization of the product take place at the stage of its development, it is necessary to work not 
only within a certain model, it is necessary to consider possibilities of product development from different parties and to be ready for innovations of different 
types. In order for the modernization of the product/service to meet the demands of consumers, it is necessary to maintain feedback from the audience, be 
sure to follow the wishes of customers. Lean Startup is committed to monitoring trends and provides for the development of the final version of the product/
service in conjunction with the consumer audience. This saves significant funds and other resources when starting a new startup.
Key words: business project, startup, business, market, “lean startup”, concepts.

ОСОБЛИВОСТІ СТАРТАПУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ
FEATURES OF A STARTUP AS AN INNOVATIVE PROJECT

Постановка проблеми. Негативні кризові 
явища, інфляція, безробіття впивають на економіч-
ний стан України. Задля підвищення інноваційно-
інвестиційного потенціалу країни на сучасному 
етапі першочерговим є створення нових робочих 
місць, конкурентоспроможних підприємств та 
інноваційних бізнес-проєктів. Основою для реалі-
зації цього є державна підтримка суб’єктів підпри-
ємницькою діяльності для створення нових стар-
тапів. Створення сприятливого середовища для 
ведення бізнесу та розвитку малого й середнього 
підприємництва є одним із середньострокових 
напрямів реформування, зазначених у Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам створення, функціонування стартапів 

та вирішенню цього питання присвячені наукові 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема 
роботи С. Бланка [18], Д. Довгополого [19], П. Гре- 
ма [20], Е. Ріса [21], Н. Ситник [22].

Постановка завдання. Відмінною рисою  
інноваційного розвитку підприємництва є посту-
повий перехід до сучасних міжнародних форм 
ведення бізнесу. Нині конкурентоспромож- 
ність підприємства пов’язана з інноваційним  
підходом до вирішення бізнес-завдань. Певна 
методологія та концепція управління необхідна 
виконавцям стартапу для досягнення постав-
лених цілей. Отже, метою статті є аналіз теоре-
тичних основ створення стартапу та визначення 
особливостей концепцій управління стартапом як  
інноваційного проєкту для залучення вен- 
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чурних інвестицій на основі вивчення зарубіж- 
ного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Start Up (стартап) є новим поняттям для вітчиз-
няної практики, яке використовується як спільна 
назва для кардинально нового проєкту. У США 
(1930 р.) два студенти Стенфордського універси-
тету У. Х’юлетт та Д. Паккард заснували підпри-
ємство, яке назвали “Start Up” (нині це всесвітньо 
відома компанія “Hewlett-Packard”) [11].

С. Бланк та Б. Дорфом дають таке визначення 
стартапу: «компанія, створена для пошуку від-
творюваної і масштабованої бізнес-моделі» [18]. 
Д. Довгополий у роботі «Про інноваційний бізнес» 
характеризує стартап «як новостворену компа-
нію, основою функціонування якої є нові іннова-
цій, які тільки з’явились» [19]. П. Грем вважає, що 
«стартап – це проєкт з високим темпом зростання  
(до 5–7% за тиждень» [20]. На думку Е. Ріса, стар-
тап ‒ це організація, яка пропонує новий продукт 
чи послугу в умовах невизначеності та ризику [21], 
а Н. Ситник вважає стартапом новий механізм 
впровадження інноваційних технологій з низьким 
порогом виходу на ринок [22].

В роботі «Інвестиції у стартапи» Д. Наривоч-
кін виділяє особливості стартапів, які поділяє на 
групи. По-перше, «стартап – це підприємниць-
кий проєкт, який оцінюється вище своєї поточної 
вартості. Оцінювання ґрунтується на фінансових  
прогнозах майбутніх грошових потоків, яким, як 
правило, надзвичайно складно дати об’єктивну 
оцінку внаслідок високого ступеня ризику та 
невизначеності галузі високих технологій» [13]. 
По-друге, «стартап передбачає наявність компе-
тенцій, достатніх для вирішення різних завдань, 
(технічних, операційних, маркетингових, еколо- 
гічних тощо») [13]. За визначенням, яке наведене 
у джерелі [12], «стартап – це нещодавно ство- 
рена компанія, що формує свій бізнес на основі 
інновацій або інноваційних технологій, володіє 
обмеженою кількістю ресурсів і планує виходити 
на ринок».

За даними рейтингу “Startup Ranking” (2018 р.), 
за кількістю розроблених та впроваджених старта-
пів Україна посіла 42 місце (зі 137 країн), маючи 
205 стартапів, випередивши Литву та Естонію. 
Перше місце в рейтингу посідає США (45 000 стар-
тапів), друге – Індія (5 200), третє – Великобрита-
нія (4 702).

Кожен стартап, варто розглядати як проєкт, 
який має певні етапи розвитку. Розподіл на етапи є 
умовним і залежить від мети, спрямованості стар-
тапу, сфери його діяльності та інших критеріїв, які 
впливають на швидкість розвитку, кількість та рівень 
інвестицій. Якщо розглядати стартап не як нове під-
приємство, а як об’єкт інноваційної діяльності, то 
можна виділити такі етапи діяльності: новація → 
інноваційний проєкт → інноваційний об’єкт.

На етапі «новація → інноваційний проєкт» 
генеруються інноваційні, креативні бізнес-ідеї та 
залучаються інноваційні інвестори. Комерційні 
бізнес-ідеї виникають, як правило, в результаті 
цілеспрямованого пошуку. Як вихідна інформація 
використовуються зміни у законодавстві, думки 
споживачів та продавців, продукція, що пропону-
ється на наявних ринках.

Етап «інноваційний проєкт → інноваційний 
об’єкт» – це головний етап менеджменту стар-
тапу (інноваційний інжиніринг). Ініціаторами стар-
тапів виступають інноваційні інвестори (науковці, 
винахідники, креативні підприємці), муніципальні 
та центральні структури влади, фінансові інвес-
тори, проєктні менеджери. На одному з етапів в 
цій послідовності підприємство, ймовірно, зіштов-
хнеться з невдачею. Як свідчить дослідження, 
проведене Шихару Гошем з Гарвардської школи 
бізнесу, 75% усіх стартапів зазнають невдачі.

Надалі розглянемо концепції управління стар-
тапами, які допомагають знизити ризики під час 
реалізації стартапів.

Projects In Controlled Environments (PRINCE2) – 
це концепція, яка ґрунтується на структурованому 
методі управління та розроблена на основі вдало 
реалізованих проектів. Вона містить весь набір 
інструментів з планування, організації, контролю 
стартапів протягом усього життєвого циклу про-
єкту. Головною перевагою цієї концепції є розпо-
діл усього процесу на етапи задля раціонального 
використання ресурсів, що є головним фактором 
успішної реалізації стартапів, оскільки на початко-
вому етапі ресурси обмежені.

Scrum-концепція орієнтована на IT-проєкти.  
Ця концепція вирішує такі проблеми, як відсут-
ність злагодженої роботи у команді, невиконання 
планів, дублювання рішень, завдань у підроз- 
ділах. На перше місце в цьому аспекті висува-
ються орієнтація на клієнта, взаємодія з корис-
тувачем під час планування та виконання проєк- 
ту. Характерними рисами цієї концепції є  
швидке реагування на зміни вимог та швидка 
адаптація до них.

Концепція Kanban дає змогу виконувати одно-
часно декілька завдань шляхом встановлення 
пріоритету їх виконання за проєктом. Kanban реа-
лізує принцип «точно в строк», забезпечує опти-
мальний розподіл навантаження між усіма розроб-
никами проєкту.

Більш детально зупинимось на концепції Lean 
Startup. ««Бережливий стартап» (англ. “Lean 
Startup”) – це концепція створення компаній, роз-
робки та виведення на ринок нових продуктів чи 
послуг, яка ґрунтується на науковому підході до 
менеджменту стартапів, навчанні, проведенні екс-
периментів, ітеративному випуску продуктів задля 
скорочення циклу розробки та отримання корис-
ного зворотного зв’язку від клієнтів» [14].
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Використовуючи цю концепцію, компанії мають 
можливість проєктувати продукти чи послуги, які 
відповідають очікуванню та потребам клієнтів, 
без необхідності великого обсягу передстартового 
фінансування або витратних продуктових запус-
ків. Концепція Lean передбачає бережливе, раці-
ональне витрачання коштів та ресурсів, викорис-
товуючи наукові підходи до впровадження нових 
продуктів, послуг, ідей. Отже, спочатку форму-
ється основна гіпотеза, проводяться її тестування 
та оцінювання результату згідно зі статистикою, і, 
якщо ідея має успіх, вона впроваджується.

Надалі визначимо ключові принципи «береж-
ливого стартапу».

1. Узагальнення гіпотез підприємців у вигляді 
канви бізнес-моделі, схематичне зображення  
того, як компанія створює цінність для себе та 
своїх клієнтів.

2. Клієнтоорієнтований підхід. Визначаються 
потреби клієнтів та їх реакція на гіпотезу. Ця гіпо-
теза має відповідати вимогам “minimum viable 
product” (MVP), тобто ідея стартапу (гіпотеза) має 
пропонувати мінімально життєздатний продукт, що, 
як правило, перебуває на перетині ідеї продукту, 
про який мріє сам стартапер, і нового продукту, який 
потрібен клієнтам, готовим за нього платити. Щоби 
правильно визначити місце гіпотези, встановлюють 
канал зворотного зв’язку. Залежно від отриманого 
відгуку вносяться корективи і/або запускається 
черговий цикл, здійснюється корегування зі зміною 
курсу розвитку стартапу.

3. Використання методики гнучкої розробки 
продукту. Це процес, за якого стартапи створюють 
мінімальні життєздатні продукти, які вони потім 
тестують [15; 16; 17].

В кінці кожної ітерації готовий продукт або про-
ходить тест (гіпотеза підтверджується), або не 

проходить (зворотна реакція свідчить про те, що 
продукт у його нинішньому вигляді купувати не 
готові). Якщо продукт не відповідає вимогам клі-
єнтоорієнтованного підходу, цикл починається 
заново: ідея переходить у гіпотезу, яка перевіря-
ється за критеріями MVP і підтверджується (або 
знову не підтверджується) експериментом. Щоби 
прискорити процес оцінювання перспективності 
нового бізнесу, розробляють шаблон за моделлю 
Lean Canvas, тобто один з найбільш наочних візу-
альних інструментів, що дає змогу після заповне-
ння таблиці оцінити «вузькі» місця будь-якого біз-
нес-проєкту. Lean Canvas і базова модель Canvas 
розроблення стартапів схожі, але між ними є такі 
відмінності.

1) Мета. Модель Lean Canvas, крім витрат та 
грошових потоків, описує шляхи вирішення про-
блеми, а базова модель Canvas ‒ інфраструктуру.

2) Конкурентні переваги. В Lean Canvas увага 
фокусується на «нечесній перевазі», що дає змогу 
завоювати ринок, а в базовій моделі Canvas акцент 
робиться на кількісні та якісні характеристики цін-
нісної пропозиції.

3) Споживачі. У Canvas акцентується увага 
на споживчому сегменті, каналах збуту та вза-
ємовідносинах з клієнтами, а в Lean акцент мен-
ший, оскільки стартап ще не має реального про-
дукту, який можна тестувати за всіма складовими 
частинами. З огляду на це для впровадження 
нового проєкту пропонується заповнити шаблон 
(матрицю) (рис. 1).

У цьому шаблоні коротко формулюються 
1–3 проблеми, які планується вирішити.

«Споживчий сегмент» заповнюється спожива-
чами продукту/послуги, які поділяються на дрібні 
сегменти. Якщо цільових груп декілька, то для 
кожної групи створюється окремий шаблон.

Рис. 1. Шаблон (матриця) впровадження нового проєкту

Джерело: розроблено автором
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Ціннісна пропозиція ‒ це пропозиція, що відріз-
няє новий бізнес від інших аналогічних. Формулю-
ється перевага (бізнес-ідея), яка пояснить, чому 
купувати продукт потрібно саме в рамках нового 
проєкту. До формулювання бізнес-ідеї залучають 
різних людей зі свіжими поглядами, влаштовують 
«мозкові штурми».

Рішення. Приймаються прості рішення, які 
характеризують мінімально життєздатний продукт.

Ключові дії (партнери, види діяльності, 
ресурси). Описуються дії користувачів, які вплива-
ють на отримання доходу.

Канали збуту. Перераховуються платні й безко-
штовні способи залучення покупців.

Структура витрат. Передбачаються не тільки 
постійні, але й тимчасові витрати.

Грошові потоки. Виписуються формати потоків, 
такі як реклама, передплата, тобто описується, як 
бізнес буде заробляти.

Слід зауважити, що ідея «бережливого стар-
тапу» має певні недоліки: модель заохочує ство-
рення окремих функцій, а не повноцінний продукт. 
Формат роботи негативно впливає на мотивацію 
команди. Науковці вважають, що тестування вели-
кого потоку інновацій в обмеженому часі та при-
скореному темпі деморалізує команду. Незважа-
ючи на ці недоліки, методика підтвердила свою 
життєздатність та ефективність.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
проведений порівняльний аналіз розглянутих кон-
цепцій дав змогу зробити висновок, що найбільш 
ефективною в рамках управління стартап-проєк-
том є концепція Lean, яка передбачає оптимальне 
використання ресурсів. Встановлено, що перші 
тести й модернізація продукту відбуваються на 
етапі його розроблення. В рамках цієї концепції 
розглядаються можливості розвитку (удоскона-
лення) продукту на основі застосування іннова-
цій різного типу; підтримується зворотний зв’язок 
з клієнтами, який враховує зміни у побажаннях. 
Lean Startup зобов’язує спостерігати за тенденці-
ями й передбачає розроблення остаточної версії 
продукту/послуги спільно зі споживчою аудито-
рією. Це дає змогу заощадити значні ресурси та 
кошти під час реалізації нового стартапу.
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В умовах пандемії через карантинні заходи 
гострою стає проблема фінансового стану 
закладів індустрії гостинності, яка вважа-
лася одним із провідних напрямів діяльності 
у ХХІ сторіччі. Закриття кордонів може 
стати шансом для розвитку внутрішнього 
туризму в Україні. Попередньо проведене 
анкетування респондентів різних вікових 
груп визначило розуміння сучасних потреб 
українських споживачів послуг у сфері гос-
тинності, а саме їх очікувань до засобів розмі-
щення та визначення перспективних напря-
мів розвитку готельного бізнесу в Україні. 
Проблемою для внутрішнього туризму є 
те, що значна кількість цікавих українських 
туристичних об’єктів розташована у місце-
востях, до яких відсутні пристойні дороги, 
а популярні місця відпочинку малодоступні 
для людей з обмеженими можливостями. 
У статті розглянуто систему першочерго-
вих антикризових заходів для виходу галузі 
з кризи, спричиненою пандемією. Доведено, 
що перспективними можуть стати глем-
пінги, які можуть поєднувати комфорт та 
повагу до довкілля, а також агроготелі, 
що не тільки надаватимуть послуги розмі-
щення, але й навчать догляду за господар-
ством та приготуванню місцевих страв.
Ключові слова: готельний бізнес, криза, 
індустрія гостинності, глемпінги, агрого-
телі.

В условиях пандемии из-за карантинных мер 
острой становится проблема финансового 

состояния учреждений индустрии гостепри-
имства, которая считалась одним из веду-
щих направлений деятельности в XXI веке. 
Закрытие границ может стать шансом для 
развития внутреннего туризма в Украине. 
Предварительно проведенное анкетирова-
ние респондентов различных возрастных 
групп определило понимание современных 
потребностей украинских потребителей 
услуг в сфере гостеприимства, а именно 
их ожиданий к средствам размещения и 
определения перспективных направлений 
развития гостиничного бизнеса в Укра-
ине. Проблемой для туризма является то, 
что значительное количество интересных 
украинских туристических объектов рас-
положено в местностях, к которым отсут-
ствуют приличные дороги, а популярные 
места отдыха малодоступны для людей с 
ограниченными возможностями. В статье 
рассмотрена система первоочередных 
антикризисных мер для выхода отрасли из 
кризиса, вызванного пандемией. Доказано, 
что перспективными могут стать глем-
пингы, которые могут сочетать комфорт 
и уважение к окружающей среде, а также 
агрогостиницы, которые будут не только 
предоставлять услуги размещения, но и 
научат уходу за хозяйством и приготовле-
нию местных блюд.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, 
кризис, индустрия гостеприимства, глем-
пингы, агрогостиницы.

The hospitality industry, due to its dynamic development and profitability, was considered one of the leading activities in the XXI century. However, in the 
conditions of a pandemic, due to quarantine measures, the problem of the financial condition of the hospitality industry becomes acute. Due to closed bor-
ders and the lack of international flights, virtually no international tourism can be a chance for the development of domestic tourism in Ukraine. These are 
new opportunities for the gradual resumption of domestic hospitality. A previous survey of respondents of different age groups determined the understand-
ing of the current needs of Ukrainian consumers of services in the field of hospitality, namely their expectations for accommodation and identification of 
promising areas of hotel business development in Ukraine. Further development of the hospitality industry is almost impossible without the use of modern 
technologies to attract customers. An important role in the modern hospitality industry belongs to hotel chains that adhere to high standards of service, but 
most respondents prefer self-service when choosing accommodation. The problem for domestic tourism is that a significant number of interesting Ukrainian 
tourist sites is located in areas that do not have decent roads, and popular resorts are inaccessible to people with disabilities. A modern hotel is not only 
impeccable service, but also an atmosphere of coziness and home peace. Modern travelers focus more on the comfort of the rooms, but on creating condi-
tions conducive to active recreation. The specialization of accommodation facilities that meet the concept of a healthy lifestyle, especially the combination 
of proper nutrition and moderate exercise, increases the number of not only conscious young people in the hotel, but also the oldest guests. The authors 
proved that one of the options for the development of unusual accommodation could be glamping, which can combine comfort and respect for the environ-
ment; minimize the negative impact of tourists on the environment. Another promising area of specialization of hotels may be agro-hotels, which will provide 
not only accommodation services, but also teach care for the economy and cooking local dishes. The article considers the system of priority anti-crisis 
measures to overcome the crisis caused, first of all by the coronavirus pandemic in the world.
Key words: hotel business, crisis, hospitality industry, glamping, agro-hotels.

Постановка проблеми. Індустрія гостинності 
завдяки динамічному розвитку й прибутковості 
вважається одним із провідних напрямів діяль-
ності у ХХІ сторіччі. У звіті Всесвітньої туристичної 
організації за 2019 рік визнається, що попередній 
рік характеризувався безперервним ростом між-
народного туризму, що продовжує випереджати 
зростання світової економіки [1, с. 11–15]. Все 

більша кількість подорожуючих висловлює незадо-
волення одноманітністю стандартних готелів і під 
час вибору засобів розміщення фокусує увагу на 
нематеріальних складових частинах сфери обслу-
говування. В Україні є історичний, культурний та 
рекреаційний потенціал для подальшого розви-
тку сфери гостинності, що дає змогу збільшити 
туристичний потік та створити нові робочі місця. 
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Нинішній стан українського ринку готельних послуг 
не відповідає повною мірою викликам сьогодення 
й не встигає за зростаючим рівнем вимогливості 
сучасного клієнта, який чекає від закладів розмі-
щення задоволення широкого спектру запитів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну увагу вивченню питання світового ринку 
готельних послуг та маркетингу у сфері готельного 
та ресторанного бізнесу приділили Ф. Котлер,  
Дж. Боуен, Дж. Мейкенз, Дж.Р. Уокер, К.К. Андер-
сон, Е. Мартин, Н. Терджен. Серед вітчизняних нау-
ковців вивченню індустрії гостинності присвятили 
роботи Х.Й. Роглєв, М.Г. Бойко, М.П. Мальська, 
І.Г. Пандяк, у яких розглянуто питання еволюції 
сфери гостинності, простежено історію управління 
готелями та досліджено системи обслуговування в 
засобах розміщення [2, с. 36–39; 3, с. 78–90].

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз світових тенденцій та визначення перспек-
тивних напрямів розвитку готельного бізнесу в 
Україні для підвищення ефективності та конкурен-
тоспроможності закладів гостинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ключова категорія «гостинність» – це одне з осно-
вних понять розвитку людського суспільства, 
закладених у рисах культури будь-якого народу. 
Незалежно від концепції походження категорії 
«гостинність» генетично та еволюційно незмінним 
залишається змістовне значення, поєднане в три-
єдине: людина – господар, гість (подорожуючий); 
стосунки між людьми – до помога, послуга, матері-
альні продукти, товари; місця, де відбуваються ці 
стосунки, – будинок для прийому гостей (подоро-
жуючих), у якому вони можуть отримати прихисток 
та їжу. Економічна форма цієї категорії – індустрія 
гостинності – це складна, сформована зі значної 
кількості різних організацій готельних і ресторанних 
підприємств, зорієнтованих на задоволення осно-
вних потреб людини у розміщенні, харчуванні та 
супутніх послугах [4, с. 81–85]. Тлумачний словник 
Д. Уебстера дає визначення індустрії гостинності 
як сфери підприємництва, що складається з видів 
обслуговування, які ґрунтуються на принципах гос-
тинності й характеризуються щедрістю та друже-
любністю по відношенню до гостей [5, с. 9–18].

У 2018 році загальний внесок сектору туризму у 
світову економіку досяг 8,8 трлн. дол. США, що ста-
новить 10,4% світового ВВП. У загальних цифрах 
найбільші економічні показники від сфери туризму 
й подорожей за 2018 рік з величезним відривом 
мають дві країни, що посідають, відповідно, перше 
й друге місця, а саме США (1,5951 млрд. дол. США) 
і Китай (1 509,4 млрд. дол. США) [6, с. 10–11]. 
Україна посідає лише 95 місце щодо внеску турис-
тичної галузі до світового ВВП. Варто зазначити, 
що, згідно з даними Державної служби статистики 
України, постійно зростає кількість туристів, яких 
обслуговують оператори та турагенти (табл. 1) [7].

Таблиця 1
Кількість туристів,  

обслугованих туроператорами та турагентами
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2015 2 019 576 15 159 1 647 390 357 027
2016 2 549 606 35 071 2 060 974 453 561
2017 2 806 426 39 605 2 289 854 476 967
2018 4 557 447 75 945 4 024 703 456 799

Джерело: розробка автора

Більшість іноземних туристів віддає пере-
вагу лише кільком містам в Україні, що вказує на 
недостатню кількість інформації про туристичні 
об’єкти. Розширення географії авіасполучень та 
зручні авіарейси ставлять Київ поза конкуренцією 
у залученні нових іноземних подорожуючих.

Якщо кількість українських виїзних туристів за 
останні роки значно збільшилась, то дані щодо 
внутрішніх туристів вказують на зворотну тен-
денцію. Також спостерігається зменшення кіль-
кості місць у колективних засобах розміщування  
(табл. 2) [8]. Статистичні дані свідчать про те, що 
більшість місць розміщування для тимчасового 
проживання припадає на хостели, будинки відпо-
чинку та пансіонати, бази відпочинку, туристські 
бази, гірські притулки, кемпінги та стоянки для 
житлових автофургонів і причепів, а також гурто-
житки. Загальна кількість місць у готелях та ана-
логічних засобах розміщування на всю державу 
складає лише 135 327 (71 132 номери).

Таблиця 2
Кількість колективних засобів розміщування
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2015 4 341 402,6 5 779,9 665,8
2016 4 256 375,6 6 544,8 863,7
2017 4 115 359,0 6 661,2 824,5
2018 4 719 300,0 7 006,2 917,9

Джерело: розробка автора

Реалізація якісних послуг є запорукою конку-
рентоспроможності засобу розміщення та мож-
лива лише за наявності належної матеріально-
технічної бази. Одним із показників якості готелю 
є присвоєння йому певної категорії залежно від 
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заявленого рівня сервісу. Із 2 777 готелів та ана-
логічних засобів розміщування України станом на 
2019 рік лише 588 класифіковані з присудженням 
відповідної кількості зірок, що порівняно з кіль-
кістю готелів аналогічного рівня у найближчих кра-
їнах Євросоюзу демонструє значне відставання 
(табл. 3).

Загалом у Європі нараховується понад 
600 000 засобів розміщування, третина з яких від-
мічена зірками. Європейський зірковий лідер – це 
Італія, що має 32 803 зіркових готелі та єдиний 
європейський 7-зірковий готель “Hotel Seven Stars 
Galleria” в Мілані (у цьому готелі лише сім номерів 
люкс із цінами від 1 500 до 15 000 євро). Хорва-
тія швидко наздоганяє Італію, оскільки кількість 
готелів, що оцінюються зірками, з 2015 року до 
2019 року зросла в країні вдвічі, а саме з 13 834 до 
29 282 [9]. Незважаючи на те, що в Україні пред-
ставлені готелі всіх найкращих всесвітніх готель-
них мереж, головною перевагою яких є надання 
споживачам максимального комфорту однакового 
рівня незалежно від країни перебування, вони роз-
ташовані здебільшого у столиці, тому наша країна 
посідає одне з останніх місць у списку європей-
ських країн за кількістю готелів, хоча ціни в них 
вище за середньоєвропейські [10].

Таблиця 3
Кількість класифікованих готелів у країнах за 
матеріалами дослідження компанії “BoldData”

Країна
Кількість класифікованих 

готелів Разом
5* 4* 3* 2* 1*

Болгарія 114 515 1 695 1 126 378 3 828
Польща 99 542 1 430 525 80 2 676
Румунія 105 777 2 443 609 30 3 964
Словаччина 21 302 854 357 139 1 673
Угорщина 45 595 907 870 345 2 762
Україна 46 186 303 41 12 588

Джерело: розробка автора

Сучасний готель – це не лише бездоганне 
обслуговування, але й атмосфера затишку 
та домашнього спокою. У 2017 році компанія 
“Intercontinental Hotels Group” (IHG) на Всесвіт-
ньому економічному форумі (WEF) у швейцар-
ському Давосі представила звіт «Безкомпромісний 
споживач: парадокси епохи зростаючої персоналі-
зації», що акцентує увагу на високій вимогливості 
сучасного клієнта, який чекає від готельних брен-
дів задоволення широкого спектру певною мірою 
суперечливих запитів, та на небажанні клієнтів йти 
на будь-які компроміси [11]. Фахівці “IHG” роблять 
акцент на тому, що для успішного ведення бізнесу 
необхідно підтримувати постійний контакт з клієн-
тами шляхом прямого спілкування: бренди мають 
слухати клієнтів, щоб зрозуміти їхні потреби та 
отримати більш значущий досвід у розумінні їх 

парадоксів та бажань. Е. Мартин та К.К. Андерсон 
з Центру досліджень готельного господарства Кор-
нельського університету зазначають, що техноло-
гії змінили динаміку взаємодії з гостями в індустрії 
гостинності, а ключовими елементами цих зміни 
є зменшення можливостей для безпосереднього 
спілкування з гостями та можливі непорозуміння в 
результаті збою у системі надання послуг. Під час 
зустрічей віч-на-віч здатність співробітників ефек-
тивно керувати емоційними компонентами вза-
ємодії з клієнтами може стати вагомим внеском 
у задоволення гостя результатом [12, с. 3–13]. На 
думку К.К. Андерсона, індустрія гостинності зараз 
має розпочати новий розділ, адже гості шукають 
більш насичені індивідуальні стосунки та безпе-
решкодне спілкування зі своїми постачальниками 
гостинності й готові ділитися великою кількістю 
власних даних, яких більше, ніж будь-коли раніше.

Для більш повного розуміння сучасних потреб 
українських споживачів послуг у сфері гостин-
ності, а саме їх очікувань від засобів розміщення 
та визначення перспективних напрямів розвитку 
готельного бізнесу в Україні, авторами проведено 
анкетування респондентів різних вікових груп. 
Найбільш широко представлена вікова група від 
18 до 29 років (48,1%), друге місце посідає група 
від 30 до 39 років (29,2%), далі йде група від 40 до 
49 років (15,4%), а останньою є вікова група понад 
50 років (7,3%).

Попередній аналіз статистичних даних свідчить 
про зростання закордонних подорожей за майже 
стабільної кількості внутрішніх туристів, при цьому 
абсолютна більшість респондентів вибирає для 
відпочинку міста Західної України або Карпати. 
Кількість подорожуючих, що раз на рік здійснюють 
туристичну подорож, складає 31% (рис. 1), при 
цьому більшість віддає перевагу виїзному туризму 
до Туреччини та Іспанії. Під час відпочинку в Укра-
їні, який є пріоритетним для більш ніж 50% респон-
дентів, найбільші нарікання викликають застаріла 
інфраструктура та жахливий стан багатьох турис-
тичних пам’яток.

Пріоритетами під час планування та здійснення 
подорожей потенційні споживачі вже давно вважа-
ють приватність, індивідуальність та унікальність, 
тому лише 8% респондентів очікують від відпо-
чинку знайомств з новими людьми, а побачити 
неперевершені краєвиди та потрапити в інше 
культурне середовище мріють 28% і 32% відпо-
відно (рис. 2).

Проблемою для внутрішнього туризму є те, що 
значна кількість цікавих українських туристичних 
об’єктів розташована у місцевостях, до яких від-
сутні пристойні дороги, а популярні місця відпо-
чинку малодоступні для людей з обмеженими мож-
ливостями. Ці фактори значною мірою впливають 
на вибір країни для проведення відпустки, адже 
більшість туристів віддає перевагу можливості 
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отримання нового досвіду (34%) та відпочинку на 
природі або на пляжі подалі від міста (23%). Випро-
бування своїх можливостей в екстремальних умо-
вах більшою мірою відповідає спортивному туризму 
та активному відпочинку, ніж подоланню побутових 
негараздів та відсутності інфраструктури (рис. 3).

Подальший розвиток індустрії гостинності вже 
практично неможливий без використання сучас-
них технологій із залучення клієнтів [13, с. 71–73]. 
Спеціалізовані сайти пропонують великий вибір 
засобів розміщення з можливістю попереднього 
бронювання та відгуками споживачів щодо задо-
волення отриманими послугами. Водночас біль-
шість респондентів не використовує безпосеред-
ньо сайти готелів для отримання інформації про 
рівень послуг (рис. 4) та бронювання місць для 
відпочинку, а у своєму остаточному виборі керу-
ється відгуками у соціальних мережах (24%) та 
рекомендаціями друзів і знайомих (38%).

За даними опитування (рис. 5), фактично 57% 
респондентів хочуть отримати нові враження від 

відпочинку та вибирають абсолютно новий об’єкт 
розміщення або шукають якісь незвичні варіанти. 
Перспективними є будівництво незвичайних та 
екстравагантних готелів, розміщення подоро-
жуючих в екзотичних будівлях, щоб викликати 
бажання на власному досвіді пережити незви-
чайні відчуття. Одним із варіантів розвитку незви-
чайних засобів розміщення є глемпінги, які можуть 
поєднувати комфорт та повагу до довкілля, міні-
мізувати негативний вплив туристів на природу. 
 Іншим перспективним напрямом спеціалізації готе-
лів можуть стати агроготелі, що не тільки надава-
тимуть послуги розміщення, але й навчать догляду 
за господарством та приготуванню місцевих страв.

 Важливу роль у сучасній індустрії гостинності 
відіграють готельні ланцюги [14, с. 138–152], які 
дотримуються високих стандартів обслугову-
вання, але більшість респондентів, вибираючи 
засоби розміщення, віддає перевагу самообслу-
говуванню (рис. 6). Під час вибору засобу розмі-
щення вартість проживання є визначальною для 

Рис. 1. Частота здійснення респондентами туристичних подорожей протягом року
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Рис. 2. Очікування респондентів від відпочинку
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абсолютної більшості респондентів, а 76% із них 
не готові сплачувати більше за розкішний готель 
(рис. 7). Мандрівники не хочуть сплачувати більше 
там, де вони можуть отримати достатній для них 
рівень сервісу за менші гроші. Рівень якісного 
обслуговування залежить від ступеня збігу уяв-
лень відвідувача про реальне й бажане обслуго-
вування [15, с. 327–332]. Все більше на цей збіг 
уявлень впливає застосування технічних та соці-
альних новацій, а домінування технологій вже віді-
грає ключову роль під час відпочинку.

Сучасні мандрівники більше фокусують свою 
увагу не на комфорті в номерах, а на створенні 
умов, що сприяють активному відпочинку. Спе-
ціалізація закладів розміщення на послугах, що 
відповідають концепції здорового способу життя, 
особливо на поєднанні правильного харчування 
та помірних фізичних навантажень, збільшує в 
готелі кількість не тільки свідомої молоді, але й 
найстарших гостей.

Водночас в умовах, коли карантинні заходи ще 
продовжуються, а галузі потрібно хоча б три роки 
для виходу на рівень докризового передкарантин-
ного стану, експерти, досліджуючи цю проблему, 
вважають, що актуальною сьогодні є підтримка 
галузі з боку держави. Експертка з питань туризму, 
членкиня Всеукраїнської федерації роботодав-
ців у сфері туризму України Тетяна Тимошенко, 
зазначає, «що спільнота гостинності з порозу-
мінням ставиться до фінансово-економічного та 
епідеміологічного стану в Україні, тому пропо-
нує свою допомогу державі у вигляді та за умови 
вжиття таких антикризових заходів: спрямувати 
кошти з державного бюджету, виділені на розвиток 
туризму, у сумі 240 млн. грн., переспрямувавши 
60% на антикризові заходи та підтримку галузі, 
а 40% – на виконання стратегічних і тактичних 
завдань туризму у 2020 році; надати статус медич-
ного закладу засобам розміщення та забезпечити 
підприємства за рахунок держави у достатній кіль-

Рис. 3. Переваги, що віддають респонденти певному типу відпочинку
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Рис. 4. Основні фактори впливу на клієнтів під час вибору місця розміщення
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кості тестами, засобами індивідуального проти-
вірусного і бактирицидного захисту; провести за 
рахунок держави масові кваліфікаційні навчання 
персоналу в галузі туризму із санітарних вимог 
та протидії епідемії; надати ставку 7% ПДВ всім 
закладам, які надають медичні послуги; 0% ПДВ 
на оплату послуг пенсіонерам, які користуються 
готелями, що надають медичні послуги; звільнити 
підприємства від сплати ПДВ під час ввезення 
обладнання для боротьби з коронавірусом та 
комплектуючих для нових і модернізації наявних 
об’єктів інфраструктури з умовою заборони відчу-
ження таких товарів протягом двох років після роз-
митнення; надати право на прискорену амортиза-
цію вартості такого обладнання до складу витрат 
з податку на прибуток; забезпечити податкову 
пільгу (компенсація ПДФО) для усіх, хто подоро-
жує Україною, та користувачів санаторно-курорт-
них послуг; тимчасово ввести податкові канікули 
(ЄСВ і ЄП) для компаній, які утримують співробіт-
ників та вчасно виплачують заробітну плату; 0% 
ЄСВ для ФОП <…> Державному агентству розви-

тку туризму України розробити за участю експер-
тів та затвердити на загальнонаціональному рівні 
перелік рекомендацій та інструкцій із санітарних 
заходів та застосування антивірусних засобів для 
галузі туризму, зокрема для закладів розміщення, 
громадського харчування, транспорту та інфра-
структури, громадських і торгівельних закладів, 
житлових будинків; розробити технологічні карти 
поведінки туристів і працівників у кризових ситу-
аціях» [16]. Така система антикризових заходів, 
може, на нашу думку, посприяти відновленню 
діяльності галузі гостинності, зокрема її фінансо-
вої складової частини.

Висновки з проведеного дослідження. Нові 
виклики, пов’язані з пандемією коронавірусу у світі, 
спричинили кризу в розвитку галузі гостинності, 
водночас з’явилися нові можливості для віднов-
лення її діяльності. Останнім часом спостеріга-
ється вибухове зростання використання інформа-
ційних технологій в готельному бізнесі, розширення 
спектру додаткових послуг та підвищення вимог до 
якості обслуговування. Розвиток українського ринку 

Рис. 5. Готовність подорожуючих до вибору абсолютно нового об’єкта розміщення

Рис. 6. Віддання переваги певному типу об’єктів розміщення під час подорожей
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готельних послуг, особливо орієнтованих на людей, 
яких турбують питання екології та здорового спо-
собу життя, дасть змогу збільшити невиробничий 
сектор українського ринку, стимулювати економічне 
зростання за рахунок покращення інвестиційної 
привабливості країни та створення робочих місць у 
нових сферах галузі гостинності.
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У статті досліджено та проаналізовано 
систему управління бізнес-ризиками в діяль-
ності авіакомпанії. Враховано вплив ризиків, 
що дасть змогу вчасно реагувати на виник-
нення ризикових ситуацій та приймати від-
повідні управлінські рішення щодо їх запобі-
ганню. Особливу увагу автори приділяють 
зовнішнім та внутрішнім факторам, що 
впливають безпосередньо на ефективність 
роботи авіакомпанії і які є головним резуль-
татом отриманих збитків від зниження 
авіаперевезень. У результаті дослідження 
спостерігаємо, що в авіакомпанії діє ефек-
тивна комплексна система управління ризи-
ками, яка дає змогу оперативно виявляти 
ризики, оцінювати їх істотність, своєчасно 
реагувати на них. На думку авторів, одним 
з попереджувальних методів виявлення 
ризиків є цільове управління, яке фактично 
є шляхом до досягнення ефективної діяль-
ності компанії в майбутньому, тобто це 
ефективна модель стратегічного розви-
тку компанії, яка передбачає адаптацію до 
зовнішніх умов ринку й трансформації при-
йнятих рішень в авіаційній галузі.
Ключові слова: ризик, управління ризиками, 
зони ризику, оцінка ризику, ризик-менедж-
мент, авіабізнес.

В статье исследована и проанализиро-
вана система управления бизнес-рисками в 

деятельности авиакомпании. Учтено вли-
яние рисков, что позволит своевременно 
реагировать на возникновение рисковых 
ситуаций и принимать соответствую- 
щие управленческие решения по их пре-
дотвращению. Особое внимание авторы 
уделяют внешним и внутренним факто-
рам, которые влияют непосредственно на 
эффективность работы авиакомпании и 
которые являются главным результатом 
полученных убытков от снижения авиа-
перевозок. В результате исследования 
наблюдаем, что в авиакомпании действует 
эффективная комплексная система управ-
ления рисками, которая позволяет опера-
тивно выявлять риски, оценивать их суще-
ственность, своевременно реагировать 
на них. По мнению авторов, одним из пред-
упредительных методов выявления рисков 
является целевое управление, которое 
фактически является путем к достиже-
нию эффективной деятельности компа-
нии в будущем, то есть это эффективная 
модель стратегического развития компа-
нии, которая предусматривает адапта- 
цию к внешним условиям рынка и транс-
формации принятых решений в авиацион-
ной отрасли.
Ключевые слова: риск, управление рисками, 
зоны риска, оценка риска, риск-менеджмент, 
авиабизнес.

The article is researched and analyzed business risk management system in the airline. The impact of risks is taken into account, which will allow respond 
in a timely manner to the emergence of risky situations and make appropriate management decisions to prevent them. Analyzing, systematizing and sum-
marizing the scientific works of many scientists, concepts such as “risk”, “risk management” and “risk areas” were considered. The authors pay special 
attention to external and internal factors directly affecting the efficiency of the airline and which are the main result of losses from the reduction of air traffic. 
As a result of the study we observe that the airline has an effective integrated risk management system which allows you to quickly identify risks, assess 
their significance, respond to them in a timely manner, seeking to minimize negative impacts or eliminate risks. The company has adopted a probabilistic 
approach to risk assessment, according to which the assessment of the impact of risks on the result is carried out using mathematical models. According 
to the authors, one of the preventive methods of risk detection there is a target management, which in essence represents the way to achieve effective 
business in the future. That is, it is an effective model of strategic development of the company, which involves adaptation to external market conditions 
and transformation of decisions in the aviation industry. The authors in further research plan to improve the risk management system for the studied airline. 
It should be noted that the activities of any airline are subject to strict regulation by the state and international organizations, including in the field of risk 
management. This external regulation can have a significant impact for the implementation of the selected general strategy and implementation of the target 
program. A positive effect can be achieved only if target orientation of the airline in its direction coincides with the interests of the state and the world com-
munity. Financial success of the aviation business inextricably linked to risks catastrophic therefore, a system of “risk management” or “Risk Management” 
is an urgent need for “Ukraine International Airlines”. The authors plan in further research to improve the risk management system for the studied airline.
Key words: risk, risk management, risk zones, risk assessment, risk management, aviation business.

Постановка проблеми. Сьогодні більшість 
вітчизняних авіакомпаній стикається з проблемою 
впливу ризиків на ефективність ведення авіабіз-
несу. Основними причинами прояву впливу ризи-
ків є неврахування основних факторів впливу 
ризиків на ефективність авіакомпанії, неможли-
вість передбачення та врахування ризикових ситу-
ацій на фінансовий кінцевий результат діяльності 
авіакомпанії, недостатність досвіду ефективного 
управління авіакомпанією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні теоретичні аспекти управління ризиками 
детально досліджували такі науковці, як Т. Бори-
сова [1], В. Вітлінський, Л. Колбова [2], А. Кури-
лова, Т. Полтева [3], В. Лук’янoвa, Т. Гoлoвaч 
[4], О. Князєва [9], О. Шишкіна, С. Журман [10], 
Д. Штефaнич, В. Пaляниця [11].

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження системи управління бізнес-ризиками в 
діяльності авіакомпанії, аналіз впливу чинників 
зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища 
на рівень ризиків, визначення основних детермі-
нантів нейтралізації негативного впливу ризиків 
на ефективність функціонування бізнес-структур в 
авіаційній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наша країна, як і будь-яка інша держава, є від-
повідальною за забезпечення належної безпеки 
польотів повітряних суден у своєму повітряному 
просторі незалежно від будь-яких обставин. Досяг-
нення необхідного високого рівня авіаційної без-
пеки та якості послуг із забезпечення організації 
повітряного руху забезпечується і контролюється 
органами державного управління й керування на 
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основі законодавчої і нормативної бази сертифіка-
ції та ліцензування.

«Укртрансдогляд» здійснює функції щодо 
контролю (нагляду) у сфері цивільної авіації, 
використання повітряного простору України, аеро-
навігаційного обслуговування користувачів пові-
тряного простору України, авіаційно-космічного 
пошуку та рятування, морського (включаючи мор-
ські порти), внутрішнього водного, залізничного 
транспорту, автомобільного й міського наземного 
електричного транспорту (крім питань безпеки 
дорожнього руху), промислового транспорту й 
дорожнього господарства, а також забезпечення 
транспортної безпеки [10].

Сертифікація об’єктів цивільної авіації про-
водиться за прийнятими формами. Вибір форми 
сертифікації здійснює Уповноважений Орган по 
сертифікації з урахуванням процедури сертифі-
кації конкретного об’єкта, встановленої норма-
тивними документами. Під час сертифікації пере-
віряються характеристики (показники) об’єктів 
цивільної авіації, використовуються методи випро-
бувань та/або оцінювання відповідності, що дають 
змогу провести ідентифікацію й підтвердити відпо-
відність об’єктів чинним вимогам [3].

Під час сертифікації висуваються суворі вимоги 
до всіх контрольованих характеристиками діяль-
ності організацій з технічного обслуговування. 
До основних характеристик належать організація 
виробництва і структура управління; докумен-
тальне та інформаційне забезпечення технічного 
обслуговування; забезпеченість кваліфікованим 
інженерно-технічним персоналом; забезпеченість 
виробничою базою й засобами технічного обслу-
говування; процеси технічного обслуговування; 
матеріально-технічне та фінансове забезпечення; 
система контролю якості.

Організація ТО (Організація з технічного обслу-
говування) повинна мати структуру виробництва й 
управління, яка повинна вирішувати такі завдання, 
як планування діяльності організації, освоєння 
нових видів робіт і вишукування ринку збуту своїх 
послуг, визначення перспектив розвитку; плану-
вання відходу повітряних суден на технічне обслу-
говування й ремонт, а також управління цими про-
цесами; оцінювання технічного стану авіаційної 
техніки, призначення обсягу робіт із технічного 
обслуговування з урахуванням напрацювання й 
результатів оцінювання технічного стану, вдоско-
налення регламентів, технологій і методів тех-
нічного обслуговування; організація виконання 
робіт та управління процесами технічного обслу-
говування відповідно до вимог нормативної та 
експлуатаційно-технічної документації; кадрове 
забезпечення очікуваних обсягів робіт з технічного 
обслуговування, зокрема необхідною кількістю 
фахівців за категоріями, спеціальностями та ква-
ліфікаціями (з урахуванням наявності фінансо-

вих ресурсів для їх підготовки і змісту, соціально-
побутових та інших умов); забезпечення процесів 
технічного обслуговування засобами обслугову-
вання, запасними частинами, матеріалами, різ-
ними видами енергії; забезпечення високої якості 
технічного обслуговування та ефективності його 
контролю.

Крім сертифікації, задля забезпечення без-
пеки польотів та авіаційної безпеки, дотримання 
встановлених екологічних норм під час експлу-
атації повітряних суден, забезпечення нормаль-
ного функціонування ринку авіаційних переве-
зень, робіт і послуг, захисту інтересів споживачів 
цих послуг проводиться процедура ліцензування 
діяльності авіакомпаній.

Ліцензуванню в авіакомпаніях підлягають такі 
види діяльності:

– здійснення й забезпечення повітряних пере-
везень (внутрішніх і міжнародних) пасажирів, 
багажу, вантажів і пошти на комерційній основі;

– обслуговування повітряного руху, а також 
обслуговування повітряних суден, пасажирів, 
багажу, вантажів і пошти на аеродромах і в аеро-
портах;

– проведення авіаційних робіт для забез-
печення потреб громадян та юридичних осіб, 
зокрема виконуваних в повітряному просторі іно-
земних держав, і діяльність із забезпечення авіа-
ційних робіт.

Незважаючи на те, що ліцензування має 
схожі цілі з процедурою сертифікації, в реальній 
дійсності ліцензування – це хоч і необхідний та 
ефективний, проте досить простий, невигадливий 
механізм контролю сфери авіації.

До управління ризиками ліцензування не має 
прямого відношення, у зв’язку з чим не зупиняти-
мемося на його докладному розгляді.

Аналіз сучасної економічної літератури свід-
чить про відсутність єдиного визначення катего-
рії «ризик», втім, більшість науковців схиляється 
до визначення ризику як ймовірності виникнення 
негативного наслідку конкретної діяльності.

Засновником ризикології як окремого напряму 
досліджень вважають німецького математика 
Й. Тетенса, адже саме він вперше запропону-
вав математичне вимірювання ризику. Матема-
тик вважав, що за міру ризику потрібно приймати 
половину величини стандартного відхилення, яке 
вважав обсягом очікуваного збитку страхового 
закладу [2].

Управління ризиком – це специфічна сфера 
менеджменту, що передбачає використання різ-
номанітних підходів, процесів, заходів, які покли-
кані забезпечити максимально широкий діапазон 
охоплення можливих ризиків підприємства, їхню 
оцінку, а також формування, реалізацію та контр-
оль заходів щодо оптимізації рівня ризиків для 
досягнення цілей підприємства [1, c. 116].
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Політику управління ризиками формують такі 
основні складові частини, як стратегія, межі ризику 
й навики його оцінювання [4, с. 177–178]. Д. Ште-
фанич виділяє основні зони ризику, які залежно 
від величини втрат можуть бути 4 типів [11, с. 107]: 
безризикова; зона допустимого ризику; зона кри-
тичного ризику; зона катастрофічного ризику.

Ми переконалися в недосконалості наявного 
державного регулювання у сфері управління ризи-
ками у вітчизняних авіакомпаніях. Очевидно, що цей 
дисбаланс був викликаний самими проблемами, 
переважно страхом наслідків авіаційних подій та 
практично столітнім досвідом вивчення причин най-
серйозніших подій і способів запобігання їм.

Ринок пасажирських авіаперевезень в Україні 
належить до монополістичної конкуренції. Так, 
станом на 2018 р. авіаперевезеннями пасажирів 
в Україні займалась 21 вітчизняна компанія, згідно 
з інформацією Міністерства інфраструктури Укра-
їни. У 2017 р. таких компаній було 18. З огляду на 
таку кількість зареєстрованих вітчизняних компа-
ній регулярні польоти між Україною та країнами 
світу відповідно до затвердженого розкладу руху 
здійснювали лише 12 вітчизняних авіакомпаній до 
45 країн світу [8, c.10].

Також слід відзначити, що у такому секторі 
ринку пасажирських авіаперевезень, як міжна-
родні польоти на нерегулярній основі, також спо-
стерігалося суттєве зростання пасажирських 
перевезень (на 15,8%). За період із січня по чер-
вень 2019 р. 14 українських авіакомпаній пере-
везли 2 324,9 тис. пасажирів. При цьому майже 
97% таких перевезень припадає на авіакомпа-
нії «Азур Ейр Україна», «Роза вітрів», «Скайап», 
«Міжнародні авіалінії України» та «Буковина» [5].

«Міжнародні авіалінії України» (МАУ) – це най-
більша авіакомпанія України [6]. Українською 
та англійською мовами назва компанії звучить 
як «Міжнародні авіалінії України» та “Ukraine 
International Airlines” відповідно.

Порт приписки – це київський аеропорт «Борис-
піль». Нині більшість акцій компанії “UIA” належить 
західним, зокрема, німецьким, холдингам, які входять 
в групу “Lufthansa”. Нагадаємо, що «Люфтганза» – це 
найбільша європейська авіакомпанія, яка посідає 
5 місце у світі щодо пасажирообігу. На наш погляд, 
від цього пасажири «МАУ» тільки виграють.

Основним напрямами та діяльністю «Міжна-
родних авіаліній України» є регулярні рейси в кра-
їни Західної Європи, СНД, Азії та Близького Сходу.

Рік від року компанія прогресує, маршрутна 
мережа й флот розширюються. Щотижня «МАУ» 
виконує понад 700 внутрішніх і міжнародних рей-
сів в більш ніж 60 пунктів призначення. Після 
припинення польотів “Air Ukraine” та банкрутства 
«Аеросвіту» авіакомпанію можна сміливо назвати 
національним авіаперевізником України [6].

Проведемо аналіз основних економічних показ-
ників ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії 
України»» за 2016–2018 рр. (табл. 1).

Аналіз показників щодо реалізації авіапослуг 
ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії Укра-
їни»» показав, що в динаміці відбулося погір-
шення діяльності підприємства, адже протягом 
2017–2018 рр. авіакомпанія отримала збиток 
чистого прибутку.

В ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії 
України»» постійно збільшуються інші операційні 
витрати, зокрема у 2018 р. порівняно з 2016 р. від-
булося збільшення на 369,68%. Отже, треба від-

Таблиця 1
Результати від реалізації авіапослуг ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»»  

за 2016–2018 рр.

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Зміни в абсолютних 

величинах 2018 р. від
Темпи зростання 

(зниження) 2018 р., %
2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р.

Чистий дохід (виручка) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), 
тис. грн.

17 829 440 22 102 836 27 124 684 9 295 244 5 021 848 52,13 22,72

Собівартість реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн.

15 948 805 20 193 063 27 039 678 11 090 873 6 846 615 69,54 33,91

Валовий прибуток,  
тис. грн. 1 880 634 1 909 773 85 006 -1 795 628 -1 824 767 -95,48 -95,55

Інші операційні доходи 414 058 14 890 431 684 17 626 416 794 4,26 2 799,15
Адміністративні витрати 248 864 276 263 293 133 44 269 16 870 17,79 6,11
Витрати на збут 1 946 868 2 409 991 2 087 846 140 978 -322 145 7,24 -13,37
Інші операційні витрати 67 754 99 780 318 228 250 474 218 448 369,68 218,93
Фінансові витрати 110 997 93 159 176 081 65 084 82 922 58,64 89,01
Чистий прибуток/збиток 387 885 -304 508 -2 696 132 -3 084 017 -2 391 624 х х

Джерело: складено авторами на підставі документації ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»»
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значити збільшення фінансових витрат на 58,64% 
у 2016 р. та на 89,01% у 2017 р.

На діяльність ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні 
авіалінії України»» впливає досить багато зовнішніх 
та внутрішніх факторів, що є головним результатом 
отриманого збитку. У зв’язку з тим, що пасажири є 
основним джерелом доходу як для авіакомпаній, 
так і для аеропортів, кожна зі сторін повинна праг-
нути впливати на залежні від неї фактори, сприя-
ючи збільшенню обсягу авіаперевезень, а також за 
можливості усуваючи або стримуючи явища, що 
знижують зростання авіаперевезень. Розглянемо 
перш за все фактори, які впливають на обсяг авіа-
перевезень на ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні 
авіалінії України»» (табл. 2).

Отже, авіаційна галузь має досить багато чинни-
ків та напрямів ризику, тому можна відзначити, що 
ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»» 
спрацювало у збиток у 2018 р. При цьому треба 
все ж таки виділити основні операційні та фінансові 
ризики, взаємодію факторів, які їх спричиняють.

Для управління ризиками на ПрАТ «Авіаком-
панія «Міжнародні авіалінії України»» існує Поло-
ження з управління ризиками.

На ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалі-
нії України»» діє ефективна комплексна система 

управління ризиками, що дає змогу оперативно 
виявляти ризики, оцінювати їх істотність, своє-
часно реагувати на них, домагаючись мінімізації 
негативного впливу або виключення ризиків.

У компанії прийнятий ймовірнісний підхід до 
оцінювання ризиків, відповідно до якого оціню-
вання впливу ризиків на результат проводиться з 
використанням математичних моделей [7].

Управління ризиками здійснюється на всіх рів-
нях управління, а також за всіма функціональними 
та проєктними напрямами. Функції управління 
ризиками розподілені між Радою директорів, Прав-
лінням, Комітетом з аудиту, підрозділами з управ-
ління ризиками та іншими підрозділами ПрАТ 
«Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»».

На графіку зображено ризики, які найбільше 
впливають на діяльність ПрАТ «МАУ» згідно зі вну-
трішнім звітуванням підрозділами авіакомпанії за 
2018–2019 рр. (рис. 1). На думку авторів, одним 
з попереджувальних методів, які можуть виявитися 
ефективними у сформованій ситуації на ПрАТ «Авіа-
компанія «Міжнародні авіалінії України»», є цільове 
управління, яке фактично є шляхом до досягнення 
ефективного певного стану в майбутньому.

Цільове управління – це процес управління, 
який об’єднує вироблення мети, розроблення 

Таблиця 2
Фактори, що впливають на обсяг авіаперевезень  

ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»»
Фактори Стимулюючі зріст Стримуючі зростання

Залежать від 
загальноекономічних 
умов у країні

– Зростання виробництва, ВВП;
– розвиток зовнішньоторговельних відносин;
– зростання особистого доходу;
– ріст населення;
– пом’якшення валютних обмежень;
– лібералізація ринку.

– Спад виробництва, ВВП;
– падіння обсягів експорту/імпорту;
– девальвація національної валюти;
– зростання вартості подорожей;
– високі митні платежі на ввезення нових – 
повітряних суден.

Залежать від 
діяльності 
авіакомпанії

– Модернізація парку повітряних суден;
зростання паливної ефективності повітряних 
– суден;
– зниження собівартості;
– поліпшення в технології;
– розвиненість маршрутної мережі;
– висока частота польотів на основних 
напрямах;
– розвинена мережа представництв/торгових 
агентів.

– Зростання експлуатаційних витрат;
– низька економічна ефективність 
наявного парку повітряних суден;
– складності в оновленні парку повітряних 
суден;
– складності в залученні капіталу, висока 
ставка банківського відсотка, великі 
лізингові платежі;
– нерозвиненість мережі авіаліній.

Залежать від 
діяльності 
аеропортів

– Наявність мережі аеропортів у країні, 
регіоні;
– державна підтримка аеропортового бізнесу;
розвиток неавіаційних послуг в аеропортах 
(готелі, ресторани, магазини тощо);
–гарне транспортне сполучення між 
аеропортом і прилеглими містами;
– велика кількість обслуговуваних 
аеропортом авіакомпаній;
– можливість приймати й обслуговувати 
повітряні судна різних типів.

– Відсутність, недостатня кількість 
аеропортів у країні, регіоні;
– нерозвиненість інфраструктури 
аеропортів (кількість злітно-посадочних 
смуг та їх характеристики, застаріла 
техніка, відсутність нових сучасних 
терміналів тощо);
– неможливість приймати та обслуговувати 
далекомагістральні літаки нового 
покоління;
– наявність авіакомпанії-монополіста;
– перевантаженість аеропортів;
– нерозвиненість неавіаційних послуг.

Джерело: складено авторами на підставі джерела [9]
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цільових програм і реалістичних планів їх вико-
нання, систематичний контроль над результатами 
роботи та вжиття коригуючих заходів для своєчас-
ного досягнення поставленої мети.

Цільове управління – це не механічне сліду-
вання спочатку розробленій стратегії, яка має 
обов’язково передбачати можливість адаптації до 
зовнішніх умов ринку й трансформації прийнятих 
рішень в авіаційній галузі.

Висновки з проведеного дослідження. Слід 
зазначити, що діяльність будь-якої авіакомпанії 
схильна до жорсткого регулювання з боку держави 
й міжнародних організацій, зокрема у сфері управ-
ління ризиками. Це зовнішнє регулювання може 
зробити істотний вплив на реалізацію вибраної 
генеральної стратегії та виконання цільової про-
грами. Позитивний ефект може бути досягнутий 
тільки тоді, коли цільова орієнтація авіакомпанії за 
своєю спрямованістю збігається з інтересами дер-
жави та світової спільноти.

Конкурентоспроможність і успішність діяльності 
авіакомпанії невідривно пов’язана з ризиками, що 
мають катастрофічний характер, тому система 
«управління ризиками», або «ризик-менеджмент», 
є нагальною потребою для ПрАТ «Авіакомпанія 
«Міжнародні авіалінії України»».
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У статті узагальнено аспекти формування 
механізмів диверсифікації економіки південно-
західних районів Одеської області. Розгля-
нуто теоретико-концептуальні засади 
щодо прискорення темпів соціально-еконо-
мічного розвитку півдня Одеської області 
та підвищення конкурентоспроможності 
сільських периферійних громад її південно-
західної частини шляхом диверсифікації міс-
цевої економіки, впровадження нових підходів 
у сільськогосподарську діяльність, підви-
щення туристичної привабливості та раціо-
нального використання природних ресурсів, 
збереження природної та культурної спад-
щини Українського Причорномор’я. Пред-
ставлено основні проєкти, які відповідають 
пріоритетним напрямам трансформації 
системи господарювання районів і мають 
бути реалізовані або вже почали реалізову-
ватись за цими програмними напрямами. 
Підкреслено необхідність подальшого дослі-
дження економічних параметрів розвитку 
з урахуванням появи нових чинників впливу 
у змінюваних умовах навколишнього серед-
овища, процеси якого перебувають у стані 
постійного руху й турбулентності.
Ключові слова: диверсифікація економіки, 
Причорноморський регіон, сталий розви-
ток, конкурентоспроможність, економічний 
потенціал, кластер, кластерний ефект.

В статье обобщены аспекты формирова-
ния механизмов диверсификации экономики 

юго-западных районов Одесской области. 
Рассмотрены теоретико-концептуальные 
основы касательно ускорения темпов 
социально-экономического развития юга 
Одесской области и повышения конкурен-
тоспособности сельских периферийных 
общин ее юго-западной части путем дивер-
сификации местной экономики, внедрения 
новых подходов в сельскохозяйственную 
деятельность, повышения туристиче-
ской привлекательности и рационального 
использования природных ресурсов, сохра-
нения природного и культурного наследия 
Украинского Причерноморья. Представ-
лены основные проекты, которые соот-
ветствуют приоритетным направлениям 
трансформации системы хозяйствова-
ния районов и должны быть реализованы  
или уже начали реализовываться по этим 
программным направлениям. Подчеркнута 
необходимость дальнейшего исследо- 
вания экономических параметров разви-
тия с учетом появления новых факторов 
влияния в меняющихся условиях окружаю-
щей среды, процессы которой находятся в 
состоянии постоянного движения и турбу-
лентности.
Ключевые слова: диверсификация эконо-
мики, Причерноморский регион, устойчивое 
развитие, конкурентоспособность, эконо-
мический потенциал, кластер, кластерный 
эффект.

The scientific article summarizes aspects of the formation of mechanisms for diversification of the economy of the south-western regions of Odessa region. 
Theoretical and conceptual principles for accelerating the pace of socio-economic development of the south of Odessa region and increasing the competi-
tiveness of rural peripheral communities in its south-western part by diversifying the local economy, introducing new approaches to agricultural activities, 
improving tourist attractiveness and sustainable use of natural resources and cultural heritage of Black Sea region. The article considers the formation of 
the conceptual foundations of sustainable development. The interpretation of the essence of sustainable development of the territory is given. Strategic 
directions of diversification of the economy of the south-western districts of Odessa region are formulated in accordance with the existing preconditions 
and possibilities of effective restructuring, taking into account the requirement to change the specialization in accordance with climate transformations. The 
article presents the main projects that correspond to the priority areas of transformation of the district management system and should be implemented or 
have already begun to be implemented in these program areas. The model of innovative development of rural areas, which is based on the combination of 
economic, social, environmental and other interests to strengthen economic potential and achieve higher rates of sustainable development of the region. 
The formation of a cluster model of production organization is considered, which contributes to the solution of a number of economic problems of the region, 
diversification of production of products and services, increase of their competitiveness. It is important to form a model of efficient and environmentally 
acceptable nature management in the steppe zone, as well as the search and use of domestic competitive advantages, attracting investment, budget 
funds, and international technical assistance. The need for further research of economic parameters of development taking into account the emergence 
of new factors of influence in changing environmental conditions, the processes of which are in a state of constant motion and turbulence, is emphasized.
Key words: economic diversification, Black Sea region, sustainable development, competitiveness, economic potential, cluster, cluster effect.

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF MECHANISMS  
FOR DIVERSIFYING THE ECONOMY OF THE SOUTHWESTERN DISTRICTS 
OF THE ODESSA REGION

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
господарювання більшість регіонів України має зна-
чні труднощі, пов’язані із забезпеченням і підтрим-
кою темпів соціально-економічного розвитку тери-
торії. Брак стратегічних інвестиційних проєктів щодо 

розвитку території обумовлює необхідність розро-
блення та реалізації нових підходів до регіональ-
ного розвитку. Динамічний і збалансований розвиток 
економіки будь-якого регіону в умовах економічної 
стабілізації тісно пов’язаний з питаннями розвитку й 
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розміщення продуктивних сил, тому важливими та 
актуальними стають питання збалансованого роз-
витку регіонів та країни загалом.

У статті розглянуто питання соціально-економіч-
ного розвитку регіонів Українського Причорномор’я 
з позицій ефективного використання конкурентних 
переваг і можливостей цієї території з огляду на її 
економічні, геополітичні, транзитні та інші особли-
вості. Запропоновано заходи формування політики 
підвищення добробуту в регіоні на основі заходів під-
тримки й механізмів, які спрямовані на інвестиційно-
інноваційний розвиток регіонального промислового, 
транспортного, сільськогосподарського, рекреацій-
ного комплексів, підвищення рівня капіталізації та 
ефективності використання транскордонного потен-
ціалу економіки Українського Причорномор’я.

Стаття виконувалась у рамках НДР «Роз-
робка економіко-екологічного механізму реалізації 
Модельної цільової програми диверсифікації гос-
подарської діяльності периферійних районів півдня 
Одеської області з урахуванням зміни клімату» за 
ініціативи Департаменту економічної політики та 
стратегічного планування Одеської обласної дер-
жавної адміністрації за участю Центру регіональ-
них досліджень та Інституту проблем ринку та еко-
номіко-екологічних досліджень НАН України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам вивчення стратегії розвитку країни 
присвячені дослідження таких сучасних учених, 
як А.Г. Гранберг, H.Л. Добрецов, А.І. Колесникова, 
A.M. Лавров, Б.М. Штульберг, Л.І. Якобсон. Остан-
німи роками розвитку Українського Причорномор’я 
було присвячено досить велику кількість публіка-
цій таких учених, як Б.В. Буркинський, В.І. Захар-
ченко, О.І. Лайко, В.М. Осипов, І.В. Студенніков. 
У роботах цих авторів відображено основні мето-
дологічні аспекти побудови економічної політики 
розвитку регіонів, а також виділено послідовність 
побудови взаємодії різних елементів таких великих 
соціально-економічних систем, як регіони країни.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення аспектів формування механізмів диверсифі-
кації економіки південно-західних районів Одеської 
області; поглиблення теоретико-концептуальних 
засад щодо прискорення темпів соціально-еконо-
мічного розвитку півдня Одеської області та підви-
щення конкурентоспроможності сільських перифе-
рійних громад її південно-західної частини шляхом 
диверсифікації місцевої економіки, впровадження 
нових підходів у сільськогосподарську діяльність, 
підвищення туристичної привабливості та раціо-
нального використання природних ресурсів, збере-
ження природної та культурної спадщини.

Головним завданням дослідження є все-
бічне відображення проблем розвитку господар-
ського комплексу Українського Причорномор’я та 
надання системного бачення щодо можливостей 
активізації соціально-економічного розвитку регі-

ону на основі використання внутрішніх ресурсів 
та реалізації передумов для розкриття значущого 
потенціалу території загалом та з конкретизацією 
прикладних рекомендацій і механізмів в розрізі 
стратегічно значущих видів економічної діяльності 
та сфер господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сталий розвиток регіону – це розвиток, що задо-
вольняє потреби сьогодення, не ставлячи під 
загрозу здатність майбутніх поколінь задоволь-
няти власні потреби. Концепцію сталого розвитку 
можна інтерпретувати по-різному, але фактично 
це підхід, який функціонує для збалансування 
різних конкурентних потреб, а саме екологічних, 
соціальних та економічних. Слід зазначити осо-
бливу важливість проблем сталого розвитку на 
базовому рівні місцевого самоврядування в сучас-
них умовах господарювання, що зумовлюється 
недостатністю ресурсного забезпечення. Потрібне 
формування нової парадигми регіонального роз-
витку, яка має бути комплексно пов’язана з регіо-
нальною політикою, що враховує минулий досвід і 
відповідає сучасним реаліям [1].

Одними з найбільш вразливих в Одеській області 
є території трьох степових районів півдня області, а 
саме Саратський, Арцизький, Тарутинський. Їх враз-
ливість обумовлена географічним розташуванням 
та природно-кліматичними умовами. Головними при-
родними особливостями цієї території є сухо-степові 
ландшафти, відсутність великих водних об’єктів та 
річкових систем, а також запасів прісної води.

Стратегічні напрями диверсифікації економіки 
південно-західних районів Одеської області фор-
муються відповідно до наявних передумов і мож-
ливостей здійснення ефективної перебудови з 
урахуванням вимоги щодо зміни спеціалізації від-
повідно до кліматичних трансформацій. Так, осно-
вними секторами економіки, які є значущими для 
цих районів (забезпечують більше 90% валового 
продукту, створюваного на території, що досліджу-
ється) і такими, в рамках яких можливі суттєві та 
ефективні диверсифікаційні зміни на основі вико-
ристання конкурентних переваг, є такі:

– сільське господарство, рибальство, лісни-
цтво, полювання;

– промислове виробництво (зокрема, пере-
робка продуктів сільського господарства та вто-
ринної сировини);

– діяльність у сфері розвитку інфраструктури, 
транспорту, провадження торгівлі;

– рекреаційна та туристична діяльність;
– діяльність у сфері інформаційних технологій 

та освіти.
Основними проєктами, які відповідають зазначе-

ним пріоритетним напрямам трансформації системи 
господарювання районів в умовах зміни клімату й 
мають бути реалізовані або вже почали реалізову-
ватись за цими програмними напрямами, є такі [2]:
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1. Створення природно-етнографічного парку 
«Тарутинський степ» з туристичною інфраструк-
турою. Ідея створення природно-етнографічного 
парку полягає у збереженні, відновленні цінних 
степових ділянок та раціональному використанні 
природних ресурсів та історико-культурної спад-
щини Тарутинського степу в інтересах сталого роз-
витку місцевих громад півдня Одеської області.

Природно-етнографічний парк «Тарутинський 
степ» розташований на території Веселодолин-
ської сільської ради Тарутинського району Одесь-
кої області й включає два основних компоненти:

– природний (ландшафтний заказник місце-
вого значення);

– етно-туристичний (центр етнографічного, 
сільського зеленого туризму й сімейного відпо-
чинку «Фрумушика-Нова»).

Головною метою створення парку є популя-
ризація ідеї збереження степових екосистем і 
розумного використання їх ресурсів, надання від-
відувачам можливості спілкування з природою, 
ознайомлення з історичною та багатонаціональ-
ною культурою Бессарабії, створення сприятли-
вих умов для відновлення унікальної екосистеми 
Тарутинського степу за всього його різноманіття.

Загальна площа ландшафтного заказника 
складає 5 200 га. Парк розташований на території 
колишнього військового полігону і з часу його ство-
рення у 1946 році жодного разу не розорювався, а 
деякі ділянки цілинного степу не оброблялися про-
тягом сотень років. Саме це дало змогу зберегти 
природні багатства степу, його флору і фауну.

Створення природно-етнографічного парку «Тару-
тинський степ» покликане підвищити туристичну 
привабливість півдня Одеської області та підвищити 
рівень життя місцевого населення шляхом створення 
додаткових джерел прибутку і нових робочих місць.

2. Формування й функціонування кластеру 
«Фрумушика-Нова» [3]. Цей проєкт бере свій поча-
ток ще у 2006 році, коли почалося його будівництво 
на місці молдовських сіл Фрумушика-Нова і Рошия, 
виселених навесні 1946 року у зв’язку з утворенням 
військового полігону. Фрумушика-Нова розташову-
ється на території Веселодолинської сільської ради 
Тарутинського району Одеської області.

Нині отримують розвиток такі структурні підроз-
діли, які входять до складу кластеру:

– комплекс «Вівчарство»;
– кооператив «Лаванда»;
– виноградно-виробниче об’єднання;
– кооперація «Рекреація і туризм».
Метою проєкту з вирощування вівець кара-

кульської породи було відродження вівчарства як 
засобу вирішення економічних та соціальних про-
блем зайнятості населення в сільській місцевості; 
забезпечення населення екологічно чистими про-
дуктами тваринництва; вирішення завдань продо-
вольчої програми в умовах світової продовольчої 

кризи. Головними завданнями проєкту є організація 
вівчарського комплексу європейського рівня, тобто 
створення замкнутого циклу виробництва продукції 
за принципом кластеру; збільшення ефективності 
використання пасовищних земель, земель запасу: 
збільшення поголів’я та нарощування чисельності 
вівець каракульської породи; популяризація ідеї 
повернення до екологічно чистої продукції тварин-
ництва серед широких верств населення.

Через зміну клімату з’явилась можливість 
вирощування рослин лаванди, шавлії, жасмину, 
базиліку, анісу тощо. Планується створення нау-
ково-дослідного центру, до складу якого увійдуть 
представники провідних вищих навчальних закла-
дів Одеси. Окремо розвиватимуться нові види 
промислової та сільськогосподарської діяльності. 
Наприклад, на місці вирощування лаванди буде 
організована її переробка, а в період цвітіння – 
екскурсії на лавандові поля.

Виноградарство та виноробство тісно пов’язані 
між собою. Динамічний розвиток виноробства 
зараз стає неможливим без удосконалення вино-
градарства. Виноробство розглядається як ефек-
тивна форма організації винного туризму. Винний 
туризм є відображенням загальносвітового тренду 
розвитку культурного туризму, зокрема таких його 
проявів, як винний та гастрономічний туризм. 
Одеська область – це український лідер з виро-
щування винограду, що володіє значним потенці-
алом розвитку винного туризму. Цьому сприяють 
еколого-кліматичні умови регіону. На цій терито-
рії розташовується багато підприємств і фермер-
ських господарств, які вирощують виноград і виро-
бляють вино, тому існує ціла низка передумов для 
формування спеціалізованих винних кластерів,  
зокрема природно-кліматичні, що сприяють виро-
щуванню в цій місцевості виноградників; куль-
турно-пізнавальні, тобто музеї виноробства,  
льохи, приватні колекції. У зв’язку з цим дослі-
дження процесів кластеризації виноградно-
виробничої галузі регіону задля розвитку винного 
туризму стає дуже актуальним. Винні тури фор-
мують нову пропозицію на ринку послуг регіону і 
стають генератором синергетичного ефекту функ-
ціонування кластеру.

Південні райони Одеської області укріплю-
ють свої позиції щодо виноградарства та вино-
робства з наукової, технічної, технологічної та 
організаційної точок зору, зокрема, шляхом ство-
рення профільних асоціацій для захисту, впрова-
дження й супроводу географічних найменувань, 
тому навесні 2019 року була зареєстрована Асо-
ціація виноградарів і виробників вина під назвою  
«Тарутине-теруар».

Теруарний продукт – це продукт, виготовлений 
із сировини певної місцевості в контрольованих 
умовах зі своєю специфікою та унікальними якос-
тями й характеристиками.
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Сутність проєкту полягає в тому, щоби за під-
тримки європартнерів закріпити за виробниками 
вин Тарутинського регіону географічне зазначення.

Мета асоціації полягає в тому, щоби підвищити 
якість вироблених вин в Тарутинському районі, а 
також вивести місцеву винну продукцію на євро-
пейський і світовий ринки.

Проведені численні дослідження свідчать про 
те, що Одеський регіон володіє природно-кліма-
тичними, соціально-економічними, культурно-істо-
ричними туристськими ресурсами. На їх основі 
можна створити унікальну туристську індустрію, 
що відповідає сучасним вимогам, сформувати кон-
курентоспроможні туристські продукти та успішно 
розвивати внутрішній туризм, тому важливими є 
створення нових туристичних послуг і маршрутів, 
залучення більшої кількості туристів задля відвід-
ування об’єктів етнографічного туризму, територій 
заповідних зон та диких куточків природи, об’єктів 
рекреації та зеленого туризму.

Модель інноваційного розвитку сільських тери-
торій південно-західних районів Одеської області 
базується на основі:

– об’єднання економічних, соціальних, еко-
логічних та інших інтересів для зміцнення еконо-
мічного потенціалу й досягнення більш високих 
показників сталого розвитку регіону;

– представництва й захисту законних прав 
та інтересів, створення правових, організаційних, 
економічних, технічних умов для стабільного роз-
витку південно-західних районів Одеської області;

– створення полюсів і точок економічного 
зростання на основі стратегічних пріоритетів та 
інвестиційної привабливості;

– впровадження принципів сталого розвитку 
територій і громад південних областей України;

– формування моделі ефективного та еколо-
гічно прийнятного природокористування у степо-
вій зоні; пошуку та використання внутрішніх конку-
рентних переваг, залучення інвестицій, бюджетних 
коштів, міжнародної технічної допомоги;

– сприяння розвитку підприємницьких струк-
тур і створення нових інноваційних утворень на 
проєктній території;

– створення умов для збільшення частки інди-
відуальної підприємницької діяльності;

– пошуку нових робочих місць та джерел дохо-
дів за рахунок розвитку туризму, природно-запо-
відної справи, ремесел та виробництва органічної 
продукції.

Кластерна модель організації виробництва та 
просування на ринку товарів і послуг сприяє вирі-
шенню низки економічних проблем регіону, дивер-
сифікації виробництва продукції та послуг, підви-
щенню їх конкурентоспроможності. 

Важливими складовими частинами економічної 
системи регіону є успішне функціонування терито-
ріально-рекреаційної системи та формування на 

її основі рекреаційно-туристичного кластеру, що 
дає змогу ефективно використовувати природні 
та антропогенні рекреаційні ресурси, історичну 
та культурну спадщину й значно посилити вплив 
сфери рекреації і туризму на економічний розви-
ток регіону.

Для того щоб оцінити синергетичний ефект 
функціонування кластеру, необхідно розрахувати 
інтегральний кластерний ефект у розрізі визна-
чених у роботі кластерних ефектів (економічного, 
екологічного, соціального ефектів та ефекту вра-
жень), а також у розрізі галузей кластеру (аграр-
ної, екологічної та рекреаційної).

Оцінки визначаються на базі експертних оцінок. 
Експертами є учасники кластеру, а саме власники 
підприємств, науковці, представники влади.

Методичний підхід до оцінювання інтеграль-
ного кластерного ефекту, що пропонується, скла-
дається з таких етапів:

1. Проведення експертної оцінки. Експерти 
оцінюють вагомість кожного з визначених ефек-
тів для кожної галузі кластеру за шкалою від 1 до 
10 балів. Результати заносять у таблицю (табл. 1).

Таблиця 1
Експертна оцінка вагомості кластерних ефектів

Ефекти

Галузі 
кластеру
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й
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Аграрна *1 * * *
Екологічна * * * *
Рекреаційна * * * *

1 експертні оцінки: мінімум – 1, максимум – 10

Експерти також визначають кластерні ефекти 
для кожної з галузей агро-еколого-рекреаційного 
кластеру за шкалою від 0 до 10 балів, результати 
заносять у таблицю (табл. 2).

2. На основі експертних оцінок визначається 
середнє значення за кожним з оцінюваних пара-
метрів як середнє арифметичне.

3. Нормування показників. Нормування зна-
чень вагомості кластерних ефектів аij здійсню-
ється за формулою (1):

� ij
i

n

fij fij�
�
�/
1

,                             (1)

де fij – оцінка вагомості і-х кластерних ефек-
тів за j-ю галуззю кластеру, отримана експертним 
методом; і = 1.....n, де n – кількість кластерних 
ефектів; j – галузі кластеру.

Нормування експертної оцінки і-го кластерного 
ефекту для j-ї галузі кластеру qij розраховується 
за формулою (2):\

qij Pij P= / 10 ,                       (2)
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де Pij – оцінка і-го кластерного ефекту для j-ї 
галузі кластеру, отримана експертним методом; 
P10 – максимальна (еталонна) величина кластер-
них ефектів для галузей кластеру.

4. Розрахунок кластерного ефекту для кожної 
з галузей кластеру за формулою (3):

I q aj ij ij
i

n

�
�
� *
1

,                     (3)

де qij – нормована експертна оцінка і-го клас-
терного ефекту для j-ї галузі кластеру; аij – нормо-
ване значення вагомості і-го кластерного ефекту 
для j-ї галузі кластеру; j – галузі кластеру.

5. Розрахунок інтегрального кластерного 
ефекту за формулою (4):

I Ij
j

n

�
�
�

1

.                          (4)

Інтегральний кластерний ефект для агро-еко-
лого-туристичного кластеру «Фрумушика-Нова» 
було здійснено на основі експертних оцінок учас-
ників кластеру та за вищенаведеним методич-
ним підходом. Результати розрахунків наведено в 
табл. 3.

Таблиця 2
Експертна оцінка кластерних ефектів  

для кожної з галузей агро-еколого-рекреаційного 
кластеру (оцінка: мінімум – 0, максимум – 10)

Ефекти

Галузі 
кластеру
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Аграрна *1 * * *
Екологічна * * * *
Рекреаційна * * * *

1 експертні оцінки: мінімум – 0, максимум – 10

Таблиця 3
Розрахунок кластерного ефекту  

агро-еколого-рекреаційного кластеру 
«Фрумушика-Нова»

Ефекти

Галузі 
кластеру
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Σ

Аграрна 0,23 0,11 0,12 0,02 0,48
Екологічна 0,09 0,28 0,13 0,12 0,62
Рекреаційна 0,15 0,13 0,23 0,23 0,74
Інтегральний 
кластерний ефект 0,47 0,52 0,48 0,37 1,84

Джерело: розраховано автором

Отже, розрахунки показали, що інтегральний 
кластерний ефект для агро-еколого-рекреацій-

ного кластеру «Фрумушика-Нова» становить 1,84. 
Перевищення цього показника одиниці свідчить 
про наявність синергетичного ефекту від функціо-
нування кластеру. Аналіз у розрізі окремих галузей 
кластеру виявив, що найвищий інтегральний клас-
терний ефект отримано за рекреаційною галуззю, 
а в розрізі кластерних ефектів виявлено, що еко-
логічний ефект є найбільшим.

3) Розроблення експериментальної платформи 
з переробки вторинної сировини виноробства. Інте-
грація України у світовий економічний простір супро-
воджується жорсткою конкуренцією на ринку вина, 
що обумовлює необхідність підвищення якості вино-
робної продукції та зниження її собівартості.

Істотним резервом зниження собівартості вина 
є підвищення врожайності винограду й ефективне 
його використання шляхом впровадження безвід-
ходних технологій, що розглядається як стратегіч-
ний напрям раціонального використання обмеже-
них природних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища. Під час переробки винограду на 
виноматеріали утворюються 15–20% вторинної 
сировини, раціональна переробка якої дає можли-
вість отримувати продукти, які мають значну цін-
ність для низки галузей народного господарства. 
Такими є етиловий спирт, винна кислота, енотанін, 
виноградна олія, біоконцентрати вітамінів групи В, 
вітамін D, корми, абразивні матеріали тощо.

Нині в Україні немає великих спеціалізованих 
підприємств з переробки вторинної сировини 
виноробства, тому задля вирішення наявних про-
блем, пов’язаних з переробкою вторинної сиро-
вини виноробства, необхідно об’єднати виноробні 
підприємства на основі кластерної ідеології. Пере-
думовами формування кластеру з переробки вто-
ринної сировини виноробства є значні обсяги вто-
ринної сировини виноробства; незначні масштаби 
вітчизняних підприємств з його переробки; необ-
хідність вирішення проблеми імпортозаміщення 
низки продуктів переробки винограду; висока рен-
табельність виробництва.

Програмою проєкту передбачена низка науково-
освітньо-організаційних заходів із залучення широ-
кої аудиторії до вирішення проблеми комплексної 
переробки вторинної сировини виноробства.

Задля створення спеціалізованих підприємств в 
Україні, що здійснюють переробку вторинної сиро-
вини виноробства, необхідно об’єднати потенціал 
наукових закладів, виноробних підприємств, дер-
жавних, суспільних структур на основі кластерної 
ідеології, яка дасть змогу отримати додатковий 
прибуток від реалізації виробничих продуктів.

В рамках проєкту планується реалізація п’яти 
етапів.

1. Створення сприятливого інституційного 
середовища для функціонування кластеру з пере-
робки вторинної сировини виноробства, яке буде 
складатися з інститутів державної регуляторної 
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політики, інфраструктурних інститутів, інститутів 
соціального капіталу.

2. Законодавчі та програмні ініціативи зі ство-
рення сприятливих умов для функціонування 
кластеру з переробки вторинної сировини вино-
робства і збалансованого співробітництва між заці-
кавленими сторонами, а саме виробниками вина 
(власниками вторинної сировини виноробства), 
виробниками інноваційної продукції зі вторинної 
сировини виноробства, споживачами інноваційної 
продукції зі вторинної сировини виноробства.

3. Концепція та організаційно-економічний 
механізм технологічної платформи для іннова-
ційного кластеру з переробки вторинної сировини 
виноробства.

4. Створення об’єктів інфраструктури, нау-
ково-дослідних лабораторій.

5. Обмін досвідом між учасниками проєкту.
Головним завданням міжнародно-регіональ-

ного співробітництва України є формування 
сучасної моделі відкритої економіки з акцентом 
на виробництві продукції з високою часткою в ціні 
доданої вартості, налагодженні із сусідніми кра-
їнами науково-технологічного співробітництва, 
перш за все завдяки встановленню з ними широ-
ких виробничо-коопераційних зв’язків.

Висновки з проведеного дослідження. 
Рівень соціально-економічного розвитку Укра-
їнського Причорномор’я залежить від багатьох 
зовнішніх та внутрішніх факторів, які спричиня-
ють безпосередній вплив на його якісні та кількісні 
параметри. Отже, для забезпечення розширеного 
відтворення й досягнення ефекту економічного 
зростання Українського Причорномор’я потрібно 
переглянути стратегічні інтереси подальшого еко-
номічного розвитку регіону, скласти відповідні про-
грами покращення соціально-економічного стану 
за рахунок вдосконалення інституціонального 
забезпечення.

Потреба у диверсифікації господарської діяль-
ності південно-західних районів Одеської області 
викликана передумовами соціально-економічного 
характеру, інтенсивним зростанням безробіття 
у сільській місцевості та зосередженням значної 
частини економічно активного населення в осо-
бистих селянських господарствах. Кластерна 
модель організації виробництва та просування 
на ринку товарів і послуг сприятиме вирішенню 

низки економічних проблем регіону, диверсифіка-
ції виробництва продукції та послуг, підвищенню їх 
конкурентоспроможності.

Диверсифікація господарської діяльності дасть 
змогу мінімізувати ризики від непередбачених тен-
денцій на ринку та несприятливих явищ погодно-
кліматичного характеру, сприятиме оптимізації 
галузевої структури та нівелюванню сезонності 
сільськогосподарського виробництва. Це не лише 
гарантує регулярність отримання доходів та під-
вищення прибутковості діяльності товаровироб-
ників, але й сприятиме реалізації загальнодер-
жавних пріоритетів із забезпечення продовольчої 
безпеки країни, підвищення зайнятості населення 
та вирішення соціальних і матеріальних потреб 
сільського населення Українського Причорномор’я 
та країни загалом.
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У статті розглянуто основні аспекти сана-
торно-курортного господарства Одеського 
регіону, тенденції розвитку, особливості 
діяльності спеціалізованих закладів розміщу-
вання. Основна концентрація спеціалізова-
них закладів лікувального напряму розміщена 
у приморській частині Одеської області. 
Загальний тренд санаторно-курортного 
комплексу пов’язаний зі скороченням мережі 
закладів, що пов’язано з економічними труд-
нощами, залученням необхідних ресурсів 
для операційної діяльності підприємств, 
падінням якості надання послуг. Найбільша 
частка доходів підприємств санаторно-
курортного господарства пов’язана з реа-
лізацією путівок. Спостерігається скоро-
чення медичного персоналу, що пов’язане 
також із закриттям частини закладів 
санаторно-курортної сфери. Запропо-
новано активізацію державної та регіо- 
нальної підтримки цієї сфери, програм із 
залучення інвесторів, державно-приват- 
ного партнерства.
Ключові слова: санаторно-курортне гос-
подарство, спеціалізовані засоби розміщу-
вання, Одеська область, бальнеологічні 
ресурси, курорт.

В статье рассмотрены основные аспекты 
санаторно-курортного хозяйства Одес-
ского региона, тенденции развития, особен-
ности деятельности специализированных 
учреждений размещения. Основная концен-
трация специализированных учреждений 
лечебного направления размещена в при-
морской части Одесской области. Общий 
тренд санаторно-курортного комплекса 
связан с сокращением сети учреждений, что 
связано с экономическими трудностями, 
привлечением необходимых ресурсов для 
операционной деятельности предприятий, 
падением качества предоставления услуг. 
Наибольшая доля доходов предприятий 
санаторно-курортного хозяйства связана с 
реализацией путевок. Наблюдается сокра-
щение медицинского персонала, что свя-
зано также с закрытием части учреждений 
санаторно-курортной сферы. Предложена 
активизация государственной и региональ-
ной поддержки этой сферы, программ по 
привлечению инвесторов, государственно-
частного партнерства.
Ключевые слова: санаторно-курортное 
хозяйство, специализированные средства 
размещения, Одесская область, бальнеоло-
гические ресурсы, курорт.

The main aspects of the health and medical economy of the Odessa region, development trends, and features of the activity of specialized accommoda-
tion establishments are considered in this article. The main concentration of specialized accommodation establishments is located in the coastal part 
of Odessa region. During the period 2011–2017, the number of establishments decreased by 40% (spa hotels and holiday centers with treatment), and 
holiday centers decreased by 85%. The general trend of the health and medical complex is associated with the reduction of the network of institutions, 
which is associated with economic difficulties, the attraction of the necessary resources for the operational activities of enterprises, the decline in the 
quality of services. There was a decrease in the number of foreign consumers of health services. Their number decreased by 20 thousand people or 
45% (2017 to 2011). Loss of consumers of health and medical sphere leads to a deterioration of their infrastructure, lagging behind in its development 
of health tourism markets in Europe. The number of Ukrainian citizens decreased by only 5%, but most of them was in holiday centers, the number of 
which also decreased the most. The largest share of income of spa hotel enterprises is related to the sale of vouchers, which are mainly sent by regional 
departments of the Ministry of Social Policy of Ukraine. The share of revenues from the provision of services for the sale of rooms for commercial con-
sumers, additional services that may be for outsiders has decreased. There is a reduction in medical staff, which is also associated with the closure of 
establishes. It is necessary to improve the register of natural resources, estimating of infrastructure, involvement of specialists in product promotion of 
the health and medical sphere, support and continuous training of medical staff, entry into markets of potential consumers abroad, and development of 
effective programs of regional development of health and medical sphere of Odessa region, attracting private capital, promoting public-private coopera-
tion in health tourism.
Key words: health and medical economy, specialized accommodation establishments, Odesa region, baleological resources, resort.

Постановка проблеми. Розвиток лікувально-
оздоровчого туризму та санаторно-курортного гос-
подарства Одеського регіону має тривалий період. 
Із середини ХІХ століття узбережжя навколо 
Одеси, лиманів є курортними місцевостями, а 
створення курорту Куяльник сприяло активному 
розвитку санаторно-курортної сфери. Трансфор-
мація санаторно-курортного господарства, що має 
«елітарний» етап до розпаду Російської імперії, 
радянський період формування державної струк-
тури управління, фінансування та розподілу путі-
вок до підприємств санаторно-курортного госпо-
дарства впливають на діяльність закладів навіть 
після розпаду СРСР, переходу на ринкові відно-
сини. Перехід на ринкові механізми, скорочення 
фінансової підтримки закладів, криза санаторно-
курортної сфери негативно вплинули на діяльність 

підприємств, супутньої інфраструктури, потреби 
споживачів, їх мотиваційні аспекти відпочинку у 
закладах санаторно-курортної сфери.

Подальші структурі зміни щодо запобігання 
негативним тенденціям у санаторно-курорт-
ній сфері потребують детального дослідження 
у фокусі економічних та фінансових проблем 
закладів, можливостей модернізації матеріально-
технічної бази, планування розвитку курортів та 
курортних місцевостей, пошуку можливостей для 
виходу на регіональні ринки Європейського турис-
тичного ринку, залучення крупних операторів у 
сфері лікувального туризму, активного розвитку 
державно-приватного партнерства та залучення 
інвестицій за одночасної державної підтримки для 
зниження ризиків політичного, економічного, пра-
вового характеру для інвесторів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теоретизації санаторно-курортного комп-
лексу розглядається в роботах низки українських 
учених. Н.І. Ведмідь розроблює підходи до типіза-
ції закладів санаторно-курортної сфери [1], пара-
метри розвитку закладів за економічними, соці-
альними та медичними показниками [2], критерії 
сегментації ринку санаторно-курортних та оздо-
ровчих послуг (географічні, демографічні, соці-
ально-економічні, психографічні, поведінкові) [3], 
а також пропонує методику сегментації споживачів 
послуг санаторно-курортного комплексу, що вклю-
чає критерії сегментування ринку та психографічні 
типи споживачів (наслідувачі, кар’єристи, гедо-
ністи тощо) [4].

Ключовою розробкою Н.І. Ведмідь є концепція 
сервісного управління санаторно-курортними під-
приємствами, метою якої є задоволення потреб спо-
живачів та інтересів персоналу підприємств, налаго-
дження ефективної сервісної діяльності, досягнення 
економічних та соціальних результатів [4; 5].

Питання вивчення трудових ресурсів, вплив на 
якість надання послуг санаторно-курортними підпри-
ємствами розглядається у роботах Н.В. Нєчевої [6; 7].

Тенденції розвитку санаторно-курортної галузі 
розглядаються у роботах Н.О. Коваленко [8; 9], 
фінансово-економічних показників галузі – у роботі 
Г.П. Костенко) [10].

Регіональний аспект розвитку санаторно-
курортної галузі Одеської області розглядається 
у роботі Р.В. Кремень, Е.М. Каражия [11], де ана-
лізуються питання проблеми розвитку санаторно-
курортного комплексу, серед яких слід назвати 
застарілу матеріально-технічну базу, недоліки 
державного регулювання сегменту санаторно-
курортного відпочинку та оздоровчого туризму.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
тенденцій розвитку санаторно-курортного комп-
лексу Одеської області, особливості діяльності 
санаторно-курортних та оздоровчих закладів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одеський регіон має значний природно-рекреацій-
ний потенціал для розвитку санаторно-курортного 

комплексу, лікувально-оздоровчого туризму, ліку-
вально-оздоровчої та спортивної рекреації.

Важливою природно-рекреаційною складо-
вою частиною залишаються комфортні кліма-
тичні умови з тривалістю сонячного сяйва від 
2 120 годин на півночі області до 2 339 годин на 
півдні, у теплий період року – близько 1 678 годин 
на Чорноморському узбережжі [12].

Санаторно-курортний комплекс регіону скла-
дається з трьох курортно-рекреаційних районів, 
а саме Одеського, Білгород-Дністровського та 
Татарбунарського. Головними природно-рекреа-
ційними ресурсами цих районів є пляжні у комп-
лексі з комфортними кліматичними умовами у 
період літньої рекреації, а також розміщення на 
узбережжі Чорного моря (табл. 1).

Мережа закладів санаторно-курортної сфери 
Одеського регіону має загальну тенденцію до 
скорочення їх кількості (рис. 1). Так, порівняно з 
1990 роком кількість санаторіїв та пансіонатів з 
лікуванням скоротилась майже на 40% (43 заклади 
у 1990 році, 27 закладів у 2017 році), санато-
ріїв-профілакторіїв – майже на 85% (19 закладів 
у 1990 році, 3 заклади у 2017 році), будинків та 
пансіонатів відпочинку – на 60% (15 закладів у 
1990 році, 6 – у 2017 році) [23].

Такі зміни відбулись, на думку В.В. Гуменюка, 
через скорочення державного фінансування 
закладів санаторно-курортної сфери в умовах 
конкурентного ринкового середовища, зниження 
фінансового потенціалу профспілкових організа-
цій в оздоровленні працівників, приватизаційних 
процесів, проблем самофінансування відтворення 
ресурсно-майнового потенціалу підприємств, 
диференціації добробуту різних верств населення 
та вікових груп, уповільнення соціальних гарантій 
держави щодо оздоровлення відповідно до наяв-
них потреб споживачів [14].

Н.О. Коваленко зазначає, що причинами скоро-
чення мережі закладів санаторно-курортної сфери 
також є неефективне управління, фінансування за 
залишковим принципом, перехід із державного до 
відомчого управління [9].

Таблиця 1
Пляжні ресурси Одеської області

Курортні райони, 
адміністративні одиниці

Загальна 
довжина  

берега, км

Довжина пляжів, км Береги 
іншого 

призначення, 
км

придатні  
для рекреації

вибірково 
придатні непридатні

Лиманський район 52 30 4 15 3
Одеса 44 35 – – 9
Овідіопольський район 28 18 3 5 2
Білгород-Дністровський район 46 36 3 5 2
Татарбунарський район 118 56 11 49 2
Кілійський район 106 – – 50 56
Разом по області 394 175 21 124 74

Джерело: [8]
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За 2011–2017 роки знизились показники кіль-
кості розміщених осіб у закладах санаторно-
курортного господарства на 8,8 тис. осіб, а також 
середнє заповнення місць (95,61% у 2017 році по 
відношенню до 2011 року).

Аналіз показників за закладами розміщення 
щодо порівняння 2011 та 2017 років виявив ско-
рочення кількості обслугованих осіб закладами 
санаторно-курортного господарства області, за 
винятком баз та інших закладів відпочинку, де від-
булося зростання на 114%. Найбільш негативні 
процеси спостерігаються з обслуговування інозем-
них громадян. Абсолютне скорочення характерне 
для санаторіїв-профілакторіїв та будинків і пансіо-
натів відпочинку, що склало 17% та 5% у 2017 році 
від показника 2011 року (табл. 2).

Такі негативні показники зниження кількості 
споживачів, зокрема іноземців, пов’язані з висо-
кою ціною послуг, а також втратою конкурентних 
переваг відносно інших ринків лікувально-оздо-
ровчого туризму (Румунія, Чехія, Угорщина, Бол-
гарія). Більшість іноземних споживачів послуг 
санаторно-курортного господарства прибували з 
Молдови, Білорусі, Росії. Питання залучення спо-
живачів, передусім з країн ЄС, пов’язане з право-
вою сферою та регуляторними аспектами. У кра-
їнах ЄС введено в дію низку законодавчих актів, 
пов’язаних із транскордонною мобільністю у сфері 
оздоровлення (Постанова ЄС «883/2004 про коор-
динацію дій щодо введення до національного зако-
нодавства системи соціального захисту; Дирек-
тива 2011/24EU «Про застосування прав пацієнтів 
у транскордонній охороні здоров’я») [25; 26]. Ця 
Директива дає змогу споживачам однієї з країн ЄС 
отримувати послуги лікувального туризму завдяки 

гармонізації законодавчих питань, обслугову-
ванню, безпеці та якості надання послуг у будь-
якій країні ЄС.

Наприклад, у Румунії для подолання негатив-
них тенденцій у санаторно-курортній сфері роз-
роблено план розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму, що передбачає гармонізацію норматив-
ної бази, покращення лікувальної бази та підви-
щення кваліфікації персоналу, кластерний підхід 
до розвитку курортів за активної маркетингової 
підтримки [24; 27].

Основною складовою частиною доходів підпри-
ємств санаторно-курортного господарства зали-
шається реалізація путівок, частка яких зросла у 
2017 році, склавши 83,85% від усіх наданих послуг 
(у 2011 році – 80,76%) (табл. 3).

Серед закладів санаторно-курортної сфери 
найбільший обсяг доходів мають санаторії та 
пансіонати з лікуванням (у 2011 році вони ста-
новили 65,6% усіх доходів, у 2017 році – 71,5%), 
найбільший обсяг доходів від продажу номерів – 
бази та інші заклади відпочинку (у 2011 році вони 
становили 57,3%, у 2017 році – 68,2%) [15; 21]. 
Доходи від реалізації путівок за закладами роз-
поділені таким чином: у 2011 році на санаторії та 
пансіонати з лікуванням припадали 72,4%, бази та  
інші заклади відпочинку – 18,04%, санаторії-про-
філакторії – 7,49%, будинки та пансіонати від-
починку – 2,02%. У 2017 році частка доходів від 
реалізації путівко зросла щодо санаторіїв та пансі-
онатів з лікуванням, склавши 80,8%, скоротилась 
щодо баз та інших закладів відпочинку, склавши 
10,9%, щодо санаторіїв-профілакторіїв вона ста-
новила 7,7%, щодо будинків та пансіонатів від-
починку – 0,5%.

Рис. 1. Кількість закладів розміщення санаторно-курортного комплексу Одеської області
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Розподіл доходів від надання додаткових послуг 
у 2011 та 2017 роках характеризується зниженням 
частки доходів за різними типами закладів: санато-
рії-профілакторії мали у 2011 році 71,7%, у 2017 році 
показник скоротився до 50,3%; зростання частки 
доходів серед санаторіїв-профілакторіїв у 2011 році 
склало 20,4%, а у 2017 році – 30,7%; будинків та 
пансіонатів відпочинку – 2,5% у 2011 році, 8,6% у 
2017 році, баз та інших закладів відпочинку – з 5,3% 
у 2011 році до 10,4% у 2017 році.

Середня місткість закладів санаторно- 
курортної сфери складає 196,3 місць (ліжок) 
за середньої тривалості перебування 15 днів  
(у готелях та аналогічних закладах розміщування – 
2,6 дні) [21].

Середня вартість перебування у закладах 
санаторно-курортної сфери складала у 2017 році 
317,9 грн. (у готелях та аналогічних засобах розмі-

щення – 990,6 грн.), що пов’язане з більшою три-
валістю перебування [21].

Важливим аспектом діяльності спеціалізова-
них засобів розміщування є лікування та оздо-
ровлення з використанням не тільки кліматичних 
умов, але й бальнеологічних ресурсів, відповід-
ної бальнеотехніки для використання лікуваль-
них грязей та мінеральної води, що розміщена в 
Одеському регіоні. В межах території Одеської 
області розташовано кілька провінцій з мінераль-
ними водами: азотні різного іонного складу (тер-
мальні), хлоридні, натрієві і кальцієво-натрієві 
розташовані в центральній частині області, на 
півночі – сульфатні різного катіонного складу та 
гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридні натрієві, у 
південній частині – метанові та азотно-метанові 
(гідрокарбонатно-хлоридні натрієві, кальцієві та 
магнієво-кальцієві) (табл. 4).

Таблиця 2
Показники кількості обслуговуваних приїжджих закладами санаторно-курортного господарства 

Одеської області у 2011 та 2017 роках [15; 21]

Спеціалізовані 
заклади розміщення

Кількість обслугованих громадян 
України, осіб

Кількість обслуговуваних іноземних 
громадян, осіб

2011  
рік

2017  
рік

відхилення 2011  
рік

2017  
рік

Відхилення

абсолютне відносне, 
% абсолютне відносне, 

%
Санаторії і пансіонати 
з лікуванням 82 913 74 900 -8 013 90,34 16 391 8 809 -7 582 53,74

Санаторії-
профілакторії 16 297 8 379 -7 918 51,41 1 993 348 -1 645 17,46

Будинки й пансіонати 
відпочинку 15 020 5 711 -9 309 38,02 4 955 249 -4 706 5,02

Бази та інші заклади 
відпочинку 109 905 125 575 15 670 114,26 21 206 15 098 -6 108 71,19

Всього 224 135 214 565 -9 570 95,73 44 545 24 504 -20 041 55,0

Таблиця 3
Розподіл доходів спеціалізованих засобів розміщення в Одеській області  

у 2011 та 2017 роках, млн. грн. [15; 21]

Спеціалізовані 
засоби 

розміщування

Доходи від наданих 
послуг, тис. грн.

Зокрема

доходи від продажу 
номерів

доходи  
від реалізації 

путівок
доходи від надання 
додаткових послуг

2011 рік 2017 рік 2011 рік 2017 рік 2011 рік 2017 рік 2011 рік 2017 рік
Санаторії  
і пансіонати  
з лікуванням

193,72 334,35 4,24 4,22 172,64 316,8 16,8 13,32

Санаторії-
профілакторії 26,67 40,77 4,01 2,4 17,86 30,18 4,79 8,12

Будинки й пансіонати 
відпочинку 11,34 13,15 5,9 8,6 4,8 2,18 0,58 2,28

Бази та інші заклади 
відпочинку 79,15 163,1 19,09 33,6 43,01 42,73 1,2 2,75

Всього 295,1 467,3 33,2 48,9 238,36 391,9 23,48 26,49
Частка від доходів 
від наданих послуг, 
%

100,00 100,0 11,28 10,5 80,76 83,85 7,95 5,67
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Цей тип мінеральних вод об’єднують у групу 
мінеральних вод без специфічних компонентів та 
властивостей. Метанові та азотно-метанові хло-
ридно-гідрокарбонатні натрієві води з мінералі-
зацією 3,0 г/дм3 поширені в районі курортів Сергі-
ївка, Затока та Приморське. Розташовані вони на 
глибині 200–300 м у вапнякових породах.

На території Одеської області поширені мулові 
сульфідні лікувальні грязі приморського підтипу, 
які використовуються для лікувальних цілей у 
вигляді ванн, аплікацій тощо. Родовища лікуваль-
них грязей переважно приурочено до лиманів та 
озер Дунай-Дністровської групи (табл. 5).

Обслуговування та проведення лікувальних 
процедур забезпечуються кваліфікованим пер-
соналом, зокрема лікарями, середнім медичним 
персоналом. В Одеському регіоні за останній 
період спостерігається на фоні скорочення кіль-
кості закладів санаторно-курортного господарства 
скорочення середньооблікової кількості медич-
ного персоналу (дані з персоналу у статистичному 
звіті Держстату України відсутні) (табл. 6).

За 2010–2016 роки середньооблікова кількість 
лікарів скоротилась на 77,52% (100 осіб у серед-
ньому), середнього медичного персоналу – на 
75,17 (290 осіб).

Окремим напрямом є розміщування та оздо-
ровлення дітей у спеціалізованих закладах сана-
торно-курортного господарства. За 2000–2018 роки 

спостерігався період відносного зростання у 
2000–2004 роках, проте загалом характерний 
тренд до скорочення кількості закладів та дітей, 
що обслуговувались у закладах санаторно-курорт-
ної сфери (табл. 7) [23].

Таблиця 7
Динаміка кількості спеціалізованих засобів 

розміщення для дітей в Одеській області [23]

Період
Кількість закладів Кількість дітей

одиниць % до 2000 
року осіб % до 2000 

року
2000 42 100,00 24 457 100,00
2002 51 121,43 35 537 145,30
2004 49 116,67 37 632 153,87
2006 47 111,90 32 610 133,34
2008 46 109,52 33 004 134,95
2011 35 83,33 21 363 87,35
2013 52 123,81 37 431 153,05
2014 44 104,76 30 983 126,68
2015 22 52,38 13 854 56,65
2016 25 59,52 19 997 81,76
2017 21 50,00 16 621 67,96
2018 15 35,71 16 784 68,63

Якщо у 2000 році заклади оздоровлення скла-
дали 42 одиниці за загальної кількості 406, то у 
2018 році – лише 15 закладів, що складає лише 

Таблиця 4
Родовища лікувальних мінеральних вод в Одеській області [12]

Найменування та розташування родовища
Експлуатаційні 

запаси мінеральних 
вод, м3/добу

Видобуток, 
м3/добу Призначення

Лікувальні води без специфічних компонентів та властивостей
Одеське-2, м. Одеса 2 272,0 396,0 Лікувальні питні

Куяльницьке, 13 км на північ від Одеси
834,0 31,0 Лікувальні питні
551,0 139,3 Бальнеологічні

Сергіївське, 18 км на південь від  
Білгорода-Дністровського 354,0 н. в. Лікувальні питні

Бромні лікувальні води
Одеське-1 173,0 н. в. Бальнеологічні
Сергіївське 375,0 н. в. Бальнеологічні
Кароліно-Бугазьке 1 800,0 н. в. Бальнеологічні

Таблиця 5
Лікувальні грязі Одеського регіону [12]

Назва водного об’єкта Площа грязьо-
вих покладів, км2

Середня потуж-
ність шару грязі, м

Максимальна потуж- 
ність шару грязі, м

Балансові 
запаси грязі, м3

Тилігульський лиман 48,1 0,48 0,8 11 200 000
Куяльницький лиман 53 0,45 1,0 15 300 000
Хаджибейський лиман 76,8 0,37 0,7 11 000 000
Будацький лиман 19,37 0,52 1,1 4 190 000
Бурнас оз. – 0,1 0,6 3 200 000
Алібей оз. – 0,1 0,6 16 900 000
Шагани оз. – 0,1 1,2 14 600 000



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

42 Випуск 55-2. 2020

35% від показника 2000 року. Кількість розміщених 
дітей у спеціалізованих закладах склала у 2000 році 
24,45 тис., у 2018 році – лише 16,78 тис. осіб, що 
становить 68% від показника 2000 року (табл. 7).

Серед адміністративних одиниць області най-
більша кількість спеціалізованих закладів знахо-
диться в Одесі (4 заклади), Білгороді-Дністров-
ському (7 закладів), по 1 засобу розміщення є у 
Березівському, Кілійському, Овідіопольському, 
Татарбунарському районах [28].

Загалом показники діяльності закладів сана-
торно-курортного господарства свідчать про нега-
тивну тенденцію. Концепція розвитку санаторно-
курортної галузі України, схвалена у 2003 році, 
кардинально не змінила ситуацію. Такі проблеми, 
як недосконалі механізми комплексного розвитку 
курортних територій, зношеність основних фондів, 
відсутність інвестицій, низький рівень управління та 
неефективного маркетингу, низький рівень якості 
обслуговування, залишаються актуальними [29].

Прийнята Стратегія розвитку туризму та курор-
тів на період до 2026 року передбачає системне 
підвищення якості інфраструктури курортів та 
рекреаційних територій шляхом комплексної про-
грами поетапного вдосконалення матеріально-тех-
нічної бази з використанням кластерних моделей, 
державно-приватного партнерства та соціального 
замовлення [32].

Обидві стратегії відзначають необхідність 
модернізації матеріально-технічної бази, ство-
рення умов для залучення інвестицій на основі 
державно-приватного партнерства.

Втрата чинності Постанови КМУ «Про затвер-
дження переліку населених пунктів, віднесених 
до курортних» № 1576 спричиняє низку проблем, 
зокрема питань забудови курортів, створення 
округів санітарної охорони лікувальних ресурсів 
[30; 31].

Регіональна програма розвитку туризму й 
курортів Одеської області передбачає розви-
ток точковий, а саме розвиток курортів Сергіївка, 

Таблиця 6
Середньооблікова кількість працівників спеціалізованих засобів розміщування  

в Одеському регіоні, 2010–2016 роки, осіб [15–20; 22]

Показник Роки Відхилення, 2016 року 
до 2010 року

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 абсолютне відносне, %
Середньооблікова кількість 
лікарів 445 410 392 416 391 332 345 -100 77,52

Середньооблікова кількість 
середнього медичного 
персоналу

1 168 1 014 1 070 1 050 930 917 878 -290 75,17

Середньооблікова кількість 
позаштатних працівників* н/д 594 483 490 436 401 514 -80 86,53

Середньооблікова кількість 
штатних працівників 8 129 6 744 6 851 6 569 4 287 5 515 5 456 -2 673 67,11

* показники відхилення розраховані відносно 2011 року

Куяльник, а також вжиття заходів з інвентаризації, 
паспортизації та створення електронного реєстру 
природних лікувальних ресурсів [33]. У програмі 
відсутнє загальне бачення розвитку санаторно-
курортного господарства, що потребує визначення 
ключових напрямів з огляду на національні про-
грами розвитку туризму й курортів.

Висновки з проведеного дослідження. Нега-
тивні тенденції у сфері санаторно-курортного гос-
подарства накопичувались впродовж тривалого 
періоду. Розпад СРСР, перехід на ринкові підходи 
в роботі підприємств, перебування в конкурент-
ному середовищі на регіональному ринку України 
не вплинули кардинально на зміни у фінансовому 
забезпеченні, підтримці щодо модернізації закла-
дів санаторно-курортної сфери. Хронічне недофі-
нансування, втрата споживачів послуг призводять 
до погіршення матеріально-технічної бази, відста-
вання у розвитку лікувально-оздоровчого туризму 
регіональних ринків у Європі. Відірваність від 
маркетингових інструментів просування продукту 
санаторно-курортного господарства поглиблює, з 
одного боку, економічні проблеми в операційній 
діяльності закладів, з іншого боку, втрату потен-
ційних комерційних споживачів, що можуть бути 
залучені через мережу підприємств туристичної 
сфери та забезпечувати підприємства доходами. 
Розвиток санаторно-курортної сфери неодмінно 
має бути пов’язаний із заходами законотворчого 
характеру, системою фінансування підприємств, 
створенням умов для залучення інвестицій. Три-
валі негативні тенденції лише будуть призводити 
до скорочення кількості закладів, втрати кваліфі-
кованих кадрів, погіршення матеріально-технічної 
бази. Необхідно вдосконалити реєстр лікуваль-
них ресурсів, оцінку матеріально-технічної бази, 
залучення фахівців щодо просування продукту 
санаторно-курортної сфери, підтримку та постійне 
навчання медичного персоналу, вихід на ринки 
потенційних споживачів за кордоном, а також роз-
роблення дієвої програми регіонального розви-
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тку санаторно-курортної сфери Одеської області, 
залучення приватного капіталу, сприяння дер-
жавно-приватному співробітництву у галузі.
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У статті розглянуто особливості аудиту 
валютних операцій підприємств у контек-
сті поточного та ретроспективного під-
ходів до фінансового моніторингу. Аудит 
валютних операцій підприємства передба-
чає виконання аудиторських процедур для 
отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розкриття у фінансовій звітності валютних 
операцій, а також їх відповідності вимогам 
фінансового моніторингу. Визначено такі 
змістовні етапи аудиту валютних операцій 
підприємств, що підлягають фінансовому 
моніторингу: 1) ознайомлення з особливос-
тями діяльності підприємства та присут-
ністю валютних операцій; 2) планування 
аудиту валютних операцій підприємств;  
3) перевірка та підтвердження правильності 
обліку валютних операцій; 4) підведення під-
сумків аудиту (складання аудиторського 
звіту та розроблення сукупності рекомен-
дацій для клієнта з питань обліку валютних 
операцій та дотримання законодавства з 
фінансового моніторингу, якщо результати 
перевірки вимагають цього).
Ключові слова: аудит, аудиторська пере-
вірка, валютні операції, облік валютних опе-
рацій, фінансовий моніторинг.

В статье рассмотрены особенности ауди- 
та валютных операций предприятий в кон- 
тексте текущего и ретроспективного под- 
ходов к финансовому мониторингу. Аудит 
валютных операций предприятия предусма-
тривает выполнение процедур для получе-
ния аудиторских доказательств по суммам 
и раскрытию в финансовой отчетности 
валютных операций, а также их соответ-
ствия требованиям финансового монито-
ринга. Определены такие содержательные 
этапы аудита валютных операций пред- 
приятий, подлежащих финансовому монито- 
рингу: 1) ознакомление с особенностями дея- 
тельности предприятия и присутствием 
валютных операций; 2) планирование ауди- 
та валютных операций предприятий; 3) про- 
верка и подтверждение правильности учета 
валютных операций; 4) подведение итогов 
аудита (составление аудиторского отчета 
и разработка совокупности рекомендаций 
для клиента по вопросам учета валютных 
операций и соблюдения законодательства 
по финансовому мониторингу, если резуль-
таты проверки этого требуют).
Ключевые слова: аудит, аудиторская про-
верка, валютные операции, учет валютных 
операций, финансовый мониторинг.

Financial monitoring is a set of measures taken by the subjects of financial monitoring in the field of prevention and counteraction, including state financial 
monitoring and primary financial monitoring. Financial monitoring in Ukraine is aimed at protecting the rights and legitimate interests of citizens, society and 
the state, ensuring national security by defining a legal mechanism to prevent and combat money laundering, terrorist financing and financing the prolifera-
tion of weapons of mass destruction. The purpose of the article is to study the features of the audit of currency transactions of enterprises in the context of 
current and retrospective approaches to financial monitoring. The essence and features of currency transactions are investigated. Laws and regulations on 
auditing, currency transactions of enterprises and financial monitoring are summarized. An audit of currency transactions involves performing audit proce-
dures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements of currency transactions and compliance to the requirements 
of financial monitoring. The audit of currency transactions of enterprises subject to financial monitoring can be divided into several substantive stages:  
1) acquaintance with the activities of the enterprise, the presence of currency transactions in the study period; 2) planning the audit of currency transactions 
of enterprises subject to financial monitoring; 3) checking and confirming the correctness of accounting for currency transactions; 4) summarizing the results 
of the audit, which involves the preparation of an audit report and the development of a set of recommendations for the client on accounting for currency 
transactions and compliance with legislation on financial monitoring, if the results of the audit require it. The obtained results indicate the urgent need to 
revise the content of the audit of currency transactions of enterprises, taking into account the need to take into account the conditions of financial monitoring. 
Author’s suggestions for improving the audit of currency transactions, including transactions subject to financial monitoring, are presented.
Key words: audit, currency transactions, accounting of currency transactions, financial monitoring.

Постановка проблеми. Відповідно до Міжна-
родних Стандартів Групи з розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) 
та Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, та про фінансування тероризму, яка 
ратифікована Україною 17 листопада 2010 р., кожна 
країна має забезпечити спроможність здійснювати 
пошук, відстеження, визначення, блокування, аре-
шту й конфіскації майна законного або незаконного 
походження для фінансування тероризму або дохо-
дів, одержаних в результаті цього злочину.

Відповідно до чинного законодавства, фінан-
совий моніторинг (фінмоніторинг) – це сукупність 
заходів, що вживаються суб’єктами фінансового 
моніторингу у сфері запобігання та протидії, що 
включають проведення державного фінансового 
моніторингу та первинного фінансового моніто-
рингу [1]. Таким чином, фінансовий моніторинг в 
Україні на сучасному етапі його розвитку та розви-
тку суспільства спрямований виключно на захист 
прав та законних інтересів громадян, суспільства 
й держави, забезпечення національної безпеки 
шляхом визначення правового механізму запобі-
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гання та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню поширення зброї 
масового знищення.

До квітня 2020 р. порядок фінмоніторингу регла-
ментував Закон України «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII [2], 
проте у 2020 р. було прийнято новий законодавчий 
акт [1], а систему фінмоніторингу реформовано, 
зокрема реформовано особливості аудиторської 
діяльності та проведення аудиторських перевірок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблемам обліку і аудиту валютних 
операцій підприємств присвячені наукові праці 
українських учених, таких як М. Вінічук, І. Волкова, 
В. Гринь, С. Галещук, В. Гордополов, Т. Демчук, 
М. Карпушенко, О. Лубенченко, О. Михасик [3–10]. 
Водночас питання фінансового моніторингу щодо 
валютних операцій підприємств є недостатньо 
розкритими в науковій літературі.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
особливостей аудиту валютних операцій підпри-
ємств у контексті поточного та ретроспективного 
підходів до здійснення фінансового моніторингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аудит валютних операцій підприємства передба-
чає виконання аудиторських процедур для отри-
мання аудиторських доказів щодо сум і розкриття 
у фінансовій звітності валютних операцій, а також 
їх відповідності вимогам фінансового моніторингу. 
Аудит буде включати також оцінювання відповід-
ності використаної підприємством облікової полі-
тики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання 
фінансової звітності.

Методичні основи аудиту валютних операцій 
підприємства передбачають визначення валют-
них операцій, тобто операцій, що відповідають 
ознакам, згідно зі статтею 1 Закону України «Про 
валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. 
№ 2473-VIII (рис. 1), особливостей їх здійснення 
підприємствами та особливостей фінансового 
моніторингу.

Проведення аудиту валютних операцій підпри-
ємств, що підлягають фінансовому моніторингу, 
умовно можна поділити на такі змістовні етапи:

1) ознайомлення з діяльністю підприємства, 
особливостями його діяльності та присутністю 
валютних операцій у досліджуваному періоді;

2) планування аудиту валютних операцій підпри- 
ємств, що підлягають фінансовому моніторингу;

3) перевірка та підтвердження правильності 
обліку валютних операцій;

4) підведення підсумків аудиту, яке перед-
бачає складання аудиторського звіту, та розро-

блення сукупності рекомендацій для клієнта з 
питань обліку валютних операцій та дотримання 
законодавства з фінансового моніторингу, якщо 
результати перевірки вимагають цього.

Для реалізації першого етапу, як вважають 
М. Скрипник та А. Якименко, аудитор має ретельно 
ознайомитись із суб’єктом перевірки та основними 
аспектами його діяльності. Для цього аудитор 
повинен здійснити планування своєї діяльності та 
провести такі аудиторські процедури:

– встановити юридичну та фактичну адресу 
підприємства, дату державної реєстрації та 
постановки на облік в органах ДФС та державних 
цільових фондах, форму власності, організаційно-
правову форму, наявність представництв, філій, 
дочірніх підприємств;

– встановити види діяльності, якими може 
займатися підприємство згідно зі статутними доку-
ментами та кодами КВЕД (довідка зі статистики), 
наявність виданих патентів, ліцензій, дозволів;

– встановити, чи здійснює підприємство свою 
діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяль-
ності, види експортно-імпортних операцій;

– вивчити дані про результати попередніх 
документальних перевірок та прийняті за ними 
рішення;

– проаналізувати фінансову, статистичну та 
податкову звітність, оцінити систему бухгалтер-
ського та податкового обліку [12, с. 291].

Другим етапом є планування аудиту валютних 
операцій підприємств, що підлягають фінансо-
вому моніторингу. На цьому етапі мають бути роз-
роблені та погоджені із замовником план та про-
грама аудиторської перевірки.

При цьому джерелами інформації для плану-
вання аудиту валютних операцій можуть бути:

– законодавчі та нормативні акти з питань 
аудиторської діяльності, валютних операцій під-
приємств та фінансового моніторингу (табл. 1);

– наказ про облікову політику щодо валютних 
операцій та розрахунків;

– дані аналітичного обліку валютних операцій 
та розрахунків;

– договори, акти виконаних робіт, рахунки-
фактури, інша первинна документація щодо 
зовнішньоторговельних операцій;

– фінансова звітність;
– дані про результати фінансового моніторин- 

гу, проведеного комерційними банками та іншими 
суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Третім етапом є перевірка та підтвердження 
правильності валютних операцій, зокрема опера-
цій, що підлягають фінансовому моніторингу. Це 
передбачає такі напрями роботи:

– перевірка відповідності валютних опера-
цій нормам чинного законодавства щодо строків 
розрахунків; пункт 21 Постанови НБУ від 2 січня 
2019 р. № 5 визначає 365 календарних днів як гра-
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ничний строк розрахунків за операціями з експорту та 
імпорту товарів; граничні строки розрахунків не поши-
рюються на суму, меншу від 150 тис. грн. (до 28 квітня 
2020 р.) та 400 тис. грн (від 28 квітня 2020 р.), що від-
повідає вимогам фінансового моніторингу;

– перевірка дотримання вимог купівлі інозем-
ної валюти виключно через комерційний банк, а 
здійснення розрахунків ‒ лише через банківські 
рахунки;

– дослідження первинних документів, якими 
здійснювалося підтвердження для банку мети 
придбання іноземної валюти; виняток складають 

150 тис. грн. (до 28 квітня 2020 р.) та 400 тис. грн. 
(від 28 квітня 2020 р.), що відповідає вимогам 
фінансового моніторингу;

– перевірка наявності розрахунків іноземною 
валютою на території України;

– перевірка дотримання графіку документоо-
бігу щодо валютних операцій;

– перевірка дотримання встановленого ліміту 
щодо переказів на поточні рахунки юридичних 
осіб-нерезидентів за кордоном або їх рахунки в 
Україні у розмірі 2 млн. євро на рік (від 7 лютого 
2019 р.);

Рис. 1. Ознаки валютних операцій згідно зі статтею 1 Закону України «Про валюту і валютні операції»  
від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII

Джерело: побудовано авторами на основі Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII [11]

 

Ознаки валютних операцій 

операція, пов’язана з переходом права 
власності на валютні цінності та (або) права 

вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, 
предметом яких є валютні цінності,  

між резидентами, нерезидентами, а також 
резидентами і нерезидентами, крім операцій, 

що здійснюються між резидентами, якщо 
такими валютними цінностями  

є національна валюта 

торгівля 
валютними 
цінностями 

транскордонний 
переказ валютних 

цінностей та 
транскордонне 
переміщення 

валютних 
цінностей 

Валютні цінності – національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські 
метали; 

– іноземна валюта: 
а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, 

казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним 
засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав,  
а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові 
знаки, що перебувають в обігу; 

б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у 
грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) 
одиницях (зокрема, у СПЗ), що належать до виплати в іноземній валюті; 

в) електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) 
банківських металах; 

– національна валюта (гривня): 
а) грошові знаки грошової одиниці України – гривні у вигляді банкнот, монет, 

зокрема обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають 
в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або 
такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що 
перебувають в обігу; 

б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені  
у гривні; 

в) електронні гроші, номіновані у гривні; 
– банківські метали – це золото, срібло, платина, метали платинової групи, 

доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках 
і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних 
металів 
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– перевірка відповідності валютних операцій 
пороговим фінансовим операціям, що визначені у 
статті 20 Закону України «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» від 6 грудня 2019 р. № 361-IX [1]  
чи статті 15 Закону України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 р.  
№ 1702-VII [2] (табл. 2).

Відповідно до змін у фінансовому моніторингу, 
що набули чинності у квітні 2020 р., аудиторська 
перевірка, по-перше, передбачає встановлення 
дотримання вимог здійснення валютних операцій 
з юридичними особами, що мають відповідну реє-
страцію чи місцезнаходження в державі, що відне-
сена до такого переліку офшорних зон:

1) Британські залежні території: острови 
Гернсі, Джерсі, Мен, Олдерні;

2) Центральна Америка: Беліз, Панама;
3) Європа: Андорра, Гібралтар, Монако;
4) Карибський регіон: Ангілья, Антигуа і Бар-

буда, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, Бер-
мудські Острови, Британські Віргінські Острови, 
Віргінські Острови (США), Гренада, Кайманові 
Острови, Монтсеррат, Нідерландські Антильські 
Острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, 

Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домі-
ніки, Теркс і Кайкос, Тринідад і Тобаго;

5) Африка: Ліберія, Намібія, Сейшельські  
Острови;

6) Тихоокеанський регіон: Вануату, Гуам, Мар-
шальські Острови, Науру, Ніуе, Палау, Острови 
Кука, Американське Самоа, Самоа, Фіджі;

7) Південна Азія: Мальдівська Республіка [13].
Другий обов’язковий напрям аудиторської 

перевірки валютних операцій – це встановлення 
дотримання вимог здійснення валютних опера-
цій зарахування або переказ коштів, надання або 
отримання кредиту (позики), здійснення інших 
фінансових операцій, якщо хоча б одна зі сто-
рін – учасників фінансової операції має відпо-
відну реєстрацію, місце проживання чи місцезна-
ходження в державі (на території), що не виконує 
чи неналежним чином виконує рекомендації між-
народних, міжурядових організацій, що провадять 
діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відми-
ванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванням тероризму чи фінансуванням 
розповсюдження зброї масового знищення. Нака-
зом Державної служби фінансового моніторингу 
України від 1 жовтня 2012 р. № 139 до таких дер-
жав віднесено Іран та Корейську Народну Демо-
кратичну Республіку [14].

Третій обов’язковий напрям аудиторської 
перевірки валютних операцій – це встановлення  
дотримання вимог здійснення валютних операцій 

Таблиця 1
Регламентація нормативно-правовими документами аудиту валютних операцій

Напрям Склад нормативно-правової бази
Нормативно-
правова база з 
питань аудиторської 
діяльності

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 
2017 р. № 2258-VIII; Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг.

Нормативно-правова 
база з питань 
валютних операцій 
підприємств

Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. № 2473 -VIII; Поста-
нова Національного банку України «Про затвердження Положення про заходи захисту та 
визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» від 2 січня 2019 р. 
№ 5; Постанова Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок 
валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за 
операціями з експорту та імпорту товарів» від 2 січня 2019 р. № 7; Постанова Національ-
ного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваже-
ними установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» від 
2 січня 2019 р. № 8; П(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» від 10 серпня 2000 р. № 193.

Нормативно-
правова база з 
питань фінансового 
моніторингу

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» від 6 грудня 2019 р. № 361-IX; Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 5 серпня 2015 р. № 552; Розпо-
рядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення держав до переліку офшорних зон» 
від 23 лютого 2011 р. № 143-р; Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, 
та інструкції щодо їх заповнення» від 29 січня 2016 р. № 24; Наказ Міністерства фінансів 
України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 
фінансових операцій» від 23 грудня 2015 р. № 1168; Наказ Державної служби фінансо-
вого моніторингу України «Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналеж-
ним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють 
діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму» від 1 жовтня 2012 р. № 139.
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Таблиця 2
Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу

Ознаки фінансових операцій
Закон України  
від 14 жовтня 

2014 р.  
№ 1702-VII [2]

Закон України  
від 6 грудня  

2019 р.  
№ 361-IX [1]

Гранична сума фінансової операції (для суб’єктів господарювання, 
які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу 
до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, зокрема 
електронне (віртуальне) казино).

150 тис. грн.  
(30 тис. грн.)

400 тис. грн.  
(30 тис. грн.)

Переказ коштів на анонімний рахунок за кордон і надходження коштів  
з анонімного рахунка з-за кордону. Так Ні

Зарахування або переказ коштів, якщо хоча б одна зі сторін - учасників 
фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи 
місцезнаходження в державі, що віднесена КМУ до переліку офшорних 
зон, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, 
зареєстрованій у зазначеній державі.

Так Так

Купівля-продаж за готівку чеків, дорожніх чеків. Так Ні
Зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту 
(позики), здійснення інших фінансових операцій, якщо хоча б одна 
зі сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, 
місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території),  
що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, 
міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби  
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї 
масового знищення, або однією зі сторін - учасників фінансової операції 
є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначеній державі 
(території).

Так Так

Фінансові операції з готівкою. Так Так
Здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі. Так Ні
Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи/ФОП чи 
списання коштів з поточного рахунку юридичної особи/ФОП, період 
діяльності якої не перевищує 3 місяців з дня реєстрації, або зарахування 
коштів на поточний рахунок чи списання коштів з поточного рахунка 
юридичної особи/ФОП, якщо операції на зазначеному рахунку не 
здійснювалися з дня його відкриття.

Так Ні

Переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами 
(контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які 
передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України.

Так Ні

Обмін банкнот на банкноти іншого номіналу. Так Ні
Здійснення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, які 
не депоновані в депозитарних установах. Так Ні

Здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських 
векселів), ордерними цінними паперами. Так Ні

Перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією. Так Ні
Здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за 
якими не визначена. Так Ні

Одержання страхового чи перестрахового платежу, крім сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Так Ні

Проведення страхової чи перестрахової виплати або страхового 
чи перестрахового відшкодування або виплати викупної суми, крім 
зарахування чи списання коштів на/з рахунки (рахунків) державних 
позабюджетних фондів.

Так Ні

Виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, 
внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, 
виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить 
азартні ігри.

Так Ні

Надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної 
установи, в один і той самий день два рази і більше за умови, що загальна 
сума фінансових операцій дорівнює граничній сумі чи перевищує її.

Так Ні

Фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик. Так Ні
Фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, 
пов’язаних з політично значущими особами. Ні Так
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з політично значущими особами, членами їх сім’ї 
та/або особами, пов’язаними з політично значу-
щими особами.

Висновки з проведеного дослідження. Отри-
мані результати свідчать про актуальну потребу в 
перегляді змісту аудиту валютних операцій під-
приємств з урахуванням необхідності врахування 
умов фінансового моніторингу. Аудит валютних 
операцій підприємства передбачає виконання ауди-
торських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум і розкриття у фінансовій звітності 
валютних операцій, а також їх відповідності вимо-
гам фінансового моніторингу. Проведення аудиту 
валютних операцій підприємств, що підлягають 
фінансовому моніторингу, умовно можна поділити 
на такі змістовні етапи: 1) ознайомлення з діяльністю 
підприємства, особливостями його діяльності та 
присутністю валютних операцій у досліджуваному 
періоді; 2) планування аудиту валютних операцій 
підприємств, що підлягають фінансовому моніто-
рингу; 3) перевірка та підтвердження правильності 
обліку валютних операцій; 4) підведення підсумків 
аудиту, яке передбачає складання аудиторського 
звіту та розроблення сукупності рекомендацій для 
клієнта з питань обліку валютних операцій та дотри-
мання законодавства з фінансового моніторингу, 
якщо результати перевірки вимагають цього.
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У статті запропоновано методичний підхід 
до відбору показників оцінки адаптаційного 
потенціалу (АП) суб’єктів підприємництва 
(СП). АП – це сукупність наявних адапта-
ційних можливостей СП, які він здатен 
реалізувати в процесі адаптації для досяг-
нення її цілей. Адаптаційні можливості СП 
мають під собою внутрішні сили, здатності, 
ресурси СП, які можуть бути використані в 
процесі адаптації. Оцінка АП – це процес, під 
час якого з використанням різноманітних 
методів та способів визначаються адапта-
ційні можливості, сильні та слабкі сторони 
й інші характеристики СП щодо адаптації 
до умов зовнішнього середовища, а також 
міра здатності СП до пристосування зага-
лом. Актуальність досліджуваної теми обу-
мовлена наявністю глобальної економічної 
кризи, яку на рівні окремого СП подолати 
неможливо, тому виникає потреба пошуку 
шляхів пристосування (адаптації) до кри-
зових умов функціонування. Ефективність 
адаптації загалом великою мірою залежить 
від якості оцінки АП, першим кроком до про-
ведення якої є відбір таких показників оцінки, 
які якнайповніше можуть охарактеризувати 
дійсний стан СП в контексті їх адаптації.
Ключові слова: адаптація суб’єктів підпри-
ємництва, адаптаційний потенціал, оцінка 
адаптаційного потенціалу, принципи відбору 
показників адаптаційного потенціалу, коре-
ляційний аналіз, факторний аналіз.

В статье предложен методический подход 
к отбору показателей оценки адаптацион-

ного потенциала (АП) субъектов предпри-
нимательства (СП). АП – это совокупность 
имеющихся адаптационных возможностей 
СП, которые он способен реализовать в 
процессе адаптации для достижения ее 
целей. Адаптационные возможности СП 
имеют под собой внутренние силы, способ- 
ности, ресурсы СП, которые могут быть 
использованы в процессе адаптации. Оцен- 
ка АП – это процесс, в ходе которого с использо- 
ванием различных методов и способов опреде-
ляются адаптационные возможности, силь- 
ные и слабые стороны и другие характерис- 
тики СП касательно адаптации к условиям 
внешней среды, а также степень способ-
ности СП к приспособлению в целом. Акту-
альность исследуемой темы обусловлена 
наличием глобального экономического кри-
зиса, который на уровне отдельного СП 
преодолеть невозможно, поэтому возникает 
потребность в поиске путей приспособле-
ния (адаптации) к кризисным условиям функ-
ционирования. Эффективность адаптации 
в целом в большой степени зависит от каче-
ства оценки АП, первым шагом к проведению 
которой является отбор таких показателей 
оценки, которые наиболее полно могут оха-
рактеризовать действительное положение 
СП в контексте их адаптации.
Ключевые слова: адаптация субъектов 
предпринимательства, адаптационный по- 
тенциал, оценка адаптационного потенци-
ала, принципы отбора показателей адап-
тационного потенциала, корреляционный 
анализ, факторный анализ.

The article is an overview of a methodical approach to the selection of indicators for assessing the adaptive potential (AP) of business entities (BE). In the 
most general sense, the adaptation of the BE can mean any changes that occur in the BE in order to adapt to changing environmental conditions. However, 
in this case, the adaptation of the BE risks to be inconsistent and unplanned, and therefore inefficient, because in fact there is no process of adaptation – 
instead there are only isolated episodic cases of adaptation, which do not have a clear ultimate goal. Therefore, it is suggested to define such cases of 
adaptation as separate adaptation measures due to the objective requirements of the environment. Actually, the process of adaptation should be character-
ized by the presence of the following stages: assessment of the actual situation of the BE in the context of adaptation; on the basis of analytical conclusions 
from the conducted assessment development of the purposes, tasks, performance of which will afford achievement of desirable position of BE concerning 
its adaptation to crisis conditions of functioning; development of measures, programs, strategies etc. to achieve the goals and objectives. Thus, the adapta-
tion of the BE is a continuous process of transforming the internal environment of the BE in accordance with changing external conditions, the effectiveness 
of which is expressed in improving the efficiency of the BE and depends on the quality of assessment of the current state, clear goal setting and relevance 
of management measures. AP is a set of available adaptive capabilities of the BE, which it is able to implement in the process of adaptation to achieve its 
goals. The adaptive capabilities of the BE are the internal forces, abilities, resources of the BE, which can be used in the process of adaptation. In turn, the 
assessment of AP is a process in which, using various methods and techniques, adaptive capabilities, strengths and weaknesses and other characteristics 
of the BE to adapt to environmental conditions, as well as the measure of the BE to adapt in general. The relevance of the research topic is due to the global 
economic crisis, which at the level of a separate BE cannot be overcome, so there is a need to find ways to adapt to the crisis conditions. The effectiveness 
of adaptation in general largely depends on the quality of the assessment of AP, the first step to which is the selection of such evaluation indicators that can 
best describe the actual state of the BE in the context of their adaptation.
Key words: adaptation of business entities, adaptation potential, assessment of adaptation potential, principles of adaptation potential indicators selection, 
correlation analysis, factor analysis.

Постановка проблеми. Проблема оцінки АП 
є надзвичайно актуальною в умовах постійної 
дії глобальних кризових явищ. Однак методич-
ний підхід до оцінки АП в контексті антикризового 
управління (АУ) висвітлювався в науковій літе-
ратурі вкрай фрагментарно, тому для оцінки АП 
необхідно віднайти принципово новий методич-
ний підхід, який доцільно розробляти поетапно, 

адже зміст кожного наступного етапу залежить від 
результатів розроблення попереднього.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням теоретичних та методич-
них основ адаптації, АП та його оцінки займа-
лись В.А. Гросул, О.А. Круглова, О.Д. Рачкован 
[12, с. 213–222], Н.В. Коваленко, Н.М. Гонтова 
[10, c. 194], П.М. Куліков [3, с. 56, 58], Д.В. Най-
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пак [7, с. 114–115], А.М. Турило, К.В. Богачевська 
[1, с. 31], однак методичний підхід до відбору 
показників оцінки АП суб’єктів підприємництва 
розроблено неповністю або вкрай індивідуально 
для окремого СП, отже, постає необхідність роз-
роблення нового, більш загального підходу.

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення методичного підходу до відбору показників 
оцінки АП суб’єктів підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наведений у статті методичний підхід до відбору 
показників оцінки АП суб’єктів підприємництва 
відрізняється від наявних більш загальним харак-
тером, тобто може використовуватись не лише 
для окремого СП, але й для групи СП (в контексті 
дослідження – СП галузі машинобудування). Отже, 
в рамках дослідження набір показників доцільно 
зробити спільним для досліджуваних суб’єктів 
з огляду на їх відносну однорідність: по-перше, 

всі СП належать до галузі машинобудування, 
по-друге, вони мають у середньому спільні про-
блеми у своїй діяльності, по-третє, на них вплива-
ють спільні кризові явища національної економіки 
за один і той самий період. У дослідженні було 
задіяно 20 СП галузі машинобудування (табл. 1).

Адаптацію СП визначено як одне з ключових 
завдань АУ, отже, подальша оцінка АП базувати-
меться на попередньо розрахованих показниках 
оцінки кризового стану СП (табл. 2).

Отже, показники оцінки АП буде вибрано з 
вищезазначеного переліку показників оцінки кри-
зового стану за такими принципами:

– принцип пріоритетності фінансового аспекту 
(обмежує спектр параметрів оцінки АП фінансо-
вими показниками);

– принцип значимості (ці показники мають 
бути впливовими для діяльності конкретних СП, 
адже вони мають відображати найбільш значимі 

Таблиця 1
Умовні позначення суб’єктів підприємництва

ВАТ «Турбоатом» Б
ПАТ «Одеський машинобудівний завод «Червона гвардія»» В
ПАТ «Харківський ордена «Знак пошани» машинобудівний завод «Червоний Жовтень»» Г
ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»» Д
ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонiкiдзе» Е
ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» З
ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» К
ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» Л
ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» М
ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» Н
ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»» О
ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» П
ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» Р
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» С
ПрАТ «Спецбудмаш» Т
ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»» У
ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» Ф
ПАТ «Смiлянський машинобудівний завод» Х

Таблиця 2
Первинна вибірка оцінкових показників та їх скорочення

Кз ВОК Коефіцієнт забезпеченості ВОК Оз Оборотність запасів, оборотів
Кп Коефіцієнт покриття Оа Оборотність активів, оборотів

Кшл Коефіцієнт швидкої ліквідності ДЗ/КЗ Відношення дебіторської заборгованості до 
кредиторської

Кал Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(платоспроможності) ВК/ПК Відношення власних коштів до позикових

Кззв 
ВОК

Коефіцієнт забезпеченості запасів  
і витрат ВОК ОКЗ Оборотність кредиторської заборгованості

Кфа Коефіцієнт фінансової автономії Крв Коефіцієнт рентабельності витрат
Км ВК Коефіцієнт маневреності власного капіталу Крд Коефіцієнт рентабельності діяльності
Кк ПК Коефіцієнт концентрації позикового капіталу Кра Коефіцієнт рентабельності активів

К п/в Коефіцієнт співвідношення позикових та 
власних коштів Кр ВК Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Одз Оборотність дебіторської заборгованості
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напрями адаптації, від визначення яких залежить 
успішність АУ загалом);

– принцип проблемності (показники мають 
відображати ключові проблеми СП, «вузькі місця», 
які з’явились через наявну кризу, отже, слід концен-
трувати увагу на показниках із негативною динамі-
кою, таких, які дійсно потребують корегування);

– принцип досяжності та маневреності (перед-
бачається досяжність цільових значень показни-
ків, що здебільшого залежить від маневреності 
управлінських дій та виражається у відносній 
швидкості, легкості та великій кількості способів 
отримання бажаних значень).

Отже, узгоджуються мікро- та макроекономічні 
аспекти діяльності СП, адже через корегування 
фінансового стану на мікрорівні відбувається  
пристосування його до кризових умов макро-
середовища.

Вихідну вибірку показників репрезентують 
фінансові показники, отже, виконується перший 
принцип, а саме принцип пріоритетності фінансо-
вого аспекту.

Для виокремлення первинної групи показників 
оцінки АП пропонується провести факторний ана-
ліз показників кризового стану (виконання другого 

принципу, а саме принципу значимості). Для цього 
перш за все необхідно перевірити досліджувану 
вибірку на наявність високих значень кореляцій 
між показниками та видалити змінні, між якими 
існує тісний кореляційний зв’язок, тобто вони пев-
ним чином дублюють одна одну.

Вихідну вибірку даних, у якій присутні всі 
19 показників, представлено на рис. 1. На рис. 2 
наведено стандартизовану вибірку вихідних даних.

Незаповнені клітинки на рис. 1, 2 розташовані 
на місці показників, розрахунок яких не має еко-
номічного сенсу через від’ємне значення власного 
капіталу у відповідних суб’єктів підприємництва.

Як видно з рис. 3, на якому наведено резуль-
тати кореляційного аналізу, чимало досліджува-
них показників мають високу щільність зв’язку. 
Окрім таких показників, як, наприклад, коефіцієнт 
фінансової автономії та коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу, між якими, як уже відзнача-
лось, присутній зворотній функціональний зв’язок, 
є інші показники з щільністю зв’язку понад 0,9 (що 
за шкалою Чеддока визначається як дуже висока), 
а також показники з щільністю зв’язку від 0,7 до 
0,9 (висока), тому з подальшого аналізу виклю-
чено по одному з кожної пари таких показників.

Рис. 1. Вихідні дані для проведення кореляційного аналізу

Рис. 2. Стандартизовані дані для проведення кореляційного аналізу
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На рис. 4 представлено показники, які брати-
муть участь у подальшому аналізі, тобто змінні, 
які залишились після виключення одного з кож-
ної пари показників із високою або дуже високою 
щільністю зв’язку.

Результати факторного аналізу для отриманого 
в результаті проведення кореляційного аналізу 
набору показників представлено на рис. 5.

Факторні навантаження – це значення коефіці-
єнтів кореляції кожної зі змінних з кожним з виявле-
них факторів. Отже, як можна визначити з рис. 5, 
впливовими (≥0,7) змінними для першого фактору 
є коефіцієнт фінансової автономії та коефіцієнт 
рентабельності діяльності, для другого – оборот-
ність запасів, для третього – відношення дебітор-
ської заборгованості до кредиторської. На перший 
фактор припадає 36,69% всієї дисперсії, на дру-
гий – 23,29%, на третій – 15,53%, отже, виявлені 
фактори пояснюють 75,51% загальної дисперсії.

Таким чином, визначення ступеня впливу кож-
ної зі змінних у ході факторного аналізу дає змогу 

виявити найбільш значимі показники оцінки кризо-
вого стану суб’єктів підприємництва (принцип зна-
чимості). Однак на цьому етапі виключати показ-
ники з нижчою за 0,7 значимістю зарано, адже 
перед остаточним відбором показників оцінки АП 
необхідно дослідити всі зазначені на рис. 5 показ-
ники щодо відповідності третьому та четвертому 
принципам (принципам проблемності і досяжності 
та маневреності).

У третьому принципі означено, що необхідно 
визначити показники, які відображають ключові 
проблеми СП, які з’явились через наявну кризу, 
а саме показники з негативною динамікою. Для 
цього доцільно провести аналіз динаміки визна-
чених у результаті факторного аналізу показників 
(рис. 6–13).

Як видно з рис. 6, близько половини СП не 
досягають нормативного значення Кп, що вказує 
на недостатність оборотних коштів для покриття 
короткострокових зобов’язань, отже, ліквідність і 
платоспроможність таких СП порушено.

Рис. 3. Результати кореляційного аналізу
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Кфа свідчить про рівень фінансової стійкості та 
незалежності суб’єктів підприємництва від зовніш-
ніх кредиторів, однак, як можемо побачити з діа-
грами (рис. 7), у 12 з 20 суб’єктів підприємництва 
значення цього коефіцієнта є значно нижчим від 
нормативного. Найгіршу динаміку демонструють 
суб’єкти підприємництва В, Д, Е, Ж, П, С, Ф, адже 
за деякі періоди їх Кфа приймали навіть від’ємне 

значення. Такі значення досліджуваного коефіці-
єнта не несуть аналітичної інформації окрім того, 
що власний капітал таких підприємств є від’ємним, 
отже, вони є потенційними банкрутами з огляду на 
відсутність коштів для погашення зобов’язань. Із 
зазначених СП суб’єкти Ж та А на кінець досліджу-
ваного періоду припинили свою діяльність.

Щодо коефіцієнтів ділової активності, а саме 
Одз, Оз та Оа (рис. 8, 9, 10), то для них не існує 
чітко визначених меж норми, отже, їх аналіз про-
водиться шляхом дослідження динаміки розра-
хованих показників та порівняння отриманих зна-
чень із середньогалузевими.

Зосереджуючи увагу на значеннях Одз на поча-
ток та кінець досліджуваного періоду, маємо відзна-
чити, що більш ніж у половини досліджуваних СП ці 
значення зросли. Незважаючи на деяке зниження 
Одз у багатьох СП в середині періоду (2014 р.), у 
наступні роки зберігається здебільшого позитивна 
тенденція. Порівнюючи значення Оз на початок та 
кінець періоду 2011–2017 рр., можемо зауважити, 
що у більшості суб’єктів цей показник знизився, що 
може пояснюватись певними проблемами з реаліза-
цією продукції. Такої ж тенденції дотримується Оа.

Середні показники ділової активності за всіма дос-
ліджуваними СП за період представлено в табл. 3.

Рис. 4. Результати кореляційного аналізу після виключення одного з кожної пари показників  
із щільністю зв’язку понад 0,7

 

 

Рис. 6. Динаміка коефіцієнта покриття машинобудівних суб’єктів підприємництва України у 2011–2017 рр. 
(нормативне значення становить від 1,5 до 2)

 

Рис. 5. Факторні навантаження
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Рис. 7. Динаміка коефіцієнта фінансової автономії машинобудівних суб’єктів  
підприємництва України у 2011–2017 рр. (нормативне значення > 0,5)

 

Рис. 8. Динаміка оборотності дебіторської заборгованості машинобудівних суб’єктів  
підприємництва України у 2011–2017 рр.

 

Рис. 9. Динаміка оборотності запасів машинобудівних суб’єктів підприємництва України у 2011–2017 рр.

 

Рис. 10. Динаміка оборотності активів машинобудівних суб’єктів підприємництва України у 2011–2017 рр.
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Порівнюючи значення Одз СП за 2017 рік із 
середньогалузевим (8,1465), можемо побачити, 
що у 12 СП ці значення не досягають середньо-
галузевих. Щодо Оз у 2017 р., то середньога-
лузевого значення (2,4775) не досягають 8 СП. 
Середньогалузевих значень Оа (0,942) не досягає 
половина СП. Окрім того, слід відзначити значне 
зниження середньогалузевих показників Оз та Оа: 

якщо у 2011 р. середня Оз дорівнювала 4,1615, то 
у 2017 р. кількість оборотів запасів у середньому 
знизилась майже в 2 рази та дорівнювала 2,4775. 
Також у 2011 р. активи в середньому за досліджу-
ваною вибіркою СП проходили за рік майже пів-
тора обороти (1,453), однак у 2017 р. цей показ-
ник становив 0,942, отже, за рік не відбувається 
повний цикл виробництва та обігу. Позитивним є 

Рис. 13. Динаміка коефіцієнта рентабельності діяльності машинобудівних суб’єктів  
підприємництва України у 2011–2017 рр.

Рис. 11. Динаміка відношення дебіторської заборгованості до кредиторської машинобудівних суб’єктів 
підприємництва України у 2011–2017 рр.

Рис. 12. Динаміка коефіцієнта рентабельності витрат машинобудівних суб’єктів  
підприємництва України у 2011–2017 рр.
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зростання середньогалузевої Одз із 7,234 у 2011 р. 
до 8,1465 у 2017 р.

Таблиця 3
Середні показники ділової активності СП  

за 2011–2017 рр.
Рік Одз Оз Оа

2011 7,234 4,1615 1,453
2012 7,353 3,0855 1,081
2013 6,2965 2,3435 0,8345
2014 5,9305 2,26 0,7535
2015 6,5105 2,5605 0,861
2016 6,644 2,4485 0,798
2017 8,1465 2,4775 0,942

Показник відношення ДЗ до КЗ у збалансо-
ваному стані дорівнює значенню близько 1. Це 
свідчить про те, що СП здатен кредитувати покуп-
ців за рахунок постачальників. Проте, як видно з  
рис. 11, значення показника більшості СП значно 
нижчі за одиницю. Причини такого дисбалансу різ-
няться залежно від конкретного СП (зокрема, при-
сутність великих сум прострочених короткостро-
кових зобов’язань, наявність зайвих запасів, що 
покриваються короткостроковими зобов’язаннями 
зверх норми). Ці фактори також можуть спричи-
няти низький Кп.

Аналізуючи Крв (рис. 12), можемо відзначити, 
що у 6 СП за досліджуваний період він приймав 
від’ємне значення. Загалом у близько половини 
СП значення показника на кінець досліджуваного 
періоду нижчі, ніж на початок.

Крд (рис. 13) приймав від’ємні значення більше, 
ніж у половини СП. Найвищі значення показника 
властиві суб’єкту Б.

Таким чином, усі досліджувані показники тією 
чи іншою мірою мають негативну динаміку, адже 
не у всіх СП та не за весь визначений період, 
однак більше половини досліджуваних СП мають 
серйозні порушення ліквідності, фінансової стій-
кості, ділової активності та рентабельності.

Отже, всі показники відповідають принципу 
«проблемності». Наступним кроком є їх дослі-
дження на відповідність принципу досяжності 
та маневреності. Досягнення цільових значень 
показників має бути можливим на мікроеконо-
мічному рівні, отже, залежати більшим чином від 
внутрішніх дій (управлінських рішень тощо) СП, 
а не від зовнішніх неконтрольованих впливів, а 
також відбуватись шляхом грамотного фінансо-
вого менеджменту. Отже, ключовим аспектом у 
відборі таких показників є маневреність, багато-
варіантність управлінських дій щодо досягнення їх 
цільових значень, тому доцільно зосередити увагу 
на показниках, які відображають:

– стан оборотних активів, що пов’язано з 
великою кількістю елементів їх внутрішнього 
матеріально-речового та фінансового складу, що 

потребують індивідуалізації управління; високою 
динамікою трансформації їх видів [1, с. 301], лік-
відністю, отже, можливості фінансового менедж-
менту з управління ними мають бути ширшими, 
ніж, наприклад, під час управління необоротними 
активами;

– достатність власного капіталу з огляду на 
його багатоаспектність, широкий спектр методів 
та способів управління;

– оптимальність обсягу короткострокових 
зобов’язань (тоді як на довгостроковий період 
(більше 1 року) позикові кошти залучаються, як 
правило, для розширення обсягу власних осно-
вних засобів та формування недостатнього обсягу 
інвестиційних ресурсів, на короткостроковий 
період кошти залучаються для всіх інших цілей їх 
використання [1, с. 527]; з огляду на це основну 
увагу у дослідженні має бути приділено коротко-
строковим зобов’язанням, адже в умовах кризи 
першочерговими завданнями найчастіше є фінан-
сування поточних потреб та грамотний розподіл 
запозичених коштів, а не розширення обсягу влас-
них основних засобів та формування недостат-
нього обсягу інвестиційних ресурсів; управління 
короткостроковими зобов’язаннями також відпо-
відає принципу досяжності та маневреності, адже 
пошук і відбір кредиторів та розподіл запозичених 
коштів залежать здебільшого від менеджменту СП 
та мають під собою багатоваріантність управлін-
ських рішень);

– ефективність щодо роботи структурних під-
розділів за центрами витрат завдяки великій кіль-
кості методів, заходів, прийомів, що дають змогу 
управляти витратами, оптимізувати та мінімізу-
вати їх величину.

Виділені групи показників відображають стан 
платоспроможності, рентабельності, фінансо-
вої стійкості та ділової активності СП, окрім того, 
корелюють із ключовими проблемами СП, визна-
ченими раніше, такими як низький або від’ємний 
власний капітал, висока собівартість виробни-
цтва, недосконала структура активів.

Спираючись на вищеозначене та принципи 
відбору показників для оцінки АП, на цьому етапі 
можемо визначити їх остаточний склад. Із показ-
ників, які залишились актуальними для дослі-
дження після проведення кореляційного аналізу, 
пропонується виключити показник Оа та Крд. Вони 
неповністю відповідають останньому принципу, 
а саме принципу досяжності та маневреності. 
Активи є багатокомпонентним та надто об’ємним 
об’єктом аналізу, отже, управління їх оборотністю 
ускладняється відмінністю динаміки та характе-
ристик окремих елементів, тому більш відповід-
ним об’єктом для аналізу у контексті дослідження 
є оборотні активи, стан яких відображає Кп, Одз 
та Оз, ДЗ/КЗ. Також відношення чистого прибутку 
до чистого доходу у Крд відображає результат, 
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який міг бути досягнутий з безлічі причин. Він 
не зазначає, в чому саме криється проблема, а 
лише характеризує, чи є господарська діяльність 
СП ефективною й наскільки. Отже, якщо взяти 
в аналіз лише цей показник рентабельності, він, 
по-перше, не вказуватиме на конкретну проблему 
діяльності, по-друге, важко піддається корегу-
ванню незалежно від аналізу інших показників 
рентабельності, тому доцільно взяти до аналізу 
показник Крв, який характеризує якість управління 
витратами, розкриває необхідність зниження собі-
вартості тощо. Також в аналізі братиме участь  
Кфа, який характеризує достатність власного капі-
талу, а доцільність його участі в аналізі обґрунто-
вано вище.

Таким чином, виокремлено шість оцінкових 
показників, які найбільш змістовно характеризу-
ють АП СП, а саме Кфа, Кп, Одз, Оз, ДЗ/КЗ та Рв.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
роблено методичний підхід до відбору показни-
ків оцінки адаптаційного потенціалу суб’єктів під-
приємництва. Визначено принципи відбору, за 
якими з використанням методів коефіцієнтного 
аналізу, кореляційного та факторного аналізу, ана-
лізу показників у динаміці, порівняльного аналізу, 
методу логічного узагальнення та аналізу літера-
турних джерел виділено такі показники оцінки АП, 
як Кфа, Кп, Одз, Оз, ДЗ/КЗ та Рв.
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У статті досліджено особливості організації 
послуги Tax Free та проаналізовано методи 
повернення податку на додану вартість 
(ПДВ) під час здійснення покупок за кордоном. 
Визначено переваги та недоліки відшкоду-
вання податку на додану вартість, а також 
напрями вдосконалення цієї послуги. Здійснено 
аналіз особливостей повернення податку на 
додану вартість, термінів повернення коштів 
за Tax Free та особливостей застосування цієї 
послуги на прикладі таких країн, як Австрія, 
Великобританія, Італія, Іспанія, Німеччина, 
Польща, Словенія, Угорщина, Словаччина, 
Франція, Чехія. Досліджено особливості 
діяльності компанії “Global Blue” – єдиної ком-
панії, що має пункти отримання відшкодо-
ваного ПДВ в Україні. Окреслено діяльність 
АТ «Правекс Банк» в межах партнерства з 
“Global Blue” щодо отримання відшкодування 
податку на подану вартість. Визначено 
основні причини відмов АТ «Правекс Банк» у 
відшкодуванні податку на додану вартість 
за послугою Tax Free в розрізі критеріїв.
Ключові слова: послуга, товар, повер- 
нення податку на додану вартість, Tax 
Free, ПДВ.

В статье исследованы особенности органи- 
зации услуги Tax Free и проанализированы 

методы возврата налога на добавленную 
стоимость (НДС) при совершении поку-
пок за рубежом. Определены преимуще-
ства и недостатки возмещения налога 
на добавленную стоимость, а также 
направления совершенствования этой 
услуги. Осуществлен анализ особенно-
стей возврата налога на добавленную 
стоимость, сроков возврата средств по 
Tax Free и особенностей применения этой 
услуги на примере таких стран, как Авст-
рия, Великобритания, Италия, Испания, Гер-
мания, Польша, Словения, Венгрия, Слова- 
кия, Франция, Чехия. Исследованы особенно-
сти деятельности компании “Global Blue” – 
единственной компании, имеющей пункты 
получения возмещенного НДС в Украине. 
Определена деятельность АО «Правэкс 
Банк» в рамках партнерства с “Global 
Blue” касательно получения возмещения 
налога на представленную стоимость. 
Определены основные причины отказов 
АО «Правэкс Банк» в возмещении налога 
на добавленную стоимость по услуги Tax 
Free в разрезе критериев.
Ключевые слова: услуга, товар, возврат 
налога на добавленную стоимость, Tax 
Free, НДС.

In the countries of the European Union there is a Tax Free service, it a service that provides a refund of value added tax on goods purchased by foreign 
nationals. The value added tax refund service for goods purchased by foreign nationals, or the Tax Free service, is becoming increasingly popular, both 
among wealthy people and the middle class. This service is actively used by students who receive a second education in European countries, or simply 
travel. The article examines the peculiarities of the organization of the Tax Free service and analyzes the methods of refunding value added tax (VAT) when 
making purchases abroad. The advantages and disadvantages of value added tax refund are identified, as well as areas for improvement of this service. 
The analysis of features of value added tax refund, terms of refund of Tax Free and features of application of this service on the example of such countries 
as Austria, Great Britain, Italy, Spain, Germany, Poland, Slovenia, Hungary, Slovakia, France, Czech Republic is carried out. Our study presents the amount 
of value added tax declared by a particular country and the minimum purchase amount that a customer must make to receive a refund; these requirements 
vary significantly from country to country. The peculiarities of the activity of Global Blue – the only company that has points for obtaining a refund of value 
added tax in Ukraine – are studied. The activities of Pravex Bank JSC, within the partnership with Global Blue, to obtain a refund of the tax on the submit-
ted value are outlined. The main reasons for the refusal of Pravex Bank JSC to reimburse the value added tax for the Tax Free service in terms of criteria 
have been identified. In practice, when paying for goods abroad for 100 euros, the buyer can return about 10 euros at a value added tax rate of twenty  
percent, as half of the compensation the company receives for providing its own services, which is the main source of income of such companies. All 
of the above proves that this service is beneficial for both customers and buyers of goods, and for commercial companies engaged in the provision of  
such services as Tax Free. 
Key words: service, goods, value added tax refund, Tax Free, VAT.

Постановка проблеми. У країнах Євро-
пейського Союзу існує послуга Tax Free, тобто 
послуга, яка передбачає повернення суми ПДВ з 
товарів, куплених іноземними громадянами. Така 
послуга повернення діє в багатьох країнах світу й 
дає можливість повернути від 4% до 27% від суми 
придбання залежно від величини ПДВ у країні, де 
була зроблена покупка. Водночас багато хто не 
використовує цю послугу, вважаючи її складною 
та довгою процедурою. Варто зазначити, що сьо-
годні відсутні комплексні дослідження щодо осо-
бливостей відшкодування податку на додану вар-
тість через надання послуги Tax Free в провідних 
країнах світу та в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині серед науковців фактично не розглядаються 
особливості відшкодування податку на додану 

вартість через надання послуги Tax Free в Україні. 
Постійні зміни, що відбуваються у сфері оподатку-
вання, які пов’язані з трансформаційними проце-
сами, роблять необхідними дослідження методів 
та прийомів відшкодування ПДВ через надання 
послуги Tax Free.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей відшкодування податку на 
додану вартість через надання послуги Tax Free 
в Україні з урахуванням досвіду країн Європей-
ського Союзу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до законодавства Європейського 
Союзу, якщо товар був куплений на території 
Європейського Союзу та був вивезений за його 
межі, покупець має право на повернення податку 
на додану вартість (ПДВ). Нині це нормальна 
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практика, яка користується все більшою популяр-
ністю серед туристів. Як правило, ПДВ нарахову-
ється всередині країни, а під час реалізації товарів 
за межами країни (експорт) застосовується ціна 
нетто, тобто ціна без ПДВ.

Таку послугу пропонують лише офіційні мага-
зини. При цьому більшість магазинів працює з 
комерційними компаніями, які безпосередньо 
повертають клієнтам податок на додану вартість, 
що називається послугою Tax free (такс-фрі), що 
в перекладі з англійської означає «без збору». 
До таких комерційних компаній належать “Global 
Blue”, “Premier Tax Free”, “Innova”, “Eurorefund” 
тощо. За супроводження повернення ПДВ покупцю 
такі компанії отримують певну маржу, тобто відсо-
ток від суми повернення цього податку. Однак є 
незначна кількість магазинів, в яких покупець може 
повернути ПДВ самостійно, без супроводження 
професійними гравцями ринку, для чого покупець 
має повернутись у країну покупки із задекларова-
ним документом на вивіз купленого товару. Щодо 
компаній, які надають послугу повернення ПДВ, то 
покупець може його повернути, не повертаючись 
у країну покупки, а звернувшись у пункти повер-
нення, наприклад, в Україні компанія “Global Blue” 
має офіційного партнера – АТ «Правекс Банк», 
де клієнти можуть отримати відшкодування ПДВ. 
Варто зазначити, що це єдина компанія, яка має 
пункти отримання в Україні. Щодо інших компа-
ній, то покупець може заповнену форму Tax Free, 
яку потрібно отримати в магазині під час купівлі 
товару, задекларовану на митниці, відправити 
поштою, бажано рекомендованим листом, до ком-
панії. Зауважимо, що кожна форма залежно від 
країни покупки та компанії має свій обмежений 
термін повернення. Щодо компанії “Global Blue”, 
то терміни повернення за найпопулярнішими для 
українських туристів країнами наведені в табл. 1.

Також у табл. 1 представлено розмір податку 
на додану вартість, який декларує певна країна, та 
мінімальну суму покупки, яку має зробити клієнт 
для отримання відшкодування.

Отже, як видно з табл. 1, вимоги в різних краї-
нах значно різняться, і це лише в компанії “Global 
Blue”. На офіційних сайтах інших компаній можна 
ознайомитись з їх вимогами.

Покупці можуть відшкодувати ПДВ як готів-
кою, так і в безготівковій формі, тобто на платіжну 
картку. Коли клієнт здійснює відшкодування готів-
кою, покупець отримує ПДВ в пункті відшкодування 
в день звернення до пункту. Якщо ж клієнт повер-
тає відшкодування на платіжну картку, то, згідно з 
регламентом компанії “Global Blue”, відшкодування 
відбувається впродовж 10–15 робочих днів [2].

За такої різниці в термінах відшкодування 
варто зазначити, що все ж таки відшкодування 
на платіжну картку для клієнта є більш вигідним, 
оскільки під час отримання ПДВ у євро на картку в 

євро клієнт не втрачає кошти на зайвих конверта-
ціях за умови, що bin-картки теж у євро. Bin-картки 
(Bank Identification Number) – це перші шість цифр 
на пластиковій картці, за якими можна визначити 
приналежність карти тій чи іншій країні та банку, а 
також тип і категорію карти. Перша цифра завжди 
вказує на платіжну систему, до якої належить 
карта. Наприклад, 4 – VISA, 5 – Master Card, 3 – 
American Express, 9 – Простір.

Далі йдуть цифри, що вказують на банк-
емітента, тип карти (кредитна або дебетова), ста-
тус карти (Classic, Gold, Platinum) [3].

Згідно із законодавством України, під час отри-
мання відшкодування готівкою клієнт отримує його 
в еквіваленті у гривні. При цьому якщо клієнт від-
шкодовує ПДВ з покупок в Італії, то він отримує Tax 
Free в гривнях по курсу покупки банком євро у клі-
єнта. Якщо ж клієнт повертає відшкодування з поку-
пок, наприклад, у Польщі, то він втрачає одразу на 
двох конвертаціях. Перша – це конвертація поль-
ських злотих у євро по курсу компанії “Global Blue”, 
а друга – це знову ж таки конвертація євро в гривні 
по курсу покупки банком. На практиці клієнти, які 
часто подорожують, повертають відшкодування на 
картку, потім витрачають кошти на нові покупки за 
кордоном. В такому разі клієнт не має необхідності 
перед черговою поїздкою купувати євро та втра-
чати маржу між різницею покупки та продажу євро.

Одним з методів повернення податку на додану 
вартість, які пропонують компанії “Global Blue”, 
“Premier Tax Free” тощо, є відшкодування за допо-
могою такого інструменту, як іменний чек. Однак 
звертаємо увагу на те, що з 1 квітня 2016 року бан-
ківські установи в Україні не працюють з іменними 
чеками, тому під час отримання відшкодування за 
цим методом покупець має або перевести кошти 
в готівку за кордоном, або звернутись письмово в 
компанію з проханням змінити форму оплати.

За даними компанії “Global Blue” ми проаналі-
зували 17% глобального повернення ПДВ, отже, 
дійшли таких висновків [4]:

1) 0,5% від проаналізованої кількості склада-
ють елітні покупці;

2) елітні покупці витрачають в середньому 
55 000 євро на рік за 12 транзакцій, подорожуючи 
не менше 3 разів на рік;

3) Європа є кращим місцем для елітних покуп-
ців (рис. 1); при цьому варто відзначити, що Японія 
посідає 1 місце в Азії, охоплюючи 21% ринку, а за 
нею йде Сінгапур, маючи 16%;

4) 74% покупок елітні покупці проводять в 
магазинах у центрі міст, 24% припадають на уні-
вермаги, а решта 2% – на торгові точки;

5) серед міжнародних елітних покупців 80% 
припадають на 5 національностей:

– Великий Китай (40%);
– Південно-Східна Азія (15%);
– Країни Перської затоки (14%);
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Таблиця 1
Терміни повернення коштів по Tax Free в окремих країнах світу  

та особливості застосування цієї послуги

Країна
Термін дії форми  

Tax Free  
(за наявності 

печатки митниці)
Мінімальна сума покупки Розмір податку

Австрія 3 роки  
з дати випуску

75,01 євро в один день.  
До однієї форми  

Tax Free можуть бути 
додані декілька чеків 

різних магазинів, якщо 
вони були оформлені  

в один день

10% (харчування, книги),  
13% (антикваріат, рослини та насіння, тварини, 

корм), 20% (інші товари)

Велика 
Британія Необмежений 30 GBP на одну форму 20%

Італія 3 місяці  
з дати випуску 154,95 євро

4% (відшкодування завжди становить  
2% від суми покупки), 5% (відшкодування завжди 

складає 3% від загальної суми покупки),  
10% (відшкодування завжди становить 6% від 

суми покупки), 22% (різні таблиці відшкодування).

Іспанія 4 роки  
з дати випуску Відсутня

4% (ліки/фармацевтичні товари, книги, журнали, 
деякі продукти харчування); 10% (продукти 

харчування, деякі оптичні товари); 21% (загальні 
товари)

Німеччина 4 роки  
з дати випуску 50,01 євро 7% (їжа, книги, карти, старовини, слухові 

апарати), 19% (товари загального призначення)

Польща 8 місяців  
з дати покупки 200 PLN

5% ( сільськогосподарські товари, товари 
ремісничого виробництва), 8% (деякі продукти 

харчування), 23% (інші товари)

Словенія 6 місяців  
з дати випуску 50,01 євро

22% (загальна ставка ПДВ), відшкодування 
ПДВ не поширюється на покупку алкоголю, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, бензину, 
нафтопродуктів та послуг

Словаччина 5 місяців  
з дати випуску 100,01 євро 10% (діоптричні лінзи), 20% (усі товари)

Угорщина 1 рік з дати 
експорту

Мінімальна сума покупки 
на одну форму до 

31 грудня 2019 року 
становить 57 ‘001 HUF; 

мінімальна сума покупки 
на одну форму після  

1 січня 2020 року 
становить 59 ‘001 HUF

27% (товари загального призначення), 18% (деякі 
основні продукти харчування), 5% (медикаменти, 

книги)

Франція

З електронною 
печаткою Pablo 

немає обмеження 
за терміном; 
з фізичною 

печаткою митниці 
термін становить 
6 місяців з дати 
випуску форми

175,01 євро 20%, 10% (продукти харчування, мультимедіа, 
книги), 5,5% (продукти харчування)

Чехія
6 місяців  

з дати випуску 
форми

2 ‘001 CZK

21% (загальні товари), 15% (корекційні окуляри), 
10% (книги, ліки). Тютюнові вироби, продукти 

харчування та алкогольні напої  
не відшкодовуються

Джерело: створено на основі даних з офіційного сайту компанії “Global Blue”

– США (6%);
– Росія (6%);
6) на 10% найбагатших покупців припадають 

36% відшкодування ПДВ; вони витрачають понад 
100 тисяч євро на рік.

Проаналізуємо основні особливості діяльності 
компанії “Global Blue”. Ця компанія існує понад 
40 років. Завдяки постійним інноваціям компанія 
стала провідним стратегічним партнером з тех-
нологій та платежів, що дає змогу постійно збіль-
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шувати обсяги покупок туристами за кордоном.  
Група об’єднує всі зацікавлені сторони, що беруть 
участь у міжнародній торговій екосистемі, допома-
гаючи в такому:

– понад 29 мільйонів міжнародних покупців 
отримали досвід персоналізованих покупок, що 
дає їм змогу повертати ПДВ на придбані за кордо-
ном товари;

– отримувати відшкодування в понад 300 тися-
чах торгових точок продажу, включаючи провідні 
універмаги та розкішні брендові магазини;

– понад 50 еквайерів в більш ніж 150 тисяч 
торгових точках надають додаткові послуги ман-
дрівникам, такі як динамічна конвертація валюти 
та інші рішення для оплати з доданою вартістю;

– митницям та органам влади в більш ніж 
40 країнах збільшувати привабливість країни та 
забезпечувати безпечну схему податкової торгівлі.

У фінансовому році, що закінчився 31 березня 
2019 року, “Global Blue” обробила 36 мільйонів 
трансакцій загальною вартістю 18,2 мільярдів 
євро продажів у магазинах та 28 мільйонів пла-
тежів із доданою вартістю. Відшкодовано податку 
загальною вартістю 4,4 млрд євро з продажів  
у магазинах [5].

Рис. 1. Найбільш популярні країни Європи для 
здійснення покупок елітними покупцями за даними 

“PR Elite Corporate”

Джерело: складено на основі даних “PR Elite Corporate 
2019 09 12 v 2019 12 12” [4]

“Global Blue” має власні представництва у 
50 країнах. В Україні офіційним партнером компа-
нії є АТ «Правекс Банк». В 11 відділеннях банку 
клієнти можуть отримати відшкодування, решта 
мережі відділень допомагає клієнтам оформити 
дистанційне відшкодування. Відділення, які пра-
цюють з послугою Tax Free, представлені в таких 
містах: Київ, Харків, Львів, Одеса, Ужгород, Дніпро 
та Івано-Франківськ.

Оскільки АТ «Правекс Банк» не є представни-
цтвом компанії, а є офіційним партнером, в банку 
існують правила, за яких клієнт може отримати 
відмову у відшкодуванні; ця інформація зазначена 
на офіційному сайті банку. Отже, основними при-
чинами відмов у відшкодуванні є такі [2]:

1) не мають права на отримання відшкоду-
вання клієнти, які є резидентами та проживають 
у країнах, де є торгові точки з можливістю отри-
мання відшкодування через компанію “Global 
Blue”, детальний перелік представлений на офі-
ційному сайті АТ «Правекс Банк»;

2) не здійснюється виплата відшкодування  
за формами, на яких проставлено румунський 
штамп митниці;

3) не здійснюється відшкодування за фор-
мами, які потребують додаткової перевірки або 
під час оформлення яких не були дотримані всі 
вимоги країни-емітента форми Tax Free;

4) відсутня печатка митниці на формі Tax Free;
5) наявні виправлення в чеках Tax Free/фіс-

кальних чеках/рахунках-фактурах магазину;
6) чек Tax Free/фіскальний чек/рахунок-фак-

тура магазину пошкоджений або порваний, надрі-
заний тощо;

7) відсутній фіскальний чек або рахунок-фак-
тура до чека Tax Free, надання копії зазначених 
документів замість оригіналів; сліп про розрахунок 
платіжною карткою не є підтвердженням покупки і, 
відповідно, не може служити заміною фіскального 
чека або рахунку-фактури магазину;

8) у фіскальному чеку/рахунку-фактурі мага-
зину не зазначені найменування куплених това-
рів, а є тільки їхні артикули, або зазначена лише 
загальна сума покупки;

9) печатка митниці не читається, не реагує на 
спеціальні пристрої для перевірки печаток мит-
ниці;

10) товар був вивезений несвоєчасно; клієнт 
зобов’язаний експортувати товар протягом 3 міся-
ців з дати покупки;

11) чек Tax Free виписаний на товари, за якими 
виплати відшкодування не проводяться (в деяких 
країнах це алкоголь, тютюнові вироби тощо);

12) клієнт звернувся в банк за відшкодуван-
ням чеку, термін дії якого минув або минає менше, 
ніж через 3 тижні; однак коли термін дії чеку ще 
не вийшов, то клієнт має право надіслати його 
поштою в компанію “Global Blue”.

Висновки з проведеного дослідження. Послу- 
га повернення податку на додану вартість з това-
рів, куплених іноземними громадянами, або 
послуга Tax Free, стає все більш популярною як 
серед заможних людей, так і серед населення 
середнього класу. Цією послугою активно корис-
туються студенти, які отримують другу освіту в 
європейських країнах або просто подорожують. 
На практиці під час здійснення розрахунків за 
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товари за кордоном на 100 євро покупець може 
повернути близько 10 євро за ставки ПДВ 20%, 
оскільки половину відшкодування компанія отри-
мує за надання власних послуг, що є основною 
статтею доходів подібних компаній. Все вищезаз-
начене доводить, що ця послуга є вигідною як для 
клієнтів-покупців товарів, так і для комерційних 
компаній, що займаються наданням такої послуги, 
як Tax Free.
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У статті розглянуто процес пізнання фінан-
сів за допомогою феномена трансдисциплі-
нарності. Розкрито детермінанти «ноое-
кономіка» та «планетарне суспільство». 
Наголошено на новочасних трансформаціях 
економічного простору і переорієнтації його 
з площини “homo economicus” в поле “homo 
sociologicus”. Окреслено проблему методо-
логічного дослідження сучасного світу за 
допомогою системного підходу. Обґрунто-
вано визначальний напрям розвитку науки, 
що базується на використанні трансдисци-
плінарного методу. Виявлено, що в процесі 
трансформації суспільства формується 
його новий вид, де на першому плані перебу-
ває людина з її духовно-моральними та куль-
турними цінностями. Узагальнено фактори, 
які мають визначальний вплив на вектор 
розвитку фінансів та формують нову пло-
щину дослідження. Окреслено можливість 
застосовувати трандисципінарний підхід до 
вивчення фінансів та сформульовано визна-
чення, що описує процес наукового вивчення 
за допомогою синтезу різноманітних знань 
сучасних наук.
Ключові слова: нооекономіка, планетарне 
суспільство, людина соціальна, теорія самоор-
ганізації, синергетика, трансдисциплінарність.

В статье рассмотрен процесс познания 
финансов с помощью феномена транс-

дисциплинарности. Раскрыты детер-
минанты «нооэкономика» и «плане-
тарное общество». Сделан акцент на 
современных трансформациях экономи-
ческого пространства и переориентации 
его из плоскости “homo economicus” в поле 
“homo sociologicus”. Определены проблемы 
методологического исследования современ-
ного мира с помощью системного подхода. 
Обосновано определяющее направление 
развития науки, базирующееся на исполь-
зовании трансдисциплинарного метода. 
Обнаружено, что в процессе трансформа-
ции общества формируется его новый вид, 
где на первом плане находится человек с 
его духовно-нравственными и культурными 
ценностями. Обобщены факторы, которые 
оказывают решающее влияние на вектор 
развития финансов и формируют новую 
плоскость исследования. Очерчена возмож-
ность применять трандисциплинарной под-
ход к изучению финансов и сформулировано 
определение, описывающее процесс науч-
ного изучения с помощью синтеза различ-
ных знаний современных наук.
Ключевые слова: нооэкономика, планетар-
ное общество, человек социальный, теория 
самоорганизации, синергетика, трансдис-
циплинарность.

The article considers the phenomena on of transdisciplinary in the process of conducting research in modern finance. The logic of the ontological basis 
of today’s society, which is built on anthropocentrism, is outlined. It is important to emphasize that the current world is formed on the basis of nonlinear 
development and is full of chaos of the economy and finance in general. The search for new methodologies in the direction of the study of global society 
has formed a plane in which the “theory of self-organization” has taken the dominant place. Constructive studies of the logic of modern finance have 
shown that a methodology based on a disciplinary approach may not fully explain the evolutionary shifts in countries in the 21st century. It is known that 
the modern vector of financial development is defined by anthropocentrism. That is why, under the conditions of the described transformations, in the mod-
ern methodology of financial science there is a search for methods that are based on the relationship of scientific postulates of different sciences. In the 
conditions of the formation of an unstructured society, where the field of research is focused on the “social man”, the transdisciplinary method of cognition 
becomes relevant as the basis of the “theory of self-organization”. It is worth noting that it is with its help it is advisable to study complex systems, one of 
which is today’s finance. After all, parts of the spiritual and cultural spheres have penetrated the financial system, which is permeated by the disparities of 
the real sector of the economy. Therefore, qualitatively – a new method of research is transdisciplinary. The main postulates of which are: equality of differ-
ent scientific concepts in the process of analysis of complex systems; the phenomenon of intellectual development of man; the existence of independent 
scientific positions that complement each other. Based on the described basic principles, it is established that transdisciplinary is a process of forming a 
new type of knowledge, the quintessence of which is the blurring of lines of disciplinary research. As a result, the scientific dogma crystallized, permeated 
with knowledge of various disciplines and synthesized on the basis of their ideological postulates. It is concluded that it is advisable to pay more attention to 
transdisciplinary in the study of modern finance.
Key words: nooeconomics, planetary society, social man, theory of self-organization, synergetic, transdisciplinary.

Постановка проблеми. Головними викликами 
нової хвилі цивілізаційних трансформацій стали 
радикальні зміни структури сучасних фінансів. 
Найбільш дискусійною залишається проблема 
людини на тлі зростання хаотичності економіки. 
Це пояснюється ситуацією, що має невизначе-
ний порядок, адже невідомими залишаються межі 
нової економічної цивілізації. Важливим акцен- 
том, який викристалізовується сьогодні, є фор-
мування нового типу людини, що вже охрес-
тили “homo sociologicus”. Саме тому увага почи-
нає зосереджуватись на оновленні предмета  
та методу дослідження фінансів. Логіка анато-
мії теоретичних постулатів фінансів у сучасній  
економіці дає підстави констатувати, що фокус 

проблем фінансової науки розширюється та пере-
ходить на багатовекторний рівень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні проблеми пов’язані з фінансами що фор-
муються у сучасній економіці питання новітнього 
суспільства у тісному взаємозв’язку з фінансовими 
системами. Це розглядають Д. Белл [2], Ф. Фуку-
яма [12], В. Базилевич [1], А. Гальчинський [3], 
В. Ільїн [1], Н. Кравчук [6], П. Нікіфоров [9],  
С. Юрій [11] та інші науковці. Однак прикладні 
аспекти нової методології та теоретичні підвалини 
фінансів у трансформаційній економіці залиша-
ються неповністю розкритими. Теоретична база 
наявних конструкцій свідчить про те, що проблема 
фінансів, суспільства та економіки вийшла на нову 
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стадію становлення, тому потребують подальших 
досліджень вихідні постулати та догматичні мето-
дологічні принципи.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
теоретичних засад фінансів у площині форму-
вання новітньої парадигми економіки. Для реалі-
зації поставленої мети нами були визначені такі 
завдання: висвітлити генезис нооекономіки та 
планетарного суспільства; поглибити теоретичні 
засади теорії самоорганізації, окреслити її специ-
фіку для фінансової науки; систематизувати зна-
ння щодо трансдисциплінарності та описати їх у 
площині фінансів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Модерний світ своєю квінтесенцією збагатив 
догми фінансової науки. Разом з теоретичною 
конструкцією нової смислової природи набула 
методологія пізнання. Еволюційний розвиток 
світу став причиною переосмислення «початку» 
у філософії насамперед та науках загалом. Тео-
ретичні та практичні знання, набуті у фінансах, 
під впливом трансформаційних процесів набули 
ознак нових відмінних форм, які унеможливлюють 
подальший аналіз фінансів, що характеризується 
значним колом теоретичних знань нооекономіки. 
Її основоположною характеристикою є процес 
визначення місця людини в економіці, де індивід є 
основною метою економічного процесу та поєднує 
одночасно об’єкт та суб’єкт економічних відносин. 
Неоднозначний розвиток фінансів у подальшому, 
наявність суперечливих концепцій, складнощі, що 
виникають у формуванні тактичних моделей та 
прийнятті стратегічних рішень, зумовлюють необ-
хідність переосмислення наукових засад.

Знання певних наук, які у XX ст. можна було 
позиціонувати як незалежні й такі, що виокреми-
лися та мають власні об’єкти дослідження, стало 
характеризуватися новими ознаками, серед яких 
основною виявилась уніфікація. Передбачається 
ситуація, за якої інтенсивний розвиток техноло-
гій у сучасному інформаційному суспільстві може 
сформувати умови до появи так званої гіпертро-
фованої спеціалізації. В результаті цього відбува-
тимуться подальший поділ знань та формування 
вузькоспеціалізованих галузей наук.

Сьогоднішні реалії продукують новий вимір, у 
якому світ та людина протиставляють екзистен-
ційну проблему цілій планеті. Йдеться про питання 
так званого планетарного суспільства. «Біля дже-
рел такого суспільства стоїть планетарний Розум, 
носієм якого в теоретичній системі ноогенези 
виступає Людство в його соціальній цілісності» 
[3, c. 14]. Проблема розуміння світу як одного 
цілого посилює роль існування планетарного під-
ходу. Звідси випливають питання еволюційної 
епістемології фінансів сьогодення.

Процес пошуку загальної доктрини, яка б мала 
змогу описати сучасний економічний світ та мала 

універсальний характер, ускладняється. Глобалі-
заційні процеси у фінансах масштабують сферу 
науково-дослідної роботи, яка базується на під-
валинах теорії самоорганізації. Фаза сучасного 
розвитку людини неабиякою мірою вплинула на 
прогрес у фінансовій науці. Доцільно зауважити, 
що однією з ознак нового завжди є невизначеність. 
Вона продукує поняття нестабільності та страх 
перед майбутнім. Це ситуації, коли процес ство-
рення антропоцентризму перебуває в дисипатив-
ному стані. Саме тому явними стають обставини, 
за яких доцільно концентрувати увагу на процесах, 
які не тільки відбуваються у фінансах, але й сто-
суються суспільства загалом та держави зокрема. 
Отже, поступово починає застосовуватися синер-
гетичний підхід, який ставить собі за мету форму-
вання нового «цілого» та координацію дії частин 
такого цілого як єдиного узгодженого механізму. 
Наведені узагальнення інформують нас про те, що 
саме синергетичний підхід стає новочасною мето-
дологією, яка дає можливість по-новому перегля-
нути складні системи суспільних трансформацій, 
адже саме він окреслює перспективи та вирі-
шення суперечностей у фінансах XXI ст. Відбува-
ється процес синтезу позитивних сфер «окремих 
механізмів» у новій фінансовій філософії.

За будь-яких умов важливими факторами роз-
витку фінансів зокрема та економіки загалом 
залишаються пошук нових методів дослідження та 
оновлення методологічних принципів фінансової 
науки. На нашу думку, основним параметром, який 
лежить в площині дослідження, є антропоцен-
тризм. В силу вступає процес метаморфоз у сис-
темноутворювальних траєкторіях, які по-новому 
окреслюють значущість індивідууму особистості. 
«У новій системі відносин людина перестає бути 
часткою економіки, всього лише її функціональ-
ною «цеглинкою». Навпаки – економіку консти-
туює людина. Така економіка за своєю суттю 
вже не є економікою, що виробляє товари; вона 
трансформується в економіку людини» [3, c. 15]. 
Як наслідок, як економічна, так і фінансова плат-
форми наукових знань поступово розширюються, 
набувають нових ознак людиноцентризму. Саме 
такий розвиток фінансової науки починає форму-
вати модерне бачення фінансів.

Виклики сучасності, які характеризуються 
динамічністю та хаотичністю систем, посилюють 
роль самоорганізаційних процесів. Формуються 
умови, за яких відкриті системи починають упоряд-
ковуватися та створювати єдину всеохоплюючу 
структуру з людиною на першому плані. Сучасна 
реальність створила дві парадигми фінансів. 
У першій фінанси, як і всі науки, гіперспеціалізу-
ються та концентрують свою увагу на вивченні 
проблем, пов’язаних зі створенням та викорис-
танням грошових фондів, що виникають під дією 
розподілу й перерозподілу валового внутрішнього 
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продукту. Зауважимо, що за таких умов фінанси й 
надалі вивчаються як явище, що тісно пов’язане з 
людською життєдіяльністю. Друга модель перед-
бачає становлення людиноцентристських фінан-
сів, які виступають новою варіацією фінансів та 
економіки. «Людиноцентрична спрямованість 
господарського розвитку детермінує потребу роз-
робки належної системи економіко-теоретичних 
знань, починаючи з вихідного світоглядно-метафі-
зичного, філософсько-методологічного рівня ЕТ і 
завершуючи її нормативною площиною та реалі-
зацією економічної політики» [10, с. 54].

Деформація суспільно-історичної епохи, перед-
бачає зміну принципів фінансів, їх концептуального 
оновлення. Накопичення знань про соціум XXI ст. 
дає можливість нового переосмислення ціннос-
тей людини. Разом з економічними мотивами, які 
описують традиційні фінанси, кристалізовуються 
духовно-моральні цінності, що визначають «нову 
людину» та її місце у сучасних фінансах. «Саме 
тому обґрунтованою є необхідність відходу від 
традиційного розуміння людини як біологічно-соці-
альної істоти та переходу до усвідомлення духо-
вно-біологічно-соціальної природи людини, в якій 
саме духовний вимір є визначальним» [10, с. 55]. 
Нинішні фінанси не можуть існувати окремо від 
новацій у методологічному просторі, оскільки 
вони є невід’ємною часткою суспільствознавства. 
Фінанси починають переорієнтовуватися з класич-
ної форми, де першоосновою була «людина еко-
номічна», до концепції «людини соціальної».

Для якісного розкриття логіки сучасних фінансів 
доцільно окреслити вектори розвитку наукового 
середовища та стан фінансів у глобальному світі. 
Традиційні методи дослідження, які сформува-
лися впродовж минулих періодів, зазвичай мають 
суб’єктивний характер та зорієнтовані на основні 
засади розвитку фінансів. У цьому сенсі людина 
діє в рамках конкуренції та пристосовується до 
засад ринкової економіки. Однак періодичність 
еволюції суспільства та економіки загалом ство-
рює нові умови розвитку, де фінансова система 
проявляє себе як складний нерівноважний лад 
з динамічним ступенем існування, який має хао-
тичний характер. При цьому спостерігаються тісні 
взаємозалежні зв’язки між елементами фінансової 
системи, які тяжіють до самоорганізації. Водночас 
вони починають набувати рис рівноважної сис-
теми, в якій спостерігається узгодженість широкого 
кола інтересів людини та суспільства в економіч-
ній, політичній, соціальній та інших сферах. У від-
повідній методологічній конструкції передбача-
ється, що планетарне суспільство як об’єкт нової 
формації є високорозвиненим. При цьому еконо-
міка якісно «працює» на людину та максимально 
задовольняє загальний рівень потреб як окремого 
індивіда так і суспільства загалом. Йдеться про 
економічну стабільність та фінансову достатність, 

коли населення впевнене в майбутньому. За таких 
умов у людини залишається достатньо часу для 
задоволення своїх духовних потреб.

У зазначеній конструкції новітньої фінансо-
вої системи стрижневим елементом є морально-
етичні цінності, які визначають вектори розвитку 
духовного світу особистості. За таких умов фор-
мується площина, яка досліджує її буття не тільки 
крізь призму фінансових відносин. Новою архі-
тектурою постає методологія, що визначає теоре-
тичне начало самодостатності людини на основі 
суспільних відносин. Отже, питання матеріальних 
можливостей виробничого процесу вирішуються, 
а на перший план виходять питання соціокуль-
турного характеру. З огляду на таку проблематику 
можна говорити про те, що в сучасному світі спо-
стерігаються формування та розвиток складних 
фінансових систем, які набувають свого посту-
пального розвитку на тлі різнобічного світогляду 
людської духовності, що представлена феноме-
нами моралі, етики, релігії і традицій.

В процесі аналізу визначальних чинників мето-
дології фінансів в умовах функціонування нооеко-
номіки все частіше починає застосовуватися філо-
софська площина, яка створює нові та вдосконалює 
наявні методи аналізу фінансів. Симбіоз філософії 
та фінансів спричинений існуванням суперечнос-
тей у певних теоретичних конструкціях, які непо-
вністю можуть описати фінансову сферу сучасного 
виміру. З урахуванням вищезазначеного можна 
стверджувати, що використання інструментів філо-
софії у фінансових сферах є доцільним, оскільки 
дає можливість розширити коло економічних знань 
та поглибити процес фінансового аналізу.

Актуалізація нових постулатів фінансів XXI ст. 
посилюється теорією самоорганізації. При цьому 
доцільно наголосити на тому, що дослідження 
процесів у фінансах не відмежовується від тео-
ретичного арсеналу, який сформувався сьогодні. 
Однак, попри це, він проводиться в площині пара-
дигми синергетики, оскільки, як свідчить практика, 
комплекс наукових знань, які мають свої об’єкти 
дослідження, неповністю можуть відображати про-
блеми життєвого характеру суспільства. Як пока-
зує набутий досвід, формування цілісної системи 
знань зазнає певних труднощів. Весь інтеграцій-
ний хід окремих наук в одну уніфіковану усклад-
няється. Це пов’язане з формуванням «штучного 
об’єднання» знань. «Таке ущільнення, концентра-
ція знань не ліквідовує проблеми фрагментарності, 
не дає змогу поглянути на проблему у множині її 
вимірів, оскільки не враховує, нівелює при цьому 
інші характеристики та варіанти зміни, розвитку 
розглянутої проблеми» [4, c. 63]. Як видно з вище-
викладеного, системний підхід, що ставить собі 
за мету розкрити квінтесенцію складного об’єкта, 
відобразити типи його зв’язків і згенерувати моно-
літну архітектуру, має певні недоліки. Переважно 
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вони проявляються через те, що досліджуються 
лише окремі взаємозв’язки елементів складного 
об’єкта, які в подальшому інтегруються для відо-
браження цілого. При цьому, дослідження відбува-
ються за принципом причинно-наслідкових зако-
номірностей, які можуть передбачити поведінку 
системи в майбутньому. Водночас таке вирішення 
проблеми не дає змоги відобразити цілісне знання 
про складний об’єкт, адже логіка існування сучас-
ного світу ґрунтується на дисбалансі та асиме-
тричності. Вона передбачає, що на певному етапі 
створення складної фінансової (чи іншої) системи 
відбувається зменшення кількості так званих сту-
пенів свободи, зростають хаотичність та ступінь 
залежності від інших чинників.

Як бачимо, об’єкт починає розвиватися за нелі-
нійною логікою, внаслідок чого системний підхід 
неповністю відображає подальший вектор роз-
витку. Максимально врахувати всі зв’язки (осо-
бливо ті, які мають нелінійний характер, характе-
ризуються дисипативністю та хаотичністю), у яких 
втрачається логіка причинно-наслідкової природи, 
може синергетичний підхід. Його фундаменталь-
ним базисом є розгляд складних об’єктів у постійно 
еволюційному стані разом з деструктивними еле-
ментами цілої системи. За допомогою такого під-
ходу відображаються межі дії окремих систем та 
відкриваються можливості для їх якісного опису й 
теоретичного розуміння у зв’язку з нооекономікою 
та формуванні планетарного суспільства. У цьому 
сенсі принциповою залишається позиція, що пере-
хід науки на вищий рівень характеризувався засто-
суванням єдиної універсальної теорії, так званої 
інтегрованої теорії, метою якої було висвітлення 
проблем науки та людини у прагматичному вимірі. 
Площина філософії з її абстрактним уявлення не 
розглядалась. «У сутнісній єдності загальних осо-
бливостей і специфічних рис, що розглядають 
народження, розвиток і загибель об’єктів та про-
цесів, виникла синергетика як новий загальнонау-
ковий напрям» [8, с. 173].

Окреслюючи контури синергетики, маємо заува-
жити, що її понятійний арсенал постійно еволюціо-
нує та зростає. Попри невизначеності та багатогран-
ність її трактування, відбуваються метаморфози 
деяких категорій. В процесі еволюційного пізнання 
виокремився термін «міждисциплінарність», який 
дає змогу охарактеризувати теорію самоорганіза-
ції та синергетичний підхід. Як уже зазначалося, 
йдеться про дослідження на основі горизонталь-
них зв’язків, які мають можливість максимально 
описати ту цивілізаційну кризу, в якій перебуває 
людство сьогодні. Розуміння феномена міждисци-
плінарності проходить через площину синтезу при-
родничих та гуманітарних наук.

У вимірі фундаментальних основ теорії само-
організації разом з детермінантою міждисциплі-
нарності зароджується дефініція трансдисциплі-

нарності. Основною її ознакою є вихід за межі 
досліджуваних дисциплін. У науковому світі часто 
можна спостерігати ототожнення міждисциплінар-
ності та трансдисциплінарності. У зазначеному 
контексті доцільно зосередити увагу на суттєвому 
антагонізмі цих категорій. Трансдисциплінарність 
описує, як складні питання вирішуються за допо-
могою інтегрованих наукових постулатів. При 
цьому доцільно наголосити на тому, що коло 
проблем є розширеним та виходить за площину 
дослідження певних дисциплін. Йдеться про те, 
що відбувається аналіз ситуацій, які не лише 
мають фінансовий характер, але й перебувають 
у філософсько-світоглядному полі, яке пронизано 
цілою гамою проблем соціуму, індивіда та місця й 
значення духовного та культурного світу людини в 
сучасному вимірі.

Фінансові системи сьогодення, які характеризу-
ються дисбалансами, що стали звичним явищем, 
тісно взаємодіють з іншими системами. Поступово 
відбувається посилення зв’язків між фінансами 
та людиною. Аналізуючи теоретичну конструк-
цію фінансів, маємо наголосити на тому, що така 
категорія є досить складною, тому розкрити їхні 
ознаки, форми прояву, функції в сучасному вимірі 
досить складно. «З огляду на такий контекст мето-
дологічним підходам до дослідження сутності 
фінансів може бути присвячено окреме ґрунтовне 
логічно завершене наукове дослідження, оскільки 
досі в цьому питанні залишається безліч дискусій-
них моментів, які навряд чи коли-небудь зникнуть, 
оскільки постійно еволюціонують економічна сис-
тема і фінансова практика» [6, с. 300].

У площині нашого дослідження виникає необ-
хідність відображення тісноти кореспонденції 
фінансів та людини за допомогою трансдисциплі-
нарних зв’язків. Поняття трансдисциплінарності 
було вжите в науковій практиці вперше швейцар-
ським філософом та психіатром Ж. Піаже. «Цим 
поняттям він позначив рівень міждисциплінарних 
відносин, що символізують подолання чітких дис-
циплінарних меж знання задля опису перспектив 
дослідження, яке являє собою відкриту та нелі-
нійну взаємодію наукових дискурсів, не визначену 
певними угодами чи умовностями» [4 с. 64].

Говорячи про трансдисциплінарність як мето-
дологічний концепт у контексті консолідації ноо-
економіки та фінансів, зауважуємо, що ця детер-
мінанта перебуває на стадії еволюціонування. 
У науковому світі вона ще є новою та не має чітко 
завершеного формулювання. Однак з огляду на 
окреслені проблеми у зрізі соціокультурного роз-
витку, створення планетарного суспільства та 
розкриття ролі фінансів ми констатуємо, що тран-
сдисциплінарність є досить важливою рисою як 
методологічний аспект нового пізнання.

Важливо зазначити, що описана нами компози-
ція наукового пізнання синергетики продукується 
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на основі дуалістичного розвитку світу. З одного 
боку, до уваги беруться реальний стан та проблеми 
фінансів, з іншого боку, до уваги беруться вектори 
еволюційної спрямованості соціальної сфери. 
Нова конструкція окреслює зміни, що мають місце 
у духовному й культурному житті людини, адже 
саме за такої логіки існує нооекономіка та фор-
мується планетарне суспільство. Задля визна-
чення сутності трансдисциплінарності доцільно 
описати позиції, які дають початкове уявлення про  
новітній метод аналізу. Підвалини світосприйняття 
досліджуваного нами поняття ґрунтуються на 
таких позиціях:

– наукові концепції, що покладені в основу 
дослідження об’єктів світу, є рівноправними; роз-
глядаються різні наукові погляди з позиції толе-
рантності й такі, що мають право на існування; за 
допомогою трансдисциплінарності викристалізо-
вуються нові ідеї, які визначають вектор подаль-
шого розвитку системи;

– феномен інтелектуального розвитку інди-
віда; йдеться про здатність особистості викорис-
товувати методи вирішення проблем однієї сфери 
в іншій;

– плюралізм наукових позицій на проблему, 
що вже сформувалась; за цією логікою до питання, 
яке аналізується, застосовуються різні підходи, 
які в подальшому формують загальне бачення та 
шляхи вирішення дилеми.

Представлені нами позиції дослідження вихо-
дять за межі сформованих чітко визначених сте-
реотипів щодо фінансів. Однак новий етап цивілі-
заційного злому людства створив таку картину, де 
на перший план виходить людина з її духовним та 
культурним світом, рівнями їхнього розвитку. Нова 
економічна система, що вивчає планетарне сус-
пільство, поглиблює симбіоз соціуму та природи, 
людини та економічної системи (ми розглядаємо 
фінанси як багатогранну категорію, яка уособлює 
всі сфери буття особистості).

За цією логікою трансдисциплінарність позиціо-
нується як процес формування нового типу знань. 
Оскільки відбувається розмиття меж у сфері дисци-
плінарних досліджень, наукові кола з окремих питань 
розширюються, збагачуються знаннями з інших 
дисциплін. За таких умов існування досліджуваний 
нами предмет фінансової науки зазнає постійних 
змін та наповнення нових ідеологічних постулатів. 
Інтенсивний дослідницький процес пізнання щодо 
риторики трансдисциплінарності окреслює глибину 
переосмислення методологічного інструментарію 
звичних дисциплінарних підходів.

Гетерогенний вектор розвитку фінансів у XXI ст. 
почав змінюватися. Складною стала структура 
фінансових відносин (як всередині країни, так і 
за її межами), посилилися дисбаланси фінансів, 
поглибилися диспропорції реального сектору еко-
номіки. Разом з такими проблемами почався дека-

данс наукового пізнання. Підвалини трансдисци-
плінарності у фінансах починають формуватися 
на основі людиноцентризму та психокультурної 
поведінки індивіда. За таких обставин вони почи-
нають адаптуватися до процесу співіснування з 
іншими науками. Починає втрачатися принцип 
дисциплінарності, з’являється нова площина нау-
кового пізнання, де фінанси розвиваються в меж-
овому бутті з іншими науками.

Функціональна багатоаспектність трансдисци-
плінарності ускладнює завершене наукове фор-
мулювання такої методології. Спираючись на 
перспективність теорії самоорганізації, полеміки 
щодо методології наукового пізнання, виходячи з 
арсеналу догм, що існують сьогодні, та врахову-
ючи напрям розвитку фінансової системи, хочемо 
привернути увагу читача до місця та значення 
трансдисциплінарності у фінансах. «Ми говоримо 
про зростаючу значимість суб’єктивних основ еко-
номіки, прогресуючу гуманізацію (олюднення) еко-
номічного простору, зрештою, про формування 
нового типу економічної реальності – соціоцен-
тристської економіки, у якій соціальний та еконо-
мічний простір не просто зумовлюють один одного, 
а стають нероздільною системоутворювальною 
цілісністю» [3, с. 17].

Визначальні акценти тези А. Гальчинського про 
формування економіки, де відбувається допо-
внення двох просторів, які працюють в одному 
векторі розвитку, спостерігаємо в логіці сучасних 
фінансів. Водночас пропонуємо визначення, яке 
можна застосовувати до архітектоніки концеп-
туальних начал трансдисциплінарності, у пло-
щині генерування сучасної системи економічних 
знань. Трансдисциплінарність у фінансах – це 
модус всебічного наукового пізнання фінансів, що  
ґрунтується на основі поєднання багатоманітних 
знань, та перебуває у площині загальноцивілі-
заційних альтернатив, які окреслюються логікою 
людиноцентризму.

Відразу зауважимо, що запропоноване визна-
чення досліджуваного явища у фінансах виходить 
з феномена сучасної людини та її місця у фінансо-
вій системі. Відображена позиція розширює філо-
софію новітніх фінансів у площині глобалізаційних 
зрушень. Однак ми (автори) не претендуємо на 
першочергове та фундаментальне визначення, а 
тільки популяризуємо та намагаємося здійснити 
узагальнення проблем сучасного буття фінан-
сової науки в тісному граничному співіснуванні з 
позицією людиноцентризму.

Висновки з проведеного дослідження. Гло-
бальні трансформації сучасного світу, які озна-
менувалися соціокультурними рисами, наповнені 
новими ідеями. Мейнстримною серед них є логіка 
розвитку духовного світу людини та її культур-
ного світогляду в площині створення планетар-
ного суспільства. В такій структурі великого зна-
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чення набуває вектор розвитку сучасних фінансів. 
Постає питання про те, за допомогою якої методо-
логії слід здійснювати дослідження нового цивілі-
заційного формування, де зникають межі окремих 
наук (йдеться про фінанси та соціальну сферу) та 
формується нове бачення символу глобалізації.

Аналізуючи фундаментальні основи дослі-
дження, ми дійшли висновку, що набуті методо-
логії дисциплінарного підходу не дають можли-
вості максимально описати «новий цивілізаційний 
порядок». Проходячи крізь призму глобальних 
перетворень ідейно-теоретичної бази, модифіку-
ються методи дослідження. Соціально економічні 
трансформації породжують нову теорію самоорга-
нізації, де одним з вагомих аспектів дослідження 
виступає трансдисциплінарність. Її квінтесенція 
розкривається через дослідження сучасного сві-
тоустрою за допомогою використання методів з 
різних дисциплін. Ідейно-теоретичною основою 
останньої є формування наукового напряму на 
основі агрегації різних знань, які будуть характе-
ризуватися новими якостями.
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У статті досліджено питання прогнозу-
вання податкових надходжень зведеного 
бюджету України на основі аналізу часо-
вих рядів. Методологічною основою дослі-
дження стали загальнонаукові та спеціальні 
методи дослідження, зокрема методи тео-
ретичного узагальнення, аналізу, синтезу, а 
також методи економіко-математичного 
моделювання з використанням програмного 
середовища R Studio. Використовуючи підхід 
Бокса-Дженкінса для розроблення авторе-
гресійної інтегрованої моделі ковзної серед-
ньої було обґрунтовано, що зміна темпу 
приросту податкових надходжень опису-
ється моделлю ковзної середньої із сезонною 
компонентою – ARIMA (0,0,1)(0,1,0)12. Для 
перевірки моделі було розраховано прогнозні 
значення приросту податкових надходжень 
у січні – травні 2020 року та зіставлено їх 
із фактичними значення у цьому періоді. На 
основі цієї моделі було розраховано прогнозні 
значення приросту податкових надходжень 
у червні – грудні 2020 р.
Ключові слова: зведений бюджет, моде-
лювання, податкові надходження, прогнозу-
вання, часові ряди.

В статье исследованы вопросы прогнози-
рования налоговых поступлений сводного 
бюджета Украины на основе анализа вре-
менных рядов. Методологической основой 
исследования стали общенаучные и специ-
альные методы исследования, в частности 
методы теоретического обобщения, ана-
лиза, синтеза, а также методы экономико-
математического моделирования с исполь-
зованием программной среды R Studio. 
Используя подход Бокса-Дженкинса для раз-
работки авторегрессионной интегрирован-
ной модели скользящей средней, было обо-
сновано, что изменение темпа прироста 
налоговых поступлений описывается моде-
лью скользящей средней с сезонной компо-
нентой – ARIMA (0,0,1)(0,1,0)12. Для про-
верки модели были рассчитаны прогнозные 
значения прироста налоговых поступлений 
в январе – мае 2020 года и сопоставлены с 
их фактическими значениями в этом пери-
оде. На основе этой модели были рассчи-
таны прогнозные значения прироста нало-
говых поступлений в июне – декабре 2020 г.
Ключевые слова: сводный бюджет, моде-
лирование, налоговые поступления, прогно-
зирования, временные ряды.

The article examines the issues of forecasting tax revenues of the consolidated budget of Ukraine based on the time series analysis. The purpose of the 
article is to identify patterns of changes in tax revenues of the consolidated budget of Ukraine and the formation of the corresponding forecast. The meth-
odological basis of the study was general and special research methods, in particular methods of theoretical generalization, analysis, synthesis, as well as 
methods of economic and mathematical modeling using the software environment R Studio. The information base of the study was the monthly data on the 
implementation of state and local budgets in terms of tax revenues during January 2011 – June 2020 from State Treasury Service of Ukraine database. It 
is determined that during 2011–2019 total revenues of the consolidated budget of Ukraine have increased from UAH 398.6 billion to UAH 41289.8 billion, 
or nearly 3 times, and tax revenues accounted for more than 80% of the consolidated budget revenues of Ukraine, in particular through the payment of 
personal income tax, corporate profit tax, value added tax and excise tax. Using the Box-Jenkins approach to develop an autoregressive integrated moving 
average model, it was substantiated that the change in the growth rate of tax revenues is described by the moving average model with a seasonal compo-
nent – ARIMA (0,0,1)(0,1,0)12. The existence of seasonality in the change of tax revenues was found, in particular, a decrease in the growth rate of tax rev-
enues during December-January and their growth in August. To test the model, the forecast values of the growth of tax revenues in January-May 2020 were 
calculated and compared with their actual values in this period. Based on this model, the forecast values of the growth of tax revenues in June-December 
2020 were calculated and it was established that by the end of 2020 the volume of tax revenues in the consolidated budget of Ukraine will amount to about 
UAH 1,000.539 billion. The practical value of this study is to be able to predict the changes in tax revenues of the consolidated budget of Ukraine in the short 
run for improving the financial policy of the government and local authorities.
Key words: consolidated budget, modeling, tax revenues, forecasts, time series.

Постановка проблеми. Сучасний стан розви-
тку сфери публічних фінансів свідчить про вагому 
роль податків у забезпеченні виконання держав-
ної своїх функцій. Саме податкові надходження 
як основна складова доходів державного та міс-
цевих бюджетів формують основу фінансового 
потенціалу держави. Особливо гострою проблема 
ефективного управління публічними фінансами 
є в умовах боротьби з поширенням коронавірусу 
COVID-19 та триваючого воєнного конфлікту. 
З огляду на це питання прогнозування зміни обсягу 
податкових надходжень в України є надзвичайно 
актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У закордонних публікаціях питання прогнозування 
податкових надходжень було розглянуто у дослі-

дженнях таких вчених як Е. Сабай та М. Кахвеці [4], 
М. Кітхуре, А. Шаітіту та А. Шанйоя [1], Ш. Ліу та 
Х. Шанг [3], Д. Стреімікіене, Р. Рахеем Ахмед, 
Й. Ввеінхардт, С. Гхаурі та С. Захід [5], Т.-Х. Лее та 
С. Кшак [2], Й. Уррутіа, Ф. Мінго, Ц. Балмацеда [6] 
на прикладі таких країн як Албанія, Кенія, Китай, 
Пакситан, Підвенна Корея, Філіппіни відповідно. 

Щодо прогнозування податкових надходжень в 
Україні, то слід відмітити здобутки О.В. Зварича [7], 
І.Г. Лукяненко та О. Ветренко [8] щодо розвитку 
методології прогнозування, розроблені групою 
дослідників з Науково-дослідного інституту фінан-
сового права прогнози бюджетних показників [10], 
а також дослідження Офісу з фінансового та еконо-
мічного аналізу у Верховній Раді України щодо про-
гнозування окремих податків [9]. В той же час при 
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побудові прогнозів використовувались, як правило, 
річні або квартальні дані, про те в умовах складної 
епідеміологічної та військово-політичної ситуації для 
оперативного реагування на виклики національної 
безпеки необхідним є використання місячних даних.

Постановка завдання. Метою статті є вияв-
лення закономірностей зміни податкових надхо-
джень до зведеного бюджету України та форму-
вання відповідного прогнозу до кінця 2020 року. 

Методологічною основою дослідження стали 
загальнонаукові та спеціальні методи дослі-
дження, зокрема методи теоретичного узагаль-
нення, аналізу, синтезу, а також методи еконо-
міко-математичного моделювання. Основною при 
розробці авторегресійної інтегрованої моделі ков-
зної середньої (ARIMA) з урахуванням сезонної 
компоненти для прогнозування податкових над-
ходжень було використано підхід Бокса-Дженкінса 
для ідентифікації, оцінки та перевірки моделі. Для 
проведення розрахунків було використано про-
грамне середовище R Studio. 

Інформаційною базою дослідження стали 
щомісячні дані про виконання державного та міс-
цевих бюджетів в частині податкових надходжень 
протягом січня 2011 р. – червня 2020 р. Наявні дані 
було поділено на навчальну та тестову вибірку, що 
включають дані за січень 2011 р. – грудень 2019 р. 
та за січень – травень місяці 2020 р. відповідно. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За результатами аналізу динаміки доходів зве-
деного бюджету України протягом 2011–2019 рр. 

(табл. 1) можна стверджувати, загальні доходи 
зросли на 891,3 млрд. грн. – з 398,6 млрд. грн. у 
2011 р. до 1289,8 млрд. грн. у 2019 р., тобто на 
224%. Серед складників доходів бюджету найбільш 
помітною була динаміка зміни обсягу податкових 
надходжень, що зросли на 735,0 млрд. грн, тобто 
в 3,2 раза (з 334,7 млрд. грн. до 1070,3 млрд. грн.), 
та неподаткових надходжень, що зросли на 
152,9 млрд. грн., тобто в 3,5 раза (з 60,0 млрд. грн. 
до 212,9 млрд. грн.). 

При цьому слід зазначити, що серед податкових 
надходжень найбільш помітним було зростання над-
ходжень від податків та зборів на доходи фізичних 
осіб (на 215,2 млрд. грн., тобто в 4,5 раза) та акциз-
ного податку (на 96,8 млрд. грн., тобто в 2,9 раза). 
Виходячи зі структури доходів зведеного бюджету 
(табл. 2), можна зробити висновок про незначне 
скорочення частки податкових надходжень на 1 в.п. 
із 84,0% у 2011 р. до 83,0% у 2019 р., у тому числі 
за рахунок скорочення  податку на прибуток підпри-
ємств (на 4,7 в.п. з 13,8% до 9,1%) та податку на 
додану вартість (на 3,3 в.п. з 32,6% до 29,4%).

При цьому протягом 10 років дві третини усіх 
доходів зведеного бюджету забезпечували лише 
4 податки – податок із доходів із фізичних обсів 
та податок на прибуток підприємств, податок на 
додану вартість та акцизний податок. Частка непо-
даткових надходжень зросла на 1,4 в.п. з 15,1% у 
2011 р. до 16,5% у 2019 р. Частка інших складників 
доходів бюджету залишалася незначною і суттє-
вих змін не зазнала.

Таблиця 1
Динаміка доходів зведеного бюджету України у 2011–2019 рр., млрд. грн.

№ 
з/п Складник доходів Роки приріст  

2019 р. до 2011 р.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 абс. відн.

1
Податкові 
надходження,  
в т. ч.:

334,7 360,6 354,0 367,5 507,6 650,8 828,2 986,3 1070,3 735,6 220%

1.1
податок та збір  
на доходи фізичних 
осіб

60,2 68,1 72,2 75,2 100,0 138,8 185,7 229,9 275,5 215,2 357%

1.2
податок на 
прибуток 
підприємств

55,1 55,8 55,0 40,2 39,1 60,2 73,4 106,2 117,3 62,2 113%

1.3

податок на 
додану вартість 
(з урахуванням 
відшкодування)

130,1 138,8 128,3 139,0 178,5 235,5 314,0 374,5 378,7 248,6 191%

1.4 акцизний податок 33,9 38,4 36,7 45,1 63,1 90,1 115,4 126,8 130,8 96,8 285%

2 Неподаткові 
надходження 60,0 80,9 85,0 80,6 140,2 125,5 154,6 192,7 212,9 152,9 255%

3 Доходи від операцій 
з капіталом 2,3 3,0 1,6 2,0 1,8 1,6 2,2 2,8 3,1 0,8 33%

4 Цільові фонди 1,0 0,8 0,7 0,5 0,6 0,8 30,5 0,9 2,4 1,3 131%
5 Разом доходів 398,6 445,5 442,8 456,1 652,0 782,9 1017,0 1184,3 1289,8 891,3 224%

Примітка: доходи без урахування міжбюджетних трансфертів

Джерело: дані Державної казначейської служби України
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Візуальний аналіз місячних даних про подат-
кові надходження до зведеного бюджету України 
протягом січня 2011 р. – грудня 2020 р. (навчальна 
вибірка) дає підстави стверджувати, що представ-
лений часовий ряд не є стаціонарним (рис. 1). Крім 
того, було додатково проведено розширений тест 
Дікі-Фуллера, результати якого свідчить про немож-
ливість відхилення гіпотези про нестаціонарність 
часового ряду (ADF = -1,579, p-значення = 0,7513).

З огляду на це, ми використали дані про лан-
цюгові темпи приросту податкових надходжень у 
відповідному періоді. Результати тесту Дікі-Фул-
лера, результати якого свідчать про можливість 
відхилення гіпотези про нестаціонарність часового 

ряду (ADF = -7,2535, p-значення = 0,01). Графіки 
цього часового ряду та його автокореляційних 
функцій наведені на рис. 2 та 3.

Візуалізація декомпозиції часового ряду на 
тренд, сезонний складник та шум наведено на рис. 
4. Зокрема, виявлено, що найбільш вагомим є ско-
рочення податкових надходжень у січні (в серед-
ньому на 25,5% порівняно з попереднім місяцем), 
а найбільш вагомим є зростання у серпні (в серед-
ньому на 24,5% порівняно з попереднім місяцем), 
що виходить із циклічності ділової активності в 
економіці України.

Результати підбору параметрів моделі дали 
підстави стверджувати, що часовий ряд опису-

Таблиця 2
Структура доходів зведеного бюджету України у 2011–2019 рр., млрд. грн.

№ 
з/п Складова доходів

Роки Зміна 
2019 р.  

до 2011 р., 
п.с.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Податкові надходження, в т. ч.: 84,0 80,9 79,9 80,6 77,9 83,1 81,4 83,3 83,0 -1,0

1.1 податок та збір на доходи 
фізичних осіб 15,1 15,3 16,3 16,5 15,3 17,7 18,3 19,4 21,4 +6,2

1.2 податок на прибуток 
підприємств 13,8 12,5 12,4 8,8 6,0 7,7 7,2 9,0 9,1 -4,7

1.3 податок на додану вартість  
(з урахуванням відшкодування) 32,6 31,2 29,0 30,5 27,4 30,1 30,9 31,6 29,4 -3,3

1.4 акцизний податок 8,5 8,6 8,3 9,9 9,7 11,5 11,4 10,7 10,1 +1,6
2 Неподаткові надходження 15,1 18,2 19,2 17,7 21,5 16,0 15,2 16,3 16,5 +1,4
3 Доходи від операцій з капіталом 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,3
4 Цільові фонди 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 3,0 0,1 0,2 -0,1
5 Разом доходів 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Примітка: доходи без урахування міжбюджетних трансфертів

Джерело: дані Державної казначейської служби України

Рис. 1. Місячні податкові надходження до зведеного бюджету України  
протягом січня 2011 р. – грудня 2019 р., млн. грн.

Джерело: дані Державної казначейської служби України
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Рис. 2. Темп приросту податкових надходжень до зведеного бюджету України  
у 2011–2019 рр., місяць до місяця

 

Рис. 3. Авторегресійні функції часового ряду

 

 

б) часткова 
автокореляційна 
функція

а) вибіркова 
автокореляційна 
функція



77

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ється моделлю ковзної середньої із сезонною 
компонентою – ARIMA(0,0,1)(0,1,0)12. Результати 
тесту Льюнга-Бокса свідчать про те, що залишки 
моделі є статистично незалежними (χ2= 0,019255, 
p-значення = 0,8896).

За результатами зіставлення прогнозних даних 
із фактичними (табл. 3) можна стверджувати, що, 
незважаючи на вплив заходів із запобігання поши-
ренню на території України COVID-19 у березні – 
травні 2020 р. динаміка зміни податкових надхо-
джень залишилася незмінною.

Наступним кроком нашого дослідження було 
уточнення параметрів моделі з урахуванням даних 
за січень – травень 2020 р. Прогнозні значення 
місячних темпів приросту податкових надходжень 
на червень – грудень 2020 р. наведені в таблиці 4. 
Графічна візуалізація прогнозу наведена на рис. 5.

Таким чином, можна очікувати, що найбільшими 
податкові надходження будуть у листопаді місяці 
(на рівні 98, 373 млрд грн), а найменшими – в червні 
(на рівні 68,549 млрд грн). Загалом за підсум-
ками 2020 року загальна сума доходів зведеного 

Рис. 4. Декомпозиція часового ряду 

 

Таблиця 3
Прогнозні та фактичні значення приросту податкових надходжень у січні – травні 2020 р.

Період Прогнозні значення Довірчий 95% інтервал Фактичні значення
нижня межа верхня межа

Січень 2020 -28,41% -56,76% -0,07% -35,63%
Лютий 2020 25,78% -6,44% 58,00% 37,05%
Березень 2020 14,29% -17,93% 46,51% 14,16%
Квітень 2020 -15,58% -47,80% 16,64% -31,13%
Травень 2020 26,08% -6,14% 58,29% 27,67%

Таблиця 4
Прогнозні значення приросту податкових надходжень у червні – грудні 2020 р.

Період Прогнозні значення Довірчий 95% інтервал Прогноз податкових 
надходжень, млн грннижня межа верхня межа

Червень 2020 -23,18% -50,02% 3,67% 68 549,44
Липень 2020 14,95% -15,94% 45,85% 78 799,48
Серпень 2020 20,50% -10,40% 51,39% 94 952,62
Вересень 2020 -22,54% -53,43% 8,35% 73 549,87
Жовтень 2020 8,48% -22,42% 39,37% 79 784,29
Листопад 2020 23,30% -7,60% 54,19% 98 373,39
Грудень 2020 -6,31% -37,20% 24,59% 92 168,24
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бюджету становитиме близько 1000,539 млрд грн, 
що менше за відповідні значення цього показника 
за підсумками 2017–2019 рр.

Одержані результати можуть бути використані 
для оперативного прийняття рішень щодо збалан-
сування державного та місцевого бюджетів. У таких 
умовах особливої актуальності набуває питання 
боротьби з ухиленням від сплати податків та нее-
фективним використання коштів платників податків. 

Висновки. За результатами аналізу офіційних 
даних про виконання державного та місцевого 
бюджетів у 2011–2019 рр. встановлено, що подат-
кові надходження забезпечують формування 
більше 80% доходів зведеного бюджету. При цьому 
основну частину податкових надходжень забезпе-
чують податок на доходи фізичних осіб, податок на 
прибуток підприємств, податок на додану вартість 
та акцизний податок. Використовуючи інструмен-
тарій економіко-математичного моделювання було 
побудовано модель ковзної середньої із сезонною 
компонентою – ARIMA(0,0,1)(0,1,0)12. На основі 
цього було розраховано прогнозні значення місяч-
ної зміни обсягів податкових надходжень до зве-
деного бюджету у червні – грудні 2020 р.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень є виявлення закономірностей зміни подат-
кових надходжень на рівні окремих територіально-
адміністративних одиниць.
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У статті обґрунтовано необхідність розви-
тку недержавного пенсійного забезпечення 
задля підвищення добробуту громадян 
після виходу на пенсію, а також розкрито 
роль недержавних пенсійних фондів (НПФ) 
у формуванні пенсійних заощаджень. Вста-
новлено, що у 2014–2019 рр. скоротилась 
кількість фондів, практично не зростали 
кількість учасників НПФ та сума пенсійних 
внесків, а основними напрямами інвесту-
вання пенсійних активів НПФ були державні 
цінні папери та банківські депозити. За 
допомогою кореляційного та регресійного 
аналізу досліджено вплив окремих чинників 
на вартість активів НПФ, зокрема вста-
новлено, що інфляція та зростання обсягу 
банківських депозитів призводять до її зни-
ження, а збільшення доходів населення та 
видатків державного бюджету на соціаль-
ний захист, навпаки, сприяє її зростанню. 
До основних проблем, що перешкоджають 
збільшенню популярності послуг НПФ для 
формування пенсійних заощаджень грома-
дян, відносимо політичну та макроеконо-
мічну нестабільність у країні; відсутність 
державної роз’яснювальної кампанії про необ-
хідність та переваги формування додатко-
вих пенсійних заощаджень; низький рівень 
інвестиційного доходу НПФ; високу вар-
тість послуг НПФ; відсутність механізму 
державного гарантування збереження пен-
сійних заощаджень громадян.
Ключові слова: пенсійні заощадження, 
недержавне пенсійне забезпечення, недер-
жавний пенсійний фонд, пенсійні внески, пен-
сійні активи, пенсійні виплати.

В статье обоснована необходимость раз-
вития негосударственного пенсионного 

обеспечения с целью повышения благосо-
стояния граждан после выхода на пенсию, 
а также раскрыта роль негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) в формировании 
пенсионных сбережений. Установлено, что 
в 2014–2019 гг. сократилось количество 
фондов, практически не росли количество 
участников НПФ и сумма пенсионных взно-
сов, а основными направлениями инвестиро-
вания пенсионных активов НПФ были госу-
дарственные ценные бумаги и банковские 
депозиты. С помощью корреляционного и 
регрессионного анализа исследовано вли-
яние отдельных факторов на стоимость 
активов НПФ, в частности установлено, 
что инфляция и рост объема банковских 
депозитов приводят к ее сокращению, а 
увеличение доходов населения и расходов 
государственного бюджета на социаль-
ную защиту, наоборот, способствует 
ее повышению. К основным проблемам, 
которые препятствуют увеличению попу-
лярности услуг НПФ для формирования 
пенсионных сбережений граждан, отно-
сим политическую и макроэкономическую 
нестабильность в стране; отсутствие 
государственной разъяснительной кам-
пании о необходимости и преимуществах 
формирования дополнительных пенсион-
ных сбережений; низкий уровень инвести-
ционного дохода НПФ; высокую стоимость 
услуг НПФ; отсутствие механизма государ-
ственного гарантирования сохранности 
пенсионных сбережений граждан.
Ключевые слова: пенсионные сбережения, 
негосударственное пенсионное обеспече-
ние, негосударственный пенсионный фонд, 
пенсионные взносы, пенсионные активы, 
пенсионные выплаты.

According to world experience, one of the most effective ways of social protection of the population after retirement is the construction of multi-level pension 
systems, which combine a joint pension, a mandatory funded pension and a private supplementary pension. However, for more than 15 years, Ukraine has 
been failing to carry out the planned pension reform and to achieve the development of private pension provision. The purpose of the article is to assess the 
activities of PPFs in the field of pension savings of citizens of Ukraine, outline the main problems of the PPF and analyze the factors that most affect their 
activities in modern conditions. The article substantiates the need to develop private pension provision to improve the welfare of citizens after retirement, as 
well as reveals the role of private pension funds (PPF) in the formation of pension savings. It was found that Ukrainians are unlikely to use the services of 
PPFs due to low incomes and lack of information about their benefits. The paper analyzes the activities of PPF in Ukraine in 2014–2019, and as a result of 
this analysis it was established: there was a reduction in the number of funds; there is practically no tendency to increase the number of PPF participants; 
low increase in pension contributions, the main payers of which are legal entities; the main areas of investment in pension assets of NPFs are government 
securities (46%) and bank deposits (39%). Correlation and regression analysis examined the impact of individual factors on the value of PPF assets, in 
particular, it was found that inflation and growth of bank deposits lead to its reduction, and increasing household incomes and state budget expenditures on 
social protection on the contrary contribute to its increase. The main problems hindering the growing popularity of PPF services for the formation of pension 
savings of citizens include: political and macroeconomic instability in the country; the low popularity of pension reform and the lack of a state awareness 
campaign on the need and benefits of additional pension savings; low level of investment income received by PPFs; high cost of PPF services; irregular 
payment of pension contributions, as well as the lack of a mechanism for state guarantee of preservation of pension savings of citizens.
Key words: pension savings, private pension provision; private pension fund; pension contributions, pension assets, pension benefits.

Постановка проблеми. Завдання кожної пен-
сійної системи полягає у забезпеченні громадя-
нам, які досягли пенсійного віку, такого рівня дохо-
дів, який дасть змогу запобігти бідності та зберегти 
гідний рівень життя. Світова практика свідчить про 
те, що найефективнішими є багаторівневі пенсійні 
системи, які поєднують солідарну та обов’язкову 

або добровільну додаткову пенсію. Сьогодні в 
Україні понад 11,3 млн. пенсіонерів отримують 
тільки солідарну пенсію, середній розмір якої ста-
ном на 1 січня 2020 р. складає 3 082,98 грн., або 
130 дол. Цієї суми зовсім недостатньо для того, 
щоб гідно жити після виходу на пенсію. Водночас 
на рівень солідарних пенсійних виплат суттєво 
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впливають демографічна ситуація (зростання 
кількості пенсіонерів та скорочення економічно 
активного населення), економічна ситуація в кра-
їні та значний дефіцит бюджету Пенсійного фонду.

Ситуацію мала змінити пенсійна реформа, що 
стартувала ще у 2004 р., яка передбачала запро-
вадження обов’язкового накопичувального пенсій-
ного страхування. Вона ж мала дати поштовх до 
розвитку недержавного пенсійного забезпечення 
як основного механізму формування пенсійних 
заощаджень громадянами нашої країни, однак 
суттєвих зрушень у цій сфері так і не відбулося. 
Українці зазвичай або не знають про недержавне 
пенсійне забезпечення, або не мають достатнього 
рівня доходів, щоб формувати додаткові пенсійні 
заощадження. Попри всі недоліки та за умов зва-
женої соціальної політики держави недержавне 
пенсійне забезпечення у багатьох країнах світу є 
ефективним інструментом для одержання додат-
кової пенсії. Для пошуку шляхів виходу з цієї ситу-
ації необхідно з’ясувати причини низької ефектив-
ності діяльності недержавних пенсійних фондів 
(НПФ) у системі недержавного пенсійного забез-
печення та провести аналіз чинників, які вплива-
ють на їхній розвиток в умовах сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми функціонування недержавних пенсій-
них фондів, результативність та ефективність 
їхньої роботи, особливості інвестиційної діяльності 
фондів широко досліджували вітчизняні науковці 
та практики. Зокрема, серед останніх досліджень 
у цій сфері варто виділити аналіз теоретичних під-
ходів до визначення сутності поняття «недержав-
ний пенсійний фонд» та його функцій, проведений 
М. Ріппою та Я. Шимком [1]; оцінювання особли-
востей функціонування системи НПФ у сучасних 
умовах, здійснене М. Дзямуличем та Н. Чиж [2]; 
окреслення Н. Ткаченко основних векторів і ризиків 
інвестиційної діяльності НПФ в Україні [3]. Заслуго-
вують на увагу також рекомендації, надані за резуль-
татами дослідження компанії “DAI Global LLC” в рам-
ках проєкту USAID «Трансформація фінансового 
сектору» щодо перезавантаження недержавного 
пенсійного забезпечення в Україні [4]. Попри низку 
ґрунтовних праць у цій сфері питання підвищення 
ефективності НПФ як інструменту формування пен-
сійних заощаджень населенням України потребує 
подальших наукових пошуків.

Постановка завдання. Метою статті є оціню-
вання діяльності НПФ у сфері формування пен-
сійних заощаджень громадянами України, окрес-
лення основних проблем функціонування НПФ та 
аналіз чинників, які найбільше впливають на їхню 
діяльність у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Суб’єктами недержавного пенсійного забез-
печення, що є третім рівнем пенсійної системи 
України, має виключно добровільний характер та 

передбачає накопичення фізичними і юридичними 
особами фінансових ресурсів у спеціальних уста-
новах задля одержання додаткових коштів, є:

– недержавні пенсійні фонди;
– страхові організації, які уклали договори 

страхування довічної пенсії з учасниками фонду, 
страхування ризику настання інвалідності або 
смерті учасника фонду;

– банківські установи, які уклали договори про 
відкриття пенсійних депозитних рахунків [5].

Основними фінансовими установами, які фор-
мують пенсійні заощадження громадян, мали би 
бути недержавні пенсійні фонди. Однак українці, 
формуючи заощадження, віддають перевагу бан-
кам, адже така фінансова послуга, як банківський 
депозит, є більш простою та зрозумілою. Щодо 
інших можливостей формування пенсійних зао-
щаджень, то пересічні громадяни нашої країни 
або взагалі не знають про них, або не розуміють 
їх. Динаміку внесків громадян України до основних 
суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення 
наведено на рис. 1.

Варто зауважити, що банки не публікують статис-
тику щодо кількості та обсягів укладених пенсійних 
депозитів, тому наведена динаміка депозитів тер-
міном понад 2 роки ілюструє лише загальну схиль-
ність та спроможність українців до формування 
довгострокових заощаджень. Попри це, можемо 
відзначити загальну тенденцію до скорочення дов-
гострокових заощаджень населення після 2015 року 
та незначне покращення ситуації у 2018–2019 рр. 
Вважаємо, що саме НПФ мають стати головними 
фінансовими інститутами, які акумулюватимуть 
додаткові пенсійні заощадження громадян України 
за умови успішної пенсійної реформи.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це 
неприбуткова установа, яка функціонує за раху-
нок внесків її учасників задля їхнього розподілу в 
майбутньому [5]. Мета діяльності такої організації 
полягає у захисті пенсійних заощаджень учасників 
фонду від інфляційного знецінення шляхом інвес-
тування їх у різні фінансові інструменти та прове-
денні виплат усім членам фонду в майбутньому. 
НПФ, на відміну від страхових компаній і банків, 
спеціалізуються виключно на збереженні фінансо-
вих ресурсів та здійсненні пенсійних виплат гро-
мадянам [10]. Така зосередженість на збереженні 
коштів разом із продуманою та ефективною інвес-
тиційною діяльністю задля зниження інфляційного 
впливу може сприяти популярності НПФ на ринку 
заощадження коштів населення. Однак сьогодні 
ми не спостерігаємо великого попиту на фінансові 
послуги НПФ серед населення. Про це свідчать і 
динаміка кількості НПФ в Україні, і основні показ-
ники їхньої діяльності (табл. 1).

Через політичну та економічну кризу в Україні, 
різке знецінення гривні, високий рівень інфляції, 
зростання безробіття та низький рівень довіри 
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населення до НПФ відбулося суттєве скорочення 
їхньої кількості у 2014–2016 рр. Впродовж остан-
ніх років кількість НПФ не скорочувалась, але й не 
відбулося зростання ринку недержавного пенсій-
ного забезпечення.

Після 2014 р. спостерігаємо скорочення кіль-
кості пенсійних контрактів, укладених з НПФ, і 
тільки з 2018 р. намітилась позитивна динаміка. 
У 2019 р. темпи приросту цього показника порів-
няно з 2014 р. склали 20,3%.

Скромними залишаються також темпи при-
росту кількості учасників НПФ. Так, у 2019 р. цей 
показник становив 874,6 тис. осіб, що лише на 4% 
більше, ніж у 2014 р., що свідчить про низьку попу-
лярність та відсутність довіри населення до послуг 
НПФ як способу формування пенсійних заоща-
джень. Це підтверджують також результати опиту-

вання громадської думки, проведеного Проєктом 
USAID «Трансформація фінансового сектору» у 
2017 р. щодо пенсійної реформи та ставлення до 
пенсій в Україні, відповідно до якого 53% респон-
дентів нічого не знають про недержавне пенсійне 
забезпечення, а 57% не мають можливості заоща-
джувати на пенсію [4, с. 21].

Розмір пенсійних внесків до НПФ за останні шість 
років збільшився тільки на 573,3 млн. грн. 89,6% 
пенсійних внесків становлять кошти юридичних 
осіб, 10,3% – фізичних осіб, а решта 0,1% – фізич-
них осіб-підприємців. Така структура пенсійних 
внесків свідчить про низьку культуру формування 
пенсійних заощаджень в українському суспільстві 
та відсутність державної політики у цій сфері.

Ще меншими є суми пенсійних виплат, але така 
ситуація обумовлена тим, що більше половини 

Рис. 1. Динаміка внесків громадян України для формування пенсійних заощаджень

Джерело: побудовано за джерелами [6; 7; 8; 9]
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Таблиця 1
Основні показники діяльності НПФ в Україні у 2014–2019 рр.

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Кількість НПФ 76 72 64 64 62 65
Кількість адміністраторів НПФ 24 23 22 22 22 22
Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт. 61,4 55,1 59,7 58,7 68,8 77,1
Загальна кількість учасників НПФ, тис. осіб 840,6 833,7 836,7 840,8 855,3 874,6
Пенсійні внески, млн. грн. 1 587,5 1 808,2 1 886,8 1 897,3 2 000,5 2 160,8
- від фізичних осіб 66,5 71,4 80,3 124,3 172,1 222,7
- від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
- від юридичних осіб 1 520,5 1 736,1 1 806,3 1 772,3 1 827,7 1 937,3
Пенсійні виплати, млн. грн. 300,2 421,4 557,1 696,3 809,9 947,4
Кількість учасників, що отримують пенсійні 
виплати, тис. осіб 69,0 75,6 82,2 78,8 81,3 83,9

Джерело: сформовано за джерелами [6; 7]
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учасників, а саме 57,2%, складають особи віком 
від 25 до 50 років, які тільки вкладають кошти й не 
потребують цих виплат відповідно до свого віку, а 
16,1% вкладників складають люди старше 60 років, 
які, відповідно, отримують пенсійні виплати [6].

Задля убезпечення пенсійних накопичень та 
отримання стабільного інвестиційного доходу 
НПФ розміщують пенсійні активи у різні фінансові 
інструменти, враховуючи встановлені законодав-
ством обмеження, макроекономічну ситуацію, стан 
фондових ринків. Структуру інвестованих активів 
НПФ наведено на рис. 2. Левову частку пенсійних 
активів інвестовано у державні цінні папери (46%) 

та розміщено на банківських депозитах (39%), 
менш популярними для отримання інвестиційного 
доходу серед НПФ є облігації українських підпри-
ємств (9%), об’єкти нерухомості (3%) та акції укра-
їнських емітентів (1%).

Як бачимо, наявні в Україні фінансові інструменти 
жорстко обмежують змогу одержання інвестиційного 
доходу, вищого за рівень інфляції, та можливість 
диверсифікації ризиків, що ставить під сумнів здат-
ність вітчизняних НПФ захистити пенсійні заоща-
дження громадян від інфляційного впливу.

Для оцінювання впливу інфляції на форму-
вання пенсійних активів НПФ під час дослідження 

Рис. 2. Структура інвестованих пенсійних активів НПФ станом на 31 грудня 2019 р.

Джерело: побудовано за джерелом [6]

Рис. 3. Динаміка показників індексу споживчих цін та темпу приросту  
загальної вартості активів НПФ у 2014–2020 рр.

Джерело: побудовано за джерелами [6; 7; 12]
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розраховано коефіцієнт кореляції Пірсона між 
двома змінними, а саме індексом споживчих цін та 
темпом приросту загальної вартості активів НПФ 
(рис. 3). Отриманий результат (R=-0,73538) свід-
чить про те, що між двома змінними існує значний 
зв’язок, а від’ємне значення вказує на протилеж-
ний вплив, тобто чим вище значення показника 
інфляції, тим менше темп приросту загальної вар-
тості активів НПФ, і навпаки.

Зростання рівня інфляції приводить до збіль-
шення вартості товарів і послуг, що суттєво знижує 
можливість громадян формувати заощадження, 
зокрема за допомогою НПФ, а також знецінює 
активи НПФ. Треба зауважити, що негативно на 
вартість активів НПФ впливає зростання обсягу 
банківських депозитів фізичних осіб. Для оціню-
вання інтенсивності такого впливу було викорис-
тано коефіцієнт Фехнера. Отримане значення  
(Кф=-0,33) означає, що між цими двома змінними 
існує достатній зворотній зв’язок, тобто, зростання 
суми вкладів у банківських установах приводить 
до зменшення активів НПФ, і навпаки. Зазви-
чай громадяни не думають про диверсифікацію  
ризиків щодо вкладених коштів і вибирають  
лише одну фінансову установу, якій довіряють  
та в яку інвестують свої кошти, а порівняно з бан-
ківським депозитом пенсійний контракт з НПФ для 
громадян є незрозумілою фінансовою послугою, 
тому під час конкуренції за клієнтів НПФ часто 
програють банкам.

Важливим чинником зростання обсягу активів 
НПФ є збільшення доходів населення. Кореляційний 
аналіз цих показників (Кф=0,67) свідчить про досить 
сильний та прямий зв’язок. Це означає, що зростання 
середнього доходу на душу населення в країні сприяє 
збільшенню обсягу активів НПФ (рис. 4).

Позитивний вплив на вартість активів НПФ 
також має зростання видатків на соціальне забез-
печення з державного бюджету України. Розра-
хунки показали, що для цих показників Кф=0,71. 
Отже, зростання чи зменшення видатків на соці-
альне забезпечення прямо пропорційно впливає 
на суму загальної вартості активів НПФ. Зазвичай 
видатки на соціальне забезпечення зростають, 
коли економічна ситуація в країні покращується, 
отже, зростають добробут громадян та їхня готов-
ність до формування заощаджень (рис. 5).

До основних проблем, які перешкоджають роз-
витку НПФ в Україні, варто віднести низький рівень 
доходів населення, що не дає змогу формувати 
пенсійні заощадження; слабкий розвиток фінан-
сових ринків; відсутність державної кампанії щодо 
популяризації приватних пенсійних схем; неспро-
можність НПФ досягнути довгострокового чистого 
інвестиційного доходу; великі витрати НПФ, що 
негативно впливають на вартість пенсійних акти-
вів у довгостроковому періоді.

Висновки з проведеного дослідження. Попри 
розроблену концепцію пенсійної реформи, в Укра-
їні досі працює лише солідарна пенсійна система, 
фінансовий потенціал якої не дає змогу забез-
печити гідний рівень життя пенсіонерам. У май-
бутньому з огляду на демографічну ситуацію без 
невідкладних та рішучих заходів пенсійної кризи 
не уникнути. Натомість розвиток системи недер-
жавного пенсійного забезпечення, яка допов- 
нює загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, може стати тим механізмом, що 
дасть змогу забезпечити гідний рівень життя після 
виходу на пенсію.

Нині роль НПФ у формуванні пенсійних заоща-
джень громадян є мізерною, їхні послуги є надто 

Рис. 4. Кореляційний зв’язок між вартістю активів НПФ та доходом на одну особу

Джерело: побудовано за джерелами [6; 7; 13]
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дорогими, а здатність забезпечити належний 
інвестиційний дохід – сумнівною. Отже, довіра 
більшості громадян до НПФ та системи недержав-
ного пенсійного забезпечення загалом невисока.

Для стимулювання розвитку НПФ необхідно 
осучаснити законодавчу базу, забезпечити макро-
економічну стабілізацію, сприяти розвитку фінан-
сових ринків, провести масштабну інформаційну 
кампанію задля підвищення обізнаності громадян 
у сфері фінансового добробуту та пенсій, удоско-
налити систему фінансових стимулів участі насе-
лення у приватних пенсійних схемах та вдоскона-
лення системи контролю за витратами на оплату 
послуг НПФ.
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Джерело: побудовано за джерелами [6; 7; 14]
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Статтю присвячено обґрунтуванню орга-
нізаційних засад обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки аграрних 
підприємств. На основі результатів всеу-
країнського експертного опитування (анке-
тування) визначено експертну думку щодо 
організаційного забезпечення обліково-аналі-
тичного гарантування економічної безпеки 
підприємств. Запропоновано створення 
служби економічної безпеки (СЕБ) як окре-
мого структурного підрозділу підприємства, 
діяльність якого пов’язана зі зміцненням еко-
номічної безпеки, захистом облікової інфор-
мації, поліпшенням фінансово-господар- 
ської дисципліни та зміцненням потен- 
ціалу підприємства в конкурентному 
середовищі аграрного бізнесу. Розроблено 
блок-схему реалізації функцій СЕБ, функці-
ональна спрямованість якої базується на 
синхронізації кадрового, організаційного, 
інформаційного та нормативно-правово- 
го забезпечення й сфокусована на форму-
ванні безпекової облікової політики та фінан-
сової звітності.
Ключові слова: обліково-аналітичне забез-
печення, економічна безпека, аграрні під-
приємства, служба економічної безпеки, 
організаційний регламент, організаційне 
забезпечення.

Статья посвящена обоснованию органи-
зационных основ учетно-аналитического 

обеспечения экономической безопасности 
аграрных предприятий. На основе резуль-
татов всеукраинского экспертного опроса 
(анкетирования) определено экспертное 
мнение по организационному обеспечению 
учетно-аналитического гарантирования 
экономической безопасности предприятий. 
Предложено создание службы экономиче-
ской безопасности (СЭБ) как отдельного 
структурного подразделения предпри-
ятия, деятельность которого связана с 
укреплением экономической безопасности, 
защитой учетной информации, улучше-
нием финансово-хозяйственной дисциплины 
и укреплением потенциала предприятия 
в конкурентной среде аграрного бизнеса. 
Разработана блок-схема реализации функ-
ций СЭБ, функциональная направленность 
которой базируется на синхронизации 
кадрового, организационного, информаци-
онного и нормативно-правового обеспече-
ния и сфокусирована на формировании без-
опасной учетной политики и финансовой 
отчетности.
Ключевые слова: учетно-аналитическое 
обеспечение, экономическая безопасность, 
аграрные предприятия, служба экономиче-
ской безопасности, организационный регла-
мент, организационное обеспечение.

The significance of the problem of the organization of accounting is closely connected with the formation of the agricultural enterprises economic security 
system, which allows making effective management decisions and providing protection from negative influences from external and internal users. In view 
of this, it is important to establish the organizational principles of accounting and analytical support of agricultural economic security. The article is devoted to 
substantiation of organizational bases of accounting and analytical support of economic security of agricultural enterprises. It was found that during considering 
the organizational principles of economic security management the most important stage is the choice of organizational model with the establishment of spe-
cific functional organizational regulations and ensuring control over their implementation. Based on the results of the all-Ukrainian expert survey of accounting 
staff, scientists and graduates, an expert opinion on the organizational support of accounting and analytical guarantee of economic security of enterprises is 
analyzed. It is proposed to create an economic security service (SES) as a separate structural unit of the enterprise, whose activities are related to strengthen-
ing economic security, protection of accounting information, improving financial and economic discipline and strengthening the potential of the enterprise in 
a competitive agribusiness environment. A block diagram of the implementation of SES functions has been developed, the functional orientation of which is 
based on synchronization of personnel, organizational, informational and regulatory support and focused on the formation of security accounting policy and 
financial reporting, strengthening cyber security, reliability of cloud storage services, organization of competitive intelligence, prevention of economic espionage, 
protection of trade secrets and development of the compliance system. Further research should be aimed at substantiating the competencies of the accounting 
guarantor of economic security and the features of security reconstruction of primary, analytical and synthetic accounting in agricultural enterprises.
Key words: accounting and analytical support, economic security, agricultural enterprises, economic security service, organizational regulations, organi-
zational support.

Постановка проблеми. Безпекова трансфор-
мація спроможності інституту бухгалтерського 
обліку має базуватись на створенні та ефектив-
ному функціонуванні адаптивних організаційних 
механізмів, які поєднують нормативно-методичне, 
кадрове, соціальне, інформаційне та комуніка-
ційне забезпечення.

Значущість проблеми організації бухгалтер-
ського обліку тісно пов’язана з формуванням сис-

теми економічної безпеки аграрних підприємств, 
що дає змогу приймати ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати захист від негативного 
впливу з боку зовнішніх та внутрішніх користувачів. 
З огляду на це актуальним є встановлення орга-
нізаційних засад обліково-аналітичного забезпе-
чення економічної безпеки аграрних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика вдосконалення обліково-аналі-
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тичного забезпечення та організації економічної 
безпеки є предметом наукових дискусій багатьох 
учених, таких як Т. Бочуля [1], П. Гайдуцький [2], 
В. Дерій [3], В. Жук [4], Т. Камінська [5], С. Легенчук 
[6], В. Немченко [7], Є. Овчаренко [8], В. Ортин-
ський [9], Н. Правдюк [10], Л. Титенко [11]. Вона 
набуває нових рис із посиленням процесів цифро-
візації економіки. Наукові праці дослідників є потуж-
ною теоретичною й практичною базою, проте роз-
гляд організаційних засад обліково-аналітичного 
забезпечення саме в контексті економічної безпеки 
обумовлює необхідність подальших досліджень.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в обґрунтуванні організаційних засад 
обліково-аналітичного забезпечення економічної 
безпеки аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час розгляду організаційних засад управління 
економічною безпекою найважливішим етапом є 
вибір організаційної моделі з установленням кон-
кретних функціональних організаційних регламен-
тів і забезпеченням контролю за їх виконанням. 
Щодо зміцнення економічної безпеки головним 
завданням організаційного етапу є забезпечення 
функціональної структури та організаційних вза-
ємовідносин, які максимально сприятимуть досяг-
ненню мети щодо протидії ризикам і загрозам 
економічної безпеки на основі раціонально побу-
дованого обліково-аналітичного забезпечення.

В. Немченко вважає, що «питання про ство-
рення служби безпеки повинно виникати в момент 
прийняття рішення про організацію фірми залежно 
від вибраного виду діяльності, обсягу передбачу-
ваної до виробництва продукції, розміру річного 
обігу та прибутку, використання секретів виробни-
цтва, кількості працівників тощо. Засновники пови-
нні заздалегідь передбачити необхідність ство-
рення служби безпеки [7, с. 12].

Науковці на чолі з Є. Овчаренком пропонують 
створення оперативної безпекової групи, під якою 
розуміють тимчасове організаційне утворення, 
засноване на підставі нормативно-правових актів, 
що складається з фахівців постійних відділів служби 
економічної безпеки й фахівців інших департамен-
тів, служб та відділів підприємства. Групу очолює 
призначений керівник, який скеровує роботу всіх 
учасників, спрямовану на нейтралізацію загроз 
економічній діяльності підприємства [8].

Разом із безперечно високою якістю послуг ауди-
торських чи консалтингових компаній досвід великих 
західних корпорацій свідчить про найбільшу дієвість 
саме внутрішніх підрозділів зі зміцнення економічної 
безпеки. Крім того, в умовах обмеженості фінансо-
вих ресурсів для малих та середніх аграрних това-
ровиробників доцільнішою також є організація влас-
ного підрозділу з економічної безпеки.

Це підтверджує більшість респондентів все-
українського експертного опитування, а саме 

Рис. 1. Експертна думка щодо організаційного забезпечення обліково-аналітичного гарантування 
економічної безпеки підприємств

Джерело: побудовано за результатами всеукраїнського експертного опитування
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залучення до моніторингу економічної безпеки та ризик-менеджменту 
професійних аудиторських чи консалтингових компаній 
покладання функцій з моніторингу економічної безпеки та ризик-менеджменту 
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створення відповідного підрозділу з управління економічною безпекою 
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анкетування працівників бухгалтерських служб, 
науковців та здобувачів освітніх ступенів «Місце еко-
номічної безпеки в системі обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємствами і транс-
формація бухгалтерської професії в цифровому 
світі» (2019–2020 рр.), які вважають, що найдоречні-
шим заходом зміцнення економічної безпеки підпри-
ємства є створення відповідного підрозділу (рис. 1).

Перевагами створення власного організацій-
ного підрозділу зі зміцнення економічної безпеки 
є економія фінансових та матеріальних ресур-
сів, замкненість інформаційних потоків всере-
дині підприємства, розширення можливостей для 
внутрішнього контролю та ефективної взаємодії 
структурних підрозділів.

Зважаючи на ці позиції, пропонуємо створити 
службу економічної безпеки (СЕБ) як окремий 
структурний підрозділ підприємства, створений 
задля зміцнення економічної безпеки, захисту 
облікової інформації, поліпшення фінансово-гос-
подарської дисципліни та зміцнення потенціалу 
підприємства в конкурентному середовищі аграр-
ного бізнесу (рис. 2).

Вибір тієї чи іншої моделі взаємозв’язку функ-
ціональних обов’язків облікового гаранта еконо-
мічної безпеки й головного бухгалтера передусім 
залежить від розмірів підприємства, обсягів облі-
кової інформації та фінансових ресурсів.

Основними функціями облікового гаранта еко-
номічної безпеки як провідного фахівця СЕБ про-
понуємо вважати такі:

– задоволення інформаційних запитів вну-
трішніх та зовнішніх стейкхолдерів процесу зміц-
нення економічної безпеки;

– формування цілісної архітектури обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки 
та контроль за зміцненням її рівня;

– розроблення безпекового фрагмента Поло-
ження про облікову політику та інших організацій-
них обліково-звітних регламентів;

– виявлення, вимірювання, реєстрація, нако-
пичення, узагальнення, зберігання інформації 
щодо стану та ризиків економічної безпеки;

– забезпечення безпекового подання аграр-
ного бізнесу у фінансовій та нефінансовій звітності;

– формування критеріально-оцінювальної сис- 
теми та інформаційних джерел аналізу економіч-
ної безпеки;

– діагностика стану економічної безпеки на 
основі оброблення даних, моніторингу факторів 
негативного впливу на неї та резервів зміцнення її 
рівня;

– стратегічне позиціонування рівня економічної 
безпеки підприємства, інтерпретація результатів 
аналізу та запровадження технологій безпекового 
контролінгу;

– формування оптимальних показників плато-
спроможності й запобігання ймовірності банкрутства;

– збереження ресурсного потенціалу підпри-
ємства й мобілізація матеріальних, фінансових, 
трудових та підприємницьких ресурсів у процесі 
розроблення заходів щодо протидії ризикам та 
загрозам підприємницької діяльності;

– верифікація надійності контрагентів та інших 
суб’єктів прямого та опосередкованого впливу на 
бізнес-середовище підприємства;

– організація заходів щодо захисту комерцій-
ної таємниці;

Рис. 2. Орієнтовна структура служби економічної безпеки підприємства (СЕБ)

Джерело: авторська розробка
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Рис. 3. Блок-схема організаційного забезпечення управління економічною безпекою  
в конкурентному середовищі аграрного бізнесу

Джерело: авторська розробка
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– виконання доручень керівництва підпри-
ємства, що входять до компетенції служби.

На рис. 3 наведено блок-схему організаційного 
забезпечення управління економічною безпекою 
підприємств у конкурентному середовищі аграр-
ного бізнесу.

Підкреслимо, що важливою складовою части-
ною організаційного забезпечення СЕБ є наяв-
ність розроблених організаційних регламентів, 
серед яких виокремлюємо інструкції, процедури, 
регламенти й політику (рис. 4).

Рис. 4. Ієрархія організаційних регламентів 
діяльності СЕБ

Джерело: авторська розробка

Наведений методичний підхід разом з наяв-
ними базується на синхронізації кадрового, орга-
нізаційного, інформаційного та нормативно-право-
вого забезпечення й сфокусований на формуванні 
безпекової облікової політики та безпекового роз-
криття агробізнесу у фінансової звітності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Обґрунтовано, що побудова чіткої моделі безпе-
кової трансформації обліково-аналітичного забез-
печення прямо залежить від належного рівня її 
організаційного забезпечення. У зв’язку з цим 
запропоновано виокремити службу економічної 
безпеки (СЕБ) як структурний підрозділ підприєм-
ства з виділенням у ній облікового гаранта еконо-
мічної фізичної та правової безпеки, експертних 
груп з інформаційної безпеки й експертної групи 
захисту комерційної таємниці, конкурентної роз-
відки та комплаєнса.

Вважаємо, що поступова імплементація запро-
понованих організаційних блоків щодо реаліза-
ції функцій СЕБ максимально точно відповідає 
безпековим запитам і забезпечує адекватність 
політики управління аграрними підприємствами 
в умовах жорсткої конкуренції та вразливості 
інформаційного середовища до кібератак. Дове-
дено, що максимальний ефект від діяльності 
цього підрозділу з удосконалення обліково-аналі-

тичного забезпечення можливий на основі вста-
новлення ієрархії організаційних регламентів. Це 
дає змогу оптимізувати розподіл бізнес-процесів 
і досягти їх максимальної кореляції з черговістю 
етапів та змістом запитів ризик-менеджменту 
аграрного підприємства.
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У статті розглянуто взаємозв’язок обліко-
вої та податкової політики підприємств. На 
основі аналізу національних та міжнародних 
наукових праць запропоновано авторське 
визначення облікової та податкової полі-
тики підприємств. Обґрунтовано рекомен-
дації щодо організаційно-методичних засад 
формування облікової та податкової полі-
тики для підвищення ефективності управ-
ління діяльністю підприємства. Проведено 
порівняльний аналіз особливостей форму-
вання облікової політики в Україні та в зару-
біжних країнах. Визначено основні позитивні 
та негативні мега-, макро- та мікроеконо-
мічні фактори впливу на облікову та подат-
кову політику із синергетичними ефектами 
їх взаємного впливу на прийняття управ-
лінських рішень менеджерами підприємств. 
На основі позитивного досвіду країн світу 
запропоновані шляхи формування, удоско-
налення і розвитку взаємопов’язаної облі-
кової та податкової політики підприємств  
в Україні.
Ключові слова: бухгалтерський облік, облі- 
кова політика, податкова політика, подат- 
ки, глобалізація, управлінські рішення.

В статье рассмотрена взаимосвязь учет-
ной и налоговой политики предприятий. На 
основе анализа национальных и международ-
ных научных трудов предложено авторское 
определение учетной и налоговой политики 
предприятий. Обоснованы рекомендации 
по организационно-методическим осно-
вам формирования учетной и налоговой 
политики для повышения эффективности 
управления деятельностью предприятия. 
Проведен сравнительный анализ особен-
ностей формирования учетной политики 
в Украине и в зарубежных странах. Опре-
делены основные положительные и отри-
цательные мега-, макро- и микроэконо-
мические факторы влияния на учетную и 
налоговую политику с синергетическим 
эффектом их взаимного влияния на приня-
тие управленческих решений менеджерами 
предприятий. На основе положительного 
опыта стран мира предложены пути фор-
мирования, совершенствования и развития 
взаимосвязанной учетной и налоговой поли-
тики предприятий в Украине.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет-
ная политика, налоговая политика, налоги, 
глобализация, управленческие решения.

The article considers the relationship between accounting and tax policy of enterprises. It is proved that scientists define accounting and tax policy of enter-
prises in different ways. Based on the analysis of national and international scientific works, the author's definition of accounting and tax policy of enterprises 
is proposed. It is substantiated that the accounting policy should be understood as a set of accounting principles, methods, procedures and measures 
to provide external and internal users of accounting information. It is recommended to understand the tax policy of the enterprise as a combination of 
principles, methods and stages used by the organization to optimize the tax burden, the formation and submission of tax returns. Recommendations on 
organizational and methodological bases of formation of accounting and tax policy for increase of efficiency of management of activity of the enterprise are 
substantiated. It is determined that the result of the chosen accounting policy should be the choice of accounting methods for a particular entity to prepare 
reports that meet the qualitative characteristics, including information on social, innovative and environmental development. It is proved that the correct 
formation of accounting policy and its system organization depends on accounting as an important source of information for enterprise management and 
external users.  The comparative analysis of features of formation of accounting policy in Ukraine and in foreign countries is carried out. The directions of 
improvement of the system of interrelation of accounting and tax policy of business entities for making effective management decisions and optimization 
of the tax burden are identified. The main positive and negative mega-, macro- and microeconomic factors influencing the accounting and tax policy with 
synergetic effects of their mutual influence on management decisions by managers of enterprises are identified. Based on the positive experience of the 
world, the ways of formation, improvement and development of interconnected accounting and tax policy of enterprises in Ukraine are proposed.
Key words: accounting, accounting policy, tax policy, taxes, globalization, management decisions. 

Постановка проблеми. Український бізнес 
функціонує у вкрай нестабільних мега- та макро-
економічних умовах, які виникли через кризову 
ситуацію у світі, спричинену COVID-19. Доповню-
ють негативний вплив недосконалість податкової 
системи України та загальна нерозвиненість інф-
раструктури економіки.

Податки, що сплачуються підприємствами, віді-
грають велику роль у формуванні дохідної і видат-
кової частин бюджету та стратегічному управлінні 
господарською діяльністю підприємства в рин-
кових умовах сьогодення. Завданням системи 
бухгалтерського обліку є подання інформації про 
фінансово-господарську діяльність підприємств 
та сплату ними податкових зборів на користь дер-
жави, завдяки чому відбувається перерозподіл 
благ у суспільстві. 

В умовах переосмислення традиційної мето-
дології ведення обліку та подання фінансової 
звітності потрібно застосовувати сучасні методи 
організації бухгалтерського обліку на українських 
підприємствах. Одним із напрямів удосконалення 
організації бухгалтерського та податкового обліку 
господарської діяльності підприємств є розро-
блення чіткої та структурованої облікової та подат-
кової політики. Від облікової та податкової політики 
підприємства мають пряму залежність показники 
прибутковості, собівартості продукції, податків на 
прибуток, на додану вартість, а також показники 
фінансового стану. 

Постійно змінювані конкурентні умови ринку 
вимагають відповідального підходу до розро-
блення облікової та податкової політики, яка повин- 
на бути складником економічної політики і страте-
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гії підприємства, відповідаючи специфіці роботи 
такого підприємства.

Актуальність цієї теми полягає в необхідності 
розв’язання питань формування узгодженої облі-
кової та податкової політики для оптимізації подат-
кового навантаження та підвищення ефективності 
управління діяльністю підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-
дично-організаційні питання облікової політики 
досить широко і ґрунтовно висвітлені у працях бага-
тьох українських та зарубіжних учених. Зокрема, 
вагомий внесок до методики і організації формування 
облікової політики підприємств зробили М.І. Бондар 
[1], Л.М. Васильєва [2], С.Ф. Голов, В.М. Костючен- 
ко [3], Д.О. Грицишен [4], В.М. Диба [5], Я.О. Ізмай-
лов [7], М.В. Кужельний, С.О. Левицька [8], 
Ю.А. Кузьмінський [9]. С.Ф. Легенчук [11], 
Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк [12]. М.С. Пушкар 
[14], В.В. Сопко [16], Т.М. Сторожук [17] тощо. 
Серед зарубіжних авторів заслуговують на увагу 
праці Х. Андерсона, Г. Александера, С. Барнеса, 
Дж. Бебінгтона [19], Г. Бірмана, Г. Велша, В. Кова-
льова, Д. Колдуелла, М. Кутера, М. Гурської [10], 
М. Медведєва, Б. Нідлза, Я. Соколова, О. Супру-
нової [20], М. Фрідмана, М. Холла [21], Е. Хендрік-
сена, Ван Бреди [18], Р. Холта, У. Шарпа, С. Шмідта 
та інших, у яких висвітлено різні аспекти фор-
мування та застосування облікової політики на 
підприємствах. Водночас залишається багато 
невирішених питань та проблем, які стосуються 
теоретичних та методичних аспектів взаємозв’язку 
облікової та податкової політики для оптимізації 
податкового навантаження і підвищення ефектив-
ності господарської діяльності підприємства.

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення теоретико-методичних, організаційних і 
практичних засад формування взаємопов’язаної 
облікової та податкової політики для оптимізації 
податкового навантаження і підвищення ефектив-
ності господарської діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як інструмент організації бухгалтерського обліку 
облікова політика повинна забезпечити надання 
облікової інформації, необхідної для управління 
підприємством і підготовки звітності для внутріш-
ніх користувачів, відповідність організації обліку 
умовам діяльності суб’єкта господарювання.

Від правильного формування облікової полі-
тики та її системної організації залежить ведення 
бухгалтерського обліку як важливого інформа-
ційного джерела для управління підприємством 
та зовнішніх користувачів. Виникнення терміна 
«облікова політика» пов’язане з реформуванням 
бухгалтерського обліку відповідно до ринкових 
відносин та міжнародних стандартів. Відповідно 
до Закону України „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні”, облікова політика – 
це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для ведення 
бухгалтерського обліку, складання та подання 
фінансової звітності [6]. Облікова політика надала 
на законодавчому рівні альтернативні варіанти 
обліку, а роль бухгалтера на підприємстві зміни-
лася від простого обліковця господарських опера-
цій до активного учасника їх здійснення.

У Міжнародному стандарті бухгалтерського 
обліку 8 «Облікові політики зміни в облікових оцін-
ках та помилки» міститься поняття «облікові полі-
тики», що визначаються як конкретні принципи, 
основи, домовленості, правила та практика, засто-
совані суб'єктом господарювання під час складання 
та подання фінансової звітності [13]. Поняття вжи-
вається у множині через те, що за міжнародними 
правилами облікова політика, установлена щодо 
конкретного об’єкта обліку, вважається окремою 
обліковою політикою. За національним законодав-
ством, єдину облікову політику підприємства стано-
вить саме сукупність таких облікових політик.

С.В. Свірко стверджує, що «облікова політика – 
це сукупність облікових принципів, методів, про-
цедур та заходів для забезпечення якісного, без-
перервного проходження інформації від етапу 
первинного спостереження до узагальнюючого 
складання звітності» [15, с. 26]. 

Л.Г. Ловінська та І.Б. Стефанюк у спільній моно-
графії зазначають, що облікова політика є сукуп-
ністю принципів, методів і процедур для ведення 
поточного обліку, складання та подання фінан-
сової звітності в межах, визначених нормативно-
правовими документами, що погоджені з Міністер-
ством фінансів [12, с. 63].

На думку М.С. Пушкаря, облікова політика є 
конституцією підприємства, яка передбачає права 
й обов’язки системи обліку з приводу формування 
інформаційних ресурсів для менеджерів [14, с. 10]. 

Результатом вибраної облікової політики пови-
нен бути вибір для конкретного суб’єкта господа-
рювання методів обліку для складання звітності, 
яка відповідатиме якісним характеристикам, вклю-
чаючи інформацію про соціальний, інноваційний 
та екологічний розвиток. Політика господарської 
діяльності підприємства у сфері економічних відно-
син, розвитку, фінансів та податків знаходить відо-
браження в обліковій політиці. На думку М.І. Кутера, 
учасники господарського процесу, переслідуючи 
власні інтереси, ставлять перед обліком визначені 
цілі, які досягаються (або не досягаються) шляхом 
вибору облікової політики [10].

Отже, на думку авторів статті, облікова полі-
тика – це сукупність облікових принципів, методів, 
процедур та заходів для забезпечення зовнішніх та 
внутрішніх користувачів обліково-звітною інфор-
мацією. Результатом вибраної облікової політики 
повинен бути вибір для конкретного суб’єкта гос-
подарювання методів обліку для складання звіт-
ності, яка відповідатиме якісним характеристикам, 
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включаючи інформацію про соціальний, інновацій-
ний та екологічний розвиток.

У результаті аналізу нормативно-законодавчої 
бази та досліджень науковців зроблено висновок, 
що, відповідно до вимог міжнародних документів, 
облікова політика як один з основних документів, 
що уособлює в собі комплекс взаємопов’язаних 
стандартів чинного законодавства та набір мето-
дів і принципів ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності завжди буде слугу-
вати базисом для ведення бухгалтерського обліку 
на підприємстві. У глобалізаційних умовах гармо-
нізації бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності облікова політика виконує початкову роль у 
процесі створення уніфікованої (єдиної) системи 
обліку. Принципи облікової політики згідно з Між-
народними стандартами фінансової звітності 
(МСФЗ) надають можливість скласти фінансову 
звітність із відповідною та правдивою інформа-
цією про ті операції, які відбулися. Згідно з вимо-
гами МСБО, облікова політика затверджується 
наказом (положенням) про облікову політику під-
приємства. Розроблена облікова політика повинна 
регламентувати відповідність фінансової звітності 
підприємства вимогам кожного МСБО/МСФЗ, що 
застосовується.

Основною метою облікової політики на підпри-
ємстві, відповідно до призначення, є формування:

− повної об’єктивної та достовірної інформації, 
яка максимально правильно розкриває його діяль-
ність для зацікавлених осіб;

− правил використання прийомів первинного обліку;
− положень з обліку майна, зобов’язань, осно-

вних засобів, фінансових інвестицій, запасів;
− обліку витрат та обчислення собівартості 

продукції та обсягів незавершеного виробництва, 
витрат майбутніх періодів і джерел забезпечення 
наступних витрат; доходів від продажу продукції, 
робіт, послуг та ін. [2] 

Формування облікової політики здійснюється 
на трьох рівнях: 

1) міждержавному – розроблення правил і 
принципів функціонування бухгалтерського обліку 
в межах об’єднання держав; 

2) державному – встановлення загальних пра-
вил, стандартів ведення бухгалтерського обліку; 

3) підприємства – сукупність способів і прийо-
мів ведення бухгалтерського обліку, що прийняті 
на підприємстві та відповідають особливостям 
його діяльності.

Облікова політика підприємства – це симбіоз 
державного регулювання та власної ініціативи під-
приємства в питаннях організації та ведення бух-
галтерського обліку. 

Державна облікова політика виконує функцію 
нормативно-правового регулювання організації та 
методики фінансового обліку і складання фінансо-
вої звітності у межах країни. 

Мета державної облікової політики полягає 
у зменшенні (стиранні) відмінностей у способах 
відображення, оцінки, методів подання фінансо-
вої інформації та звітів фірм, а також у скороченні 
коливань кількості та якості інформації в опубліко-
ваних фінансових звітах. 

Формування власної облікової політики на під-
приємстві відбувається згідно з вимогами першого 
і другого рівнів, де враховують конкретну сферу 
його діяльності. Закони, положення, постанови та 
інші нормативні документи, які містять варіанти 
вибору здійснення облікових процедур, обмеж-
ують ступінь свободи цієї організації у розробленні 
облікової політики.

Під час складання облікової політики обов’яз-
ково потрібно керуватися чинною нормативно-
законодавчою базою та професійним мисленням. 
Під час визначення пріоритетних напрямів побу-
дови бухгалтерського обліку виникають проблеми 
вже на початку роботи над обліковою політикою, 
тому що керівник підприємства може мати на меті 
реалізацію різних цілей, які впливатимуть на роз-
роблення цього документа.

У табл. 1 узагальнено різницю між обліковими 
політиками суб’єктів господарювання в США та 
країн пострадянського простору.

Податковий облік як складник облікової полі-
тики чітко не регламентується державними інсти-
туціями та нормативно-правовими актами, а має 
несистематизований порядок, що призводить до 
ухилення від сплати податків та порушення зако-
нів суб’єктами господарювання. Запорукою успіш-
ного функціонування на вітчизняному і закордон-
ному ринках будь-якої організації є правильно 
та грамотно складений податковий облік як важ-
ливий складник облікової політики підприємства. 
Взаємопов’язана облікова та податкова політики 
підприємства дозволять і фінансовому, і податко-
вому обліку бути прозорими, чіткими, правдивими, 
не порушуючи національне законодавство. 

Правовий та організаційно-економічний статус 
компанії впливає на формування облікової полі-
тики. Це необхідно брати до уваги, щоби знайти 
найвигідніші варіанти для цього підприємства 
з метою мінімізації податкового тягаря згідно з 
нормативними актами, які регулюють бухгалтер-
ський і податковий облік. Також під час створення 
взаємопов’язаної облікової та податкової політик 
підприємства повинні враховувати свою організа-
ційну структуру, правову форму утворення та спе-
цифіку діяльності.

Взаємопов’язана та структурована облікова 
і податкова політика підприємства, що спрямо- 
вана на налагодження оптимальної системи опо-
даткування, сприятиме спрощенню бухгалтер-
ських операцій щодо податкових розрахунків  
із державою та контрагентами, їхній прозорості  
та достовірності. 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

96 Випуск 55-2. 2020

На думку авторів, податкова політика підпри-
ємства – це об’єднання принципів, методів і ета-
пів, що застосовуються організацією для оптимі-
зації податкового навантаження, формування та 
подання податкової звітності. Підприємство пови-
нно саме визначати відповідні методики, форми 
і техніки ведення податкового обліку, базуючись 
на нормах чинного законодавства та напрямі 
його діяльності. Податкову політику підприємства 
доцільно зробити важливою частиною облікової 
політики, але можливо формувати й окремо від 
облікової, з умовою чіткого взаємозв’язку та коор-
динації цих політик між собою.

На облікову політику підприємства впливають 
як позитивні, так і негативні мега-, макро- та мікро-
економічні фактори. Продумана облікова політика 
підприємства через синергію впливу на підсис-
теми обліку, аналізу, контролю, прийняття рішень, 
регулювання та координації спричиняє досягнення 
синергетичних ефектів, які в результаті приводять 
до розвитку суб’єкта господарювання та економіки 
України загалом (рис. 1).

Побудована на рис. 1 структурна схема впливу 
облікової та податкової політики шляхом упо-
рядкуванню техніки та технології облікового про-
цесу, зумовить підвищення ефективності функ-
ціонування системи бухгалтерського обліку, 
оподаткування, аналізу, контролю, прийняття 
рішень, регулювання та координації, з отриманням 
синергетичних ефектів, які впливають на розвиток 
суб’єкта господарювання та економіки країни.

Для формування, удосконалення і розвитку 
взаємопов’язаної облікової та податкової політики 
підприємств в Україні з урахуванням позитивного 
досвіду країн світу рекомендовано забезпечити: 

1. Формування на базі міжнародних та наці-
ональних стандартів концепції бухгалтерського 
обліку в Україні, представленої як трьохрівнева 
структура, до якої входять на: 

– мікроекономічному рівні – виробничі системи 
(фірми, господарські товариства, підприємства тощо); 

– макроекономічному рівні – національно-гос-
подарські галузеві системи, фінансово-промис-
лові системи; 

– глобальному рівні – міжнародні транснаціо-
нальні господарські, фінансові та фінансово-про-
мислові системи. 

Єдині правила фінансового та податкового 
обліку на міжнародних та державних рівнях нада-
дуть можливість комбінувати державне регулю-
вання на ринкових економічних засадах. 

2. Здійснення ліберального вибору менедже-
рів та бухгалтерів щодо можливостей реалізації 
декількох альтернативних способів організації бух-
галтерського та податкового обліку у низці галузей 
господарської діяльності. 

3. Зміну підходів до визначення складу та 
логіки ведення рахунків бухгалтерського обліку, 
методів оцінки активів та відображення їх у каль-
куляції витрат для усунення перепон у процедурах 
зіставлення та інтерпретації фінансової та подат-
кової звітності. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика облікової політики суб’єктів господарювання США  

та пострадянських країн
Характеристики 

облікової 
політики

США Україна, Російська Федерація,  
Республіка Білорусь, Молдова

Сфера дії Складання та подання звітності Організація обліку, ведення обліку, 
складання звітності

Відповідальні Адміністрація підприємства Власники, керівництво підприємства  
та головний бухгалтер

Документальне
оформлення Не оформлюється, розкривається у звітності Наказ (положення) про облікову

політику з відповідними додатками

Терміни 
формування

Доводиться до відома користувачів в кінці року
шляхом розкриття в річній фінансовій звітності

Складається та оголошується 
шляхом видання наказу на початку 
нового
звітного року

Інструменти

Політика вибору звітної дати
Політика прибутку
Політика інформаційного забезпечення
Дивідендна політика
Політика оцінки
Амортизаційна політика

Елементи організаційної, методичної 
та технічної складової (серед яких 
форма організації бухгалтерського 
обліку, методи оцінки запасів, методи 
нарахування амортизації, робочий
план рахунків, інвентаризація тощо)

Розкриття

Розкриваються тільки ті методи обліку, що суттєво 
впливають на фінансові результати, представлені в 
звітності, і можуть вплинути на рішення користувачів, 
прийняті на основі цієї інформації. Сам порядок 
ведення обліку не важливий, якщо він стійко приводить 
до правильних результатів  
у звітності і піддається перевірці

Розкриваються усі свої рішення по
обліку, якщо воно мало вибір різних 
облікових методів, навіть якщо це чи 
не впливає незначно на звітність, що 
представляється
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Рис. 1. Вплив облікової та податкової політики на розвиток суб’єктів господарювання

Джерело: сформовано авторами
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контролюючої служби із визначенням чіткої структури; 3. Права і обов’язки головного 
бухгалтера, заступників головного бухгалтера, працівників бухгалтерії; 4. Робочий план 

рахунків бухгалтерського та управлінського обліку; 5. Облікові номенклатури;  
6. Визначення форм первинних документів та регістрів обліку; 7. Графік документообігу;  

8. Форми фінансової та управлінської звітності з графіком складання та подання;  
9. Порядок оцінки активів та зобов’язань; 10. Зазначення працівників, які мають право 
підпису на носіях облікової інформації; 11. План заходів проведення інвентаризації з 
визначенням способів контролю операцій господарюючого суб’єкта; 12. Перелік осіб, 

відповідальних за організацію технічного, інформаційного, ергономічного, соціального та 
методичного забезпечення облікового процесу бухгалтерської служби; 13. План заходів 

щодо підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської служби 

Мікроекономічні фактори  
постійної дії: 

- форма власності та організаційно-
правова форма підприємства; 
- галузь економіки та вид діяльності 
підприємства; 
- матеріально-технічне забезпечення 
суб’єкта господарювання; 
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4. Спрямування облікової та податкової полі-
тики на управління конкурентоспроможністю, під-
вищення потенціалу, розвиток ділової співпраці 
підприємства тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті проведеного дослідження доведено, 
що науковці по-різному визначають облікову та 
податкову політику підприємств. 

Обґрунтовано, що під обліковою політикою 
необхідно розуміти сукупність облікових прин-
ципів, методів, процедур та заходів для забезпе-
чення зовнішніх та внутрішніх користувачів облі-
ково-звітною інформацією. 

Визначено, що результатом вибраної обліко-
вої політики повинен бути вибір для конкретного 
суб’єкта господарювання методів обліку для скла-
дання звітності, яка відповідатиме якісним харак-
теристикам, включаючи інформацію про соціаль-
ний, інноваційний та екологічний розвиток. 

Доведено, що від правильного формування 
облікової політики та її системної організації зале-
жить ведення бухгалтерського обліку як важливого 
інформаційного джерела для управління підпри-
ємством та зовнішніх користувачів.

Узагальнено різницю між обліковими політи-
ками суб’єктів господарювання в США та країн 
пострадянського простору.

На основі аналізу літератури під податковою 
політикою підприємства рекомендовано розуміти 
об’єднання принципів, методів і етапів, що застосо-
вуються організацією для оптимізації податкового 
навантаження, формування та подання подат-
кової звітності. Податкову політику підприємства 
рекомендовано зробити важливою частиною облі-
кової політики, але можливо формувати й окремо 
від облікової, з умовою чіткого взаємозв’язку та 
координації цих політик між собою.

Представлені та згруповані позитивні та нега-
тивні мега-, макро- та мікроекономічні фактори 
впливу на облікову та податкову політику підпри-
ємств. Обґрунтовано синергетичний вплив обліко-
вої політики на розвиток суб’єктів господарювання.

На основі позитивного досвіду країн світу 
запропоновані шляхи формування, удоскона-
лення і розвитку взаємопов’язаної облікової та 
податкової політики підприємств в Україні.

У подальших наукових дослідженнях слід удоско-
налити методологію формування наказу про облі- 
кову та податкову політику суб’єктів господарювання. 
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У статті розглянуто підходи до організації 
аналітичного обліку розрахунків за випла-
тами працівникам. Ідентифіковано сукуп-
ність видів виплат та масив супутніх даних, 
що визначаються нормативно-правовим 
забезпеченням облікового відображення роз-
рахунків за виплатами працівникам. Запро-
поновано до застосування модель організації 
аналітичного обліку розрахунків за випла-
тами працівникам, яка передбачає іденти-
фікацію релевантних аналітичних розрізів 
(за типами трудових відносин; за функціями, 
що виконуються працівниками; у розрізі пра-
цівників; за видами виплат відносно фондів 
оплати праці; за видами виплат), що забез-
печують формування в межах облікового 
процесу показників фінансової, статистич-
ної, податкової та спеціальної звітності, а 
також дають змогу посилити виконання 
обліковою системою контрольних та ана-
літичних функцій під час обчислення виплат 
за невідпрацьований час, нарахувань на 
виплати працівникам, утримань із них та 
інформаційних функцій під час управління 
персоналом тощо.
Ключові слова: аналітичні рахунки, 
виплати працівникам, звітність, розрахунки 
за виплатами працівникам, фонд оплати 
праці.

В статье рассмотрены подходы к органи-
зации аналитического учета расчетов по 
выплатам работникам. Идентифицирована 
совокупность видов выплат и массив сопут-
ствующих данных, которые определяются 
нормативно-правовым обеспечением учет-
ного отражения расчетов по выплатам 
работникам. Предложена к применению мо- 
дель организации аналитического учета рас- 
четов по выплатам работникам, которая 
предусматривает идентификацию реле-
вантных аналитических разрезов (по типам 
трудовых отношений; за функциями, кото-
рые выполнятся работниками; в разрезе 
работников; по видам выплат относительно 
фондов оплаты труда; по видам выплат), 
которые обеспечивают формирование в 
пределах учетного процесса показателей 
финансовой, статистической, налоговой и 
специальной отчетности, а также позво-
ляют усилить выполнение учетной систе-
мой контрольных и аналитических функций 
при вычислении выплат за неотработанное 
время, начислений на выплаты работникам, 
удержаний из них и информационных функ-
ций при управлении персоналом и т. д.
Ключевые слова: аналитические счета, 
выплаты работникам, отчетность, рас-
четы по выплатам работникам, фонд 
оплаты труда.

The article considers the approaches to the organization of analytical accounting of payments to employees. It is established that the performance of 
accounting, calculation-analytical and informational tasks be the subject of accounting requires a large-scale division of payments to employees into types 
according to different criteria and features, which complicates the construction of an effective system of analytical accounting of payments to employees. 
The meet of types of payments and the array of related data which is determined are the regulatory and legal support of the accounting reflection of pay-
ments to employees is identified. It is established that the legislative regulation provides identification of payments that differ in content of occurrence and 
purpose, payments for which there are potentially different rules of recognition and evaluation, priority (basic) payments, which are then used for calculation 
other staff payouts, payments that characterize the directions of disclosure information in order to inform external users, determination tax liabilities and 
state social insurance obligation, conducting state statistical observations, etc. A model of organization of analytical accounting of payments to employees is 
proposed, which provides for the identification of relevant analytical sections (by types of labour relations; by functions which are performed by employees; 
by employees; by types of payments in relation to wage funds; by types involved in the calculation of tax and other liabilities; by types of payments), that 
provide formation, within the accounting process, indicators of financial, statistical, tax and special statements and also allow strengthening performance by 
the accounting system control and analytical functions in calculation of payments for overtime, accruals for payments to employees, deductions from them 
and information functions in staff management, etc. Application of the proposed system of analytical accounts, in terms of using specialized software for 
accounting, doesn’t increase the complexity of accounting operations.
Key words: analytical accounts, payments to employees, statements, calculations for employee benefits, wage fund.

Постановка проблеми. Розрахунки за випла-
тами персоналу є одними з активних управлінських 
об’єктів, які набувають додаткової ваги в умовах ста-
новлення знань, вмінь та навичок як фактору вироб-
ництва. Розширення меж інформаційних запитів 
управлінців щодо розрахункових операцій з персо-
налом базується на твердженнях, які мають еконо-
мічний, соціальний, мотиваційний та управлінський 
характер. Зокрема, релевантною є необхідність 
поділу виплат персоналу за виконання ним осно-
вних та додаткових завдань, функцій, які забезпечу-
ють покращення результатів діяльності тощо. Крім 
цього, під час розмежування виплат на види слід 
врахувати виплати, що отримуються як соціальні 
гарантії, або такий поділ визначений національною 

політикою проведення статистичних спостережень.
Одним з основних підходів до поділу виплат 

персоналу є їх розмежування на основну заро-
бітну плату, додаткову заробітну плату та інші 
заохочувальні й компенсаційні виплати. На наці-
ональному рівні структура цих виплат природно 
передбачає домінування фонду основної заробіт-
ної плати (≈59%). Питома вага фонду додаткової 
заробітної плати становить приблизно 36%, інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат – 5% [1]. 
Наведений поділ є релевантним, адже зазначені 
виплати різняться за змістом підстав для їх нара-
хування. Визначений у ході статистичних спосте-
режень розмір середньої заробітної плати не дає 
змоги достовірно говорити про розміри доходів 
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домогосподарств, набагато ціннішою є інфор-
мація про частки персоналу, що ранжуються за 
розмірами нарахованих їм виплат. У 2020 р. най-
більшу питому вагу мають виплати, що не пере-
вищують 6 000,00 грн. [2]. Такий стан речей свід-
чить про те, що для значної кількості працівників 
виконання заробітною платою покладених на неї 
функцій є проблематичним. Наведена інформація 
є релевантною для державних інституцій під час 
перегляду розмірів мінімальної заробітної плати 
та інших соціальних гарантій.

Використання зарубіжних моделей управління 
персоналом та формування іміджу соціально від-
повідального суб’єкта бізнесу потребують іденти-
фікації нетрадиційних для системи обліку виплат 
персоналу, додаткових виплат, визначених на 
основі оцінювання результатів роботи кожного пра-
цівника, їх групи, виплат, що мають компенсаційний 
та заохочувальний характер, які слід виокремлю-
вати з усієї сукупності виплат для звітування перед 
внутрішніми та зовнішніми користувачами.

Таким чином, посилений інформаційний інтерес 
до розрахунків за виплатами персоналу з боку 
зовнішніх та внутрішніх користувачів потребує іденти-
фікації видів (груп) виплат, отже, вдосконалення ана-
літичного обліку досліджуваних об’єктів та процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організації та ведення аналітичного обліку 
розрахунків за виплатами персоналу є предме-
том дослідження багатьох науковців та практиків, 
зокрема П. Атамаса [18], Н. Каткової [16], М. Коря-
гіна [22], Л. Мельянкової [20], Н. Петренко [17], 
Т. Плахтій [19], О. Покатаєвої [21], В. Попової [23]. 
Їхні пропозиції щодо підвищення аналітичності 
обліку досліджуваних об’єктів та процесів мають 
на меті задоволення інформаційних потреб корис-
тувачів через ідентифікацію аналітичних даних про 
нараховані види виплат персоналу. Найчастіше 
такими видами є виплати за виконуваними праців-
никами функціями [23]; виплати, що відповідають 
переліку фондів основної та додаткової заробіт-
ної плати [20; 21; 22]; виплати компенсаційного 
та заохочувального характеру [19; 21]; виплати, 
які визначені положеннями нормативних актів  
[18; 19; 21; 22]. Система рахунків аналітичного 
обліку розрахунків за виплатами працівникам має 
базуватись на ідентифікованих інформаційних 
запитах користувачів. Їх пріоритетність визна-
чається на основі потреб системи управління 
в даних, які характеризують зміст процесу при-
йняття управлінських рішень. Крім цього, система 
аналітичних рахунків обліку розрахунків за випла-
тами працівникам зобов’язана забезпечити пряме, 
тобто без додаткового оброблення облікових 
даних, формування показників звітності, зокрема 
статистичної, податкової та спеціальної.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в необхідності розроблення організацій-

них та методичних підходів до побудови системи 
аналітичного обліку розрахунків за виплатами 
працівникам, визначенні її основних аналітич-
них розрізів відповідно до нормативних вимог та 
інформаційних потреб користувачів, ідентифікації 
пріоритетності кожного з них.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поділ виплат персоналу на види необхідний для 
виконання зовнішніми та внутрішніми користува-
чами низки управлінських, облікових, аналітичних, 
контрольних завдань тощо. Зокрема, ідентифі-
кація окремих виплат за змістовими критеріями 
потрібна для формування статистичних звітів, 
податкової звітності, для достовірного обчислення 
відпускних та допомоги з тимчасової втрати працез-
датності, бази оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб, для формування інформаційного 
забезпечення управління персоналом тощо.

Перш за все слід розглянути вимоги щодо 
поділу виплат персоналу, які задекларовані в 
нормативних актах бухгалтерського та суміжного 
з ним законодавства. Наведені правила/вимоги 
передбачають ідентифікацію виплат, що різняться 
за змістом виникнення та призначенням, щодо 
яких потенційно існують окремі правила визнання 
та оцінювання першочергових (базових) виплат, 
які в подальшому використовуються для обчис-
лення інших виплат персоналу, виплат, які харак-
теризують напрями розкриття інформації задля 
інформування зовнішніх користувачів, визначення 
податкових зобов’язань та зобов’язань із держав-
ного соціального страхування, проведення дер-
жавних статистичних спостережень тощо.

Нормами П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 
передбачено, що виплати працівникам включають 
«поточні виплати, виплати при звільненні, виплати 
по закінченні трудової діяльності, виплати інстру-
ментами власного капіталу підприємства, інші 
довгострокові виплати» [3]. Облікова ідентифіка-
ція наведених виплат працівникам не тільки вка-
зує на передумови нарахування, але й виокрем-
лює виплати за способом визнання зобов’язань, а 
саме виплати, які відповідають безпосередньому 
віднесенню до зобов’язань, зокрема поточних; 
виплати, що визнаються зобов’язаннями через 
створення забезпечень; виплати, що здійсню-
ються інструментами власного капіталу та визна-
ються одночасно з визнанням фінансового активу 
й фінансового зобов’язання. Крім цього, з огляду  
на особливості методології облікового відобра-
ження зобов’язань виплати працівникам можуть 
мати довгостроковий та короткостроковий харак-
тер. Така аналітична інформація має інтерес  
для користувачів, зокрема для управлінського 
персоналу, який застосовує складні моделі управ- 
ління персоналом під час визначення впливу моти-
ваційних політик на продуктивність праці та показ-
ники діяльності.
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Розкриття інформації про нараховані виплати 
працівникам у форматі фінансової звітності 
не потребує масштабної системи аналітичних 
рахунків. У Балансі (Звіті про фінансовий стан) 
зобов’язання перед працівниками по нарахо-
ваних виплатах відображаються за допомо-
гою показника «Поточна кредиторська забор-
гованість за розрахунками з оплати праці» (код  
рядка 1630). Виплати працівникам, що визнаються 
зобов’язаннями через створення забезпечень 
наводяться, у статтях «Довгострокові забезпе-
чення» (код рядка 1520), «Поточні забезпечення» 
(код рядка 1660). Розширене інформування про 
досліджувані виплати є можливим за умови  
застосування додаткових статей фінансової звіт-
ності, таких як «Пенсійні забезпечення» (код  
рядка 1505) «Довгострокові забезпечення витрат 
персоналу» (код рядка 1521) [4]. Ці статті викорис-
товуються для відображення сум довгострокових 
зобов’язань, пов’язаних з виплатами по закінченні 
трудової діяльності, з виплатами працівникам під 
час їх звільнення, майбутніх витрат на оплату від-
пусток. У Примітках до річної фінансової звітності 
деталізується тільки інформація про забезпечення 
на виплату відпусток та забезпечення подальших 
витрат на додаткове пенсійне забезпечення [5]. 
Інші форми фінансової звітності містять інформа-
цію про загальні витрати на оплату праці та витра-
чання грошових коштів на оплату праці. Отже, з 
огляду на потреби використання узагальненої 
облікової інформації для формування показників 
фінансової звітності, які характеризують розра-
хунки з працівниками, нівелюється потреба в ана-
літичних даних, що засвідчує прийнятність реко-
мендованого на національному рівні синтетичного 
рахунку «Розрахунки за виплатами працівникам» 
з відповідними субрахунками [6] для процесу зві-
тування в межах системи фінансового обліку.

Задля проведення статистичних спостережень 
на національному рівні [7] суб’єктами господарю-
вання подається інформація про кількість штатних 
працівників, витрати робочого часу штатних пра-
цівників, склад їх фонду оплати праці, розподіл 
працівників за розмірами заробітної плати, кіль-
кість і фонд оплати праці окремих категорій праців-
ників, кількість укладених колективних договорів 
тощо. На основі наведених приписів щодо змісту 
показників статистичного звіту підсистема обліку 
розрахунків за виплатами працівникам має про-
дукувати аналітичні дані про нараховані виплати 
штатним працівникам, виплати за гендерною 
ознакою, розрахунки із зовнішніми сумісниками 
та працівниками, які працюють за цивільно-право-
вими договорами, кількість працівників, заробітна 
плата яких відповідає певному вартісному лагу.

Для зменшення трудомісткості формування 
статистичної звітності з праці аналітичний облік 
розрахунків за виплатами працівникам має бути 

організований та вестися за табельними номе-
рами, які б давали змогу ідентифікувати штатних 
та позаштатних працівників, розміри нарахова-
них їм виплат. Також доцільним є розмежування 
фонду оплати праці штатних працівників на види 
виплат (фонд основної та додаткової заробітної 
плати, заохочувальні та компенсаційні виплати), 
що передбачені Інструкцією зі статистики заро-
бітної плати [8]. Наведений поділ з відповід- 
ним присвоєнням шифрів рахунків аналітичного 
обліку забезпечить оперативне формування роз-
ділу ІІІ «Склад фонду оплати праці штатних пра-
цівників» Звіту із праці [7].

Виплати працівникам є базою для нараху-
вання низки інших зобов’язань, пов’язаних із 
загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням та оподаткуванням доходів фізич-
них осіб. Відповідно до положень Закону України 
«Про збір та облік єдиного соціального внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» [9], до бази нарахування єдиного соціаль-
ного внеску входять не тільки виплати фонду осно-
вної та додаткової заробітної плати, компенсаційні 
та заохочувальні виплати, але й низка нарахувань, 
які не належать до фонду оплати праці (оплата 
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, 
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами тощо), 
що вимагає виділення їх в окрему аналітичну групу 
виплат працівникам задля правильного визна-
чення зобов’язань з єдиного соціального внеску. 
Крім цього, формування відповідної спеціальної 
звітності передбачає розмежування виплат пра-
цівникам на такі групи: заробітна плата, заробітна 
плата, нарахована працюючим особам з інвалід-
ністю, винагороди за договорами цивільно-пра-
вового характеру, допомога з тимчасової втрати 
працездатності за перші 5 днів, допомога з тим-
часової втрати працездатності за рахунок фонду 
соціального страхування, допомога у зв’язку з 
вагітністю та пологами [10]. Наведена аналітика 
характеризує можливість поділу виплат персо-
налу за типами здійснюваних суб’єктом господа-
рювання трудових відносин.

Щодо застосування облікової інформації про 
розрахунки з працівниками під час визначення 
зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб 
доцільним є аналітичне розмежування нара- 
хованих виплат, які включаються та не включа-
ються до оподатковуваного доходу [11]. Під час 
формування показників Податкового розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на ко- 
ристь фізичних осіб, і сум утриманого з них подат- 
ку [12] існує потреба в інформації, яка становить 
базу оподаткування в розрізі кожного з працівни-
ків, що підкреслює вагомість ведення аналітич-
ного обліку розрахунків з працівниками за їхніми 
табельними номерами. Аналітична інформація 
про нараховані виплати працівникам та розра-
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хунки з ними необхідна для достовірного визна-
чення розміру оплати за невідпрацьований час 
(відпускних та лікарняних). У контексті вирішення 
наведених завдань релевантною буде аналітична 
інформація про виплати працівникам, які беруться 
до розрахунку середньої заробітної плати [13; 14].

Застосування поділу виплат працівникам, що 
передбачений нормами Інструкції зі статистики заро-
бітної плати [8], дає змогу ідентифікувати інші ана-
літичні розрізи, які не виокремлені в окремий показ-
ник статистичної, податкової, спеціальної звітності, 
проте мають інформаційний інтерес для користува-
чів (доплати за виконання професійних обов’язків 
тимчасово відсутніх працівників, інтенсивність праці, 
робота в нічний час, знання та використання в роботі 
іноземної мови, винагороди за підсумками роботи за 
рік, одноразові заохочування, не пов’язані з конкрет-
ними результатами праці, оплата путівок на відпочи-
нок чи оздоровлення тощо).

Організація аналітичного обліку будь-якого 
об’єкта передбачає дотримання принципів ана-
логічності та системності. «Використання анало-
гії під час організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві дає змогу вести облік неоднорідних 
об’єктів за критерієм логісмографічності (форму-
вати споріднені аналітичні розрізи), що підвищить 
інформаційну цінність обліку в процесі прийняття 
та виконання управлінських рішень» [15, с. 16]. 
Згідно з наведеними принципами акумулювання 
даних про види та суми виплат працівникам можна 
також здійснювати за допомогою бухгалтерських 
рахунків, призначених для систематизації інфор-
мації про витрати. Наведений підхід до організації 
аналітичного обліку витрат з оплати праці дасть 
змогу систематизувати інформацію не тільки в 
розрізі виплат, але й у розрізі груп працівників, 
які виконують однорідні за змістом функції, дасть 
можливість отримати й порівняти дані про види 
виплат, що нараховані та виплачені працівникам 
управління, робітникам, працівникам інших служб 
суб’єкта господарювання, а також дасть змогу 
зменшити змістове та понятійне навантаження на 
систему рахунків аналітичного обліку розрахунків 
за виплатами працівникам.

Рекомендований до застосування синтетичний 
рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівни-
кам» з відповідними субрахунками, які характери-
зують розрахунки за заробітною платою та іншими 
виплатами працівникам, а також розрахунки за 
депонованою заробітною платою, що не відпові-
дають реальним потребам облікової практики та 
процесу звітування перед користувачами. Наве-
дений стан речей потребує не тільки розроблення 
ефективної системи аналітичного обліку, але й 
удосконалення чинних рахунків (субрахунків) син-
тетичного обліку розрахунків з працівниками.

Н. Каткова і К. Маслова дотримуються думки 
про те, що «удосконалення аналітичного обліку 

полягає в конкретизації рахунку для групування 
інформації щодо сум нарахованої заробітної плати 
в розрізі її видів та форм оплати праці та подаль-
шій деталізації рахунків у розрізі субрахунків тре-
тього порядку, яку підприємство повинно здійсню-
вати, виходячи з власних потреб» [16, с. 764]. Як 
уже неодноразово підкреслювалось, інформаційні 
потреби внутрішніх користувачів слід поділяти 
на дві основні групи, такі як потреби в аналітич-
ній інформації для виконання облікових функцій, 
пов’язаних з обчисленням виплат персоналу та 
підготовки фінансових, податкових, статистич-
них і спеціальних звітів; потреби в релевантній 
інформації про розрахунки з працівниками для 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
Також обов’язково слід передбачати можливість 
системою обліку продукувати дані про нарахо-
вані виплати в розрізі кожного з працівників, що 
забезпечить можливість виконання контрольних 
функцій та формування окремих видів звітності. 
У контексті наведеної інформації слушною є 
думка Н. Петренко та Л. Войчак про те, що для 
«удосконалення обліку розрахунків з оплати праці 
обов’язковим є застосування табельних номерів, 
які оптимізують введення облікової інформації 
щодо кожного працівника у систему <…> кожний 
компонент табельного номера несе певне аналі-
тичне навантаження та дає змогу згрупувати зарп-
лату за напрямами» [17, с. 1014].

Складність організації аналітичного обліку 
розрахунків за виплатами працівникам полягає 
у необхідності визначення пріоритетності видів 
виплат, ідентифікованих за певними ознаками з 
відповідним присвоєнням шифрів аналітичних 
рахунків і подальшим узгодженням прийнятності 
та відповідності аналітичних рахунків між поряд-
ками у структурі бухгалтерського рахунку.

Серед науковців відсутня єдина позиція щодо 
оптимальності того чи іншого підходу до форму-
вання системи рахунків аналітичного обліку роз-
рахунків за виплатами працівникам. П. Атамас, 
К. Таус [18], Т. Плахтій, В. Калашник [19] пропону-
ють вести аналітичний облік розрахунків за заро-
бітною платою шляхом наведення такиих аналі-
тичних рахунків до субрахунку 661 «Розрахунки 
за заробітною платою», як 6611 «Розрахунки за 
основною заробітною платою» / «Основна заро-
бітна плата»; 6612 «Розрахунки за виплатами при 
звільненні» / «Виплати при звільненні»; 6613 «Роз-
рахунки за виплатами після закінчення трудової 
діяльності» / «Виплати після закінчення трудової 
діяльності»; 6614 «Розрахунки за виплатами від-
пускних». На нашу думку, наведена деталізація 
виплат працівникам не відповідає їх поділу на 
виплати, що включаються до фонду основної чи 
додаткової заробітної плати, до складу компенса-
ційних та заохочувальних виплат або ж взагалі не 
входять до фонду оплати праці. Крім цього, одно-
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рідні за змістом виплати, згідно з пропозиціями 
авторів, обліковуватимуться на різних субрахун-
ках, таких як 661 «Розрахунки за основною заро-
бітною платою» та 663 «Розрахунки за іншими 
виплатами». Також пропозиції науковців щодо 
практичного використання субрахунків 662 «Роз-
рахунки з депонентами», 664 «Розрахунки за 
виплатами заробітної плати в натуральній формі» 
не відповідають практичним реаліям здійснення 
розрахунків з працівниками, адже частка суб’єктів 
господарювання, які для виплати заробітної плати 
використовують банківські платіжно-розрахункові 
програми, невпинно зростає, тоді як виплата вина-
город працівникам у натуральній формі характе-
ризується поодинокими випадками.

З огляду на наведені факти пропозиції 
Л. Мельянкової [20] щодо удосконалення системи 
субрахунків до синтетичного рахунку 66 «Розра-
хунки за виплатами працівникам», а саме ведення 
в практику додаткових субрахунків 664 «Розра-
хунки за виплатами заробітної плати в форматі 
натуроплати», 665 «Розрахунки з депонентами 
при натуральній формі оплати праці», не слід роз-
глядати як такі, що приведуть до значного покра-
щення інформування користувачів про розрахунки 
з оплати праці, інших виплат, а також як ті, що 
забезпечать підвищення оперативності виконання 
облікових функцій під час формування різних 
видів звітності.

На засадах дотримання поділу виплат праців-
никам відповідно до їх розмежування, що перед-
бачене Інструкцією зі статистики заробітної пла- 
ти [8] та нормами П(С)БО 26 «Виплати працівни-
кам» [3], побудовані пропозиції з удосконалення 
обліку розрахунків за виплатами працівникам 
таких авторів, як О. Покатаєва, Г. Кошулинська 
[21]. Дослідниці пропонують відкривати такі ана-
літичні рахунки до субрахунку 661 «Розрахунки 
за заробітною платою», як 6611 «Розрахунки 
за нарахованими виплатами» (66111 «Поточні 
виплати»; 66112 «Заробітна плата за окладами 
і тарифами»; 66113 «Інші нарахування з оплати 
праці»; 66114 «Виплати за невідпрацьований час»; 
66115 «Премії та інші заохочувальні виплати»); 
6612 «Виплати при звільненні»; 6613 «Виплати 
після закінчення трудової діяльності»; 6614 «Роз-
рахунки за виплатою відпускних». Слід відзначити 
наявність термінологічних суперечностей у назвах 
субрахунків та аналітичних рахунків, зокрема в 
субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною пла-
тою» та аналітичному рахунку 6611 «Розрахунки 
за нарахованими виплатами», адже змістове 
наповнення поняття «заробітна плата» є мен-
шим, ніж поняття «виплати працівникам», що 
робить некоректними назви запропонованих ана-
літичних рахунків. Крім цього, існують проблеми 
альтернативності, пов’язані з відображенням на 
окремих аналітичних рахунках виплат за невід-

працьований час, оскільки їх можна обліковувати 
на 66114 «Виплати за невідпрацьований час» та 
6614 «Розрахунки за виплатою відпускних».

М. Корягін та О. Попкова [22] пропонують у сис-
темі рахунків з обліку розрахунків за виплатами 
працівникам ідентифікувати субрахунок 661 «Роз-
рахунки з оплати праці» з такими аналітичними 
рахунками, як 6611 «Основна заробітна плата»; 
6612 «Додаткова заробітна плата»; 6613 «Пре-
мія та інші заохочувальні виплати»; 6614 «Ком-
пенсаційні виплати». Під зауваженнями до наве-
деної системи аналітичних рахунків слід вбачати 
наявність альтернативних підходів для облікового 
відображення нарахованих працівникам премій. Із 
наведених пропозицій їх можна обліковувати і на 
аналітичному рахунку 6612 «Додаткова заробітна 
плата», і на аналітичному рахунку 6613 «Премія та 
інші заохочувальні виплати».

Пропозиції В. Попової та Ю. Колотило [23] 
характеризують не розмежування видів виплат 
працівникам, а їх поділ за виконуваними персо-
налом функціями та професійними компетенці-
ями: 661 «Розрахунки за виплатами робітникам»; 
662 «Розрахунки за виплатами менеджерам»; 
663 «Розрахунки за виплатами працівникам від-
ділу збуту»; 664 «Розрахунки за виплатами іншим 
працівникам». Хоча наведений підхід до організа-
ції аналітичного обліку розрахунків за виплатами 
працівникам забезпечує релевантною інформа-
цією користувачів про витрати на оплату праці 
окремих груп працівників, першочергове призна-
чення синтетичного рахунку 66 «Розрахунки за 
виплатами працівникам» та аналітичних рахунків 
до нього полягає в наданні аналітичних даних про 
нараховані види виплат. Інформація про наведену 
аналітику витрат на оплату праці акумулюється 
на відповідних рахунках обліку витрат. Потреба в 
ідентифікації витрат на оплату праці за групами 
працівників слід розглядати як неосновну мету під 
час організації аналітичного обліку розрахунків за 
виплатами працівникам.

Ефективність системи аналітичного обліку роз-
рахунків за виплатами працівникам досягається 
за умови забезпечення максимальної ідентифіка-
ції видів виплат, що дає змогу не тільки зменшити 
трудомісткість виконання облікових операцій під 
час формування різних форм звітності та посилити 
контрольні функції, що покладені на суб’єкта орга-
нізації та ведення обліку, але й забезпечити мож-
ливості надання релевантної інформації користу-
вачам для прийняття раціональних управлінських 
рішень. «Релевантна облікова інформація – 
основа прийняття рішення, природним є бажання 
домагатися її максимальної точності і відповід-
ності управлінській проблемі (запиту)» [24, с. 25]. 
Ієрархічна побудова системи аналітичного обліку 
потребує визначення аналітичних розрізів, які ста-
новлять інформаційний інтерес, встановлення їх 
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пріоритетності та виділення взаємозв’язків між 
порядками рахунків аналітичного обліку.

Запропонована модель аналітичного обліку 
розрахунків за виплатами працівникам перш за 
все базується на необхідності виконання обліко-
вих функцій, пов’язаних із достовірним визнанням 
та оцінкою зобов’язань з оплати праці та інших 
виплат працівникам, систематизацією та узагаль-
ненням даних у фінансовій звітності. Оскільки 
бухгалтерський облік є інтегрованою системою, 
пріоритетними завданнями системи аналітичного 
обліку досліджуваного виду розрахунків також є 
достовірне визначення зобов’язань з податку на 
доходи фізичних осіб, єдиного соціального вне-
ску, надання неупередженої інформації для про-
ведення статистичних спостережень тощо.

Поділ виплат у розрізі працівників, з якими 
здійснюються різні типи трудових відносин, дає 

змогу акумулювати дані, що відповідають окре-
мим статтям статистичної та спеціальної звіт-
ності. Також така інформація є релевантною для 
вирішення низки управлінських завдань, а саме 
для визначення сукупних витрат на формування 
людського, інтелектуального чи організаційного 
капіталу суб’єкта господарювання. На субра-
хунку 663 «Розрахунки з працівниками за іншими 
типами трудових відносин» доцільно обліковувати 
розрахунки з працівниками, що виконують профе-
сійні обов’язки на умовах договорів аутсорсингу, 
аутстафінгу тощо.

Аналітичні рахунки 1-го порядку виконують 
функції інформаційного забезпечення системи 
управління щодо акумулювання загальних даних 
про виплати працівникам, які об’єднанні в групи за 
компетенціями чи професійними функціями. Апрі-
орі така інформація може бути систематизована 

Рис. 1. Система аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам
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та згрупована на рахунках з обліку витрат, проте 
вона буде обмежена, оскільки не будуть враховані 
розрахунки з працівниками, які не приводять до 
облікового відображення витрат. Суб’єкт організа-
ції обліку може деталізувати цей аналітичний роз-
різ одиницями, які характеризують вид діяльності 
чи продукції, виробничі програми, господарські чи 
географічні сегменти, в яких задіяні працівники.

Задля контролю, правильності нарахування 
виплат за невідпрацьований час, обчислення 
зобов’язань, де базою нарахування є здійснені 
нарахування на користь працівників, заповнення 
окремих розділів форм податкової та спеціаль-
ної звітності, інформацію про нараховані виплати 
слід подавати в розрізі працівників. Застосу-
вання запропонованих аналітичних рахунків 2-го 
порядку дає змогу виконати це завдання, а задля 
узгодження облікової інформації з кадровими 
даними шифрами аналітичних рахунків можуть 
бути табельні номери працівників.

Аналітичні рахунки 3-го порядку відповідають 
поділу виплат працівникам згідно з методикою, 
що наведена в Інструкції зі статистики заробітної 
плати [8]. Систематизована інформація за допо-
могою наведених аналітичних рахунків дає змогу 
визначити ефективність вибраних до застосування 
форм і систем оплати праці, мотиваційних моделей 
та підходів до управління персоналом загалом.

Під час ідентифікації аналітичних рахунків 4-го 
порядку слід визначити перелік виплат, які харак-
терні для діяльності суб’єкта господарювання 
та мають інформаційну цінність для управління. 
Доречним є виділення аналітичних рахунків, які 
характеризуватимуть виплати, що відповідають 
конкретним показникам звітності, виплати, що не 
включаються до бази нарахування єдиного соці-
ального внеску, бази оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб, не беруть участь в обчис-
ленні виплат за невідпрацьований час. Такий під-
хід забезпечить оперативність та достовірність 
виконання розрахунково-аналітичних операцій, 
що супроводжують обліковий процес щодо розра-
хунків за виплатами працівникам.

Висновки з проведеного дослідження. 
Запропонований підхід до організації аналітич-
ного обліку розрахунків за виплатами працівникам 
передбачає ідентифікацію актуальних аналітичних 
розрізів, які забезпечують формування в межах 
облікового процесу показників фінансової, ста-
тистичної, податкової та спеціальної звітності, а 
також дають змогу посилити виконання обліковою 
системою контрольних та аналітичних функцій під 
час обчислення виплат за невідпрацьований час, 
нарахувань на виплати працівників та утримань із 
них тощо. Крім цього, наведена система рахунків 
аналітичного обліку є джерелом даних для форму-
вання релевантного інформаційного забезпечення 
управління персоналом.
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Метою дослідження є здійснення аналізу 
ключових чинників впливу на якість ауди-
торських послуг в умовах вітчизняної прак-
тики аудиту. Дослідження проводилося із 
застосуванням аналізу та узагальнення 
поглядів учених, Міжнародних стандартів 
аудиту щодо поняття якості аудиторських 
послуг та впливу чинників якості на кінцеві 
результати перевірки. Сформовано власне 
визначення: якість аудиторських послуг – це 
категорія, яка поєднує, з одного боку, відпо-
відність наданої послуги вимогам чинного 
законодавства, професійним стандартам 
аудиторської діяльності, а з іншого – здат-
ність її забезпечити потреби зацікавлених 
користувачів. Розглянуто, що на якість 
аудиту впливають фактори, які поділя-
ються на: вхідні чинники; чинники процесу; 
вихідні чинники; ключові аспекти взаємодії 
в ланцюгу фінансового звітування; контек-
стуальні чинники. Розроблена модель впливу 
ставлення тих, хто наділений найвищими 
повноваженнями, на якість аудиту.
Ключові слова: аудит, якість аудиту, 
ключові чинники якості аудиту, Міжнародні 
стандарти аудиту, професійні організації 
аудиторів.

Целью исследования является проведе-
ние анализа ключевых факторов влияния 

на качество аудиторских услуг в условиях 
отечественной практики аудита. Исследо-
вание проводилось с применением анализа 
и обобщения взглядов ученых, Междуна-
родных стандартов аудита относительно 
понятия качества аудиторских услуг и 
влияния факторов качества на конечные 
результаты проверки. Сформировано 
собственное определение: качество ауди-
торских услуг – это категория, которая 
объединяет, с одной стороны, соответ-
ствие оказанной услуги требованиям 
действующего законодательства, про-
фессиональным стандартам аудиторской 
деятельности, а с другой –  способность 
ее обеспечить потребности заинтересо-
ванных пользователей. Рассмотрено, что 
на качество аудита влияют факторы,  
которые подразделяются на: входные  
факторы; факторы процесса; выходные 
факторы; ключевые аспекты взаимодей-
ствия в цепи финансовой отчетности; 
контекстуальные факторы. Разработана 
модель влияния отношения тех, кто наде-
лен высокими полномочиями на качество 
аудита.
Ключевые слова: аудит, качество аудита, 
ключевые факторы качества аудита, Меж-
дународные стандарты аудита, професси-
ональные организации аудиторов.

The purpose of the study is to analyze the key factors influencing the quality of audit services in the domestic audit practice. The study was conducted using 
the analysis and generalization of the views of scientists, International Standards on Auditing on the concept of quality of audit services and the impact of 
quality factors on the final results of the audit. The research formed its own definition: the quality of audit services is a category that combines, on the one 
hand, the compliance of the service with the requirements of current legislation, professional standards of auditing, and on the other, its ability to meet the 
needs of interested users. The quality of the audit is influenced by factors (factors), which are divided into: input factors; process factors; initial factors; key 
aspects of interaction in the financial reporting chain; contextual factors. The impact of such factors on the quality of the audit is considered from the stand-
point of systematic audit, which involves the entry, audit process and exit from the system to obtain audit results, the quality of which, in fact, is influenced by 
the studied elements. However, given the fact that audit is an open system, the formation of its quality indicators is also influenced by contextual elements.  
The author developed a model of the impact of the attitude of those with the highest authority on audit quality, which will improve the understanding and 
perception of the audit by the client in order to develop adequate relationships during the audit, which help the auditor to perform audit planning based on 
assessed risks audit evidence. In connection with the strengthening of the role and importance of professional auditing organizations in the implementation 
of self-regulation of auditing and professional development of auditors, which occurred with the adoption of the Law of Ukraine "On Auditing Financial State-
ments and Auditing", the author highlights a separate «factor professional organizations». Prospects for further research are the study of the essence of a 
qualitative approach and its impact on the development of domestic auditing.
Key words: audit, audit quality, key audit quality factors, International auditing standards, professional organizations of auditors.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, 
що аудиторські фірми є комерційними організа-
ціями, діяльність яких спрямована на отримання 
прибутку, історично склалося так, що незалежний 
аудит розвивався як форма контролю, розрахо-
вана на захист не лише інтересів власників, а й 
інтересів громадськості. Тому кожна аудиторська 
фірма, яка прагне успішно працювати та розвива-
тися, повинна дотримуватися в роботі підходу, який 
спрямований на одночасне досягнення комерцій-
них цілей, при цьому забезпечуючи належну якість 
аудиторських послуг для потреб суспільства.

В умовах сьогодення, коли суспільство функці-
онує в умовах недостатності довіри у всіх її про-
явах, особливо актуальним питанням є забезпе-

чення аудитором захисту інтересів зацікавлених 
користувачів фінансової інформації, що забезпе-
чується за допомогою підтвердження аудитором 
достовірності даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності суб’єктів господарювання.

Однак для формування довіри до підпри-
ємства, фінансова звітність якого була перевірена 
аудитором, з боку зацікавлених сторін аудитор як 
професіонал у галузі бухгалтерського обліку та 
аудиту повинен гарантувати високу якість наданих 
послуг. Лише за умов дотримання високої якості 
послуг інститут незалежного аудиту може займати 
ту значущу позицію у сучасному суспільстві, яка 
базується як на необхідності аудиту, так і на пре-
стижі професії аудитора взагалі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями якості аудиторських послуг, розро-
бленням заходів щодо їх покращення, досліджен-
ням процедур контролю якості в аудиті займалися 
вітчизняні та зарубіжні вчені: О.Р. Антонюк [1], 
В.П. Бондар, Ю.В. Бондар [2], М.М. Василюк [3], 
В.В. Головач [4], Л.Ю. Книжник [5], О.Е. Лубен-
ченко [6], О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудриць-
кий [7], Н.М. Проскуріна, В.П. Коваленко [8], 
О.О. Разборська, Х.О. Пудкалюк [9], О.Ю. Редь- 
ко [10], В.В. Рядська [11], Н.С. Шалімова [12] та інші.

О.А. Петрик зазначила, що «досвід роботи 
вітчизняних аудиторів (аудиторських фірм) свід-
чить про наявність значних проблем, пов’язаних із 
низькою якістю виконуваних робіт» [7, с. 84]. Науко-
вець пов’язує таку ситуацію із «недостатньою ква-
ліфікацією аудиторів, низьким рівнем знань і про-
фесійної компетентності щодо складності питань, 
які перед ними сформулював замовник, незначним 
практичним досвідом, а іноді недбалим ставленням 
до виконання своїх обов’язків” [7, с. 85].

Дослідження категоріального апарату визна-
чення якості аудиторських послуг, проведені 
О.Р. Антонюк, дали змогу «виділити дві групи 
впливу на якість аудиторських послуг: фактори та 
умови. Фактори впливають на якість, умови забез-
печують якість» [1, с. 190].

В.В. Рядська вважає за доречне для оцінки 
«якості продукту аудиторської діяльності викорис-
товувати такі показники, як: трудомісткість окре-
мого завдання, загальна трудомісткість викона-
них однорідних завдань, середня трудомісткість 
завдання по групі, середня трудомісткість послуги 
загалом [11, с. 242]

В.П. Бондар, Ю.В. Бондар пропонують «ыз 
метою посилення контролю якості аудитор-
ської діяльності та окремих аудиторських пере-
вірок формалізувати критерії якості та змістити 
акцент на аналіз чинників, що забезпечують якість 
аудиту» [2, с. 46].

М.М. Василюк розглядає «формування сис-
теми управління якістю аудиторських послуг як 
сукупність системно пов’язаних між собою еле-
ментів, які відповідно до власної цілі поєднуються 
для вирішення конкретних завдань і досягнення 
означених орієнтирів у формуванні конкурент-
них переваг аудиторських фірм, елімінації впливу 
деструктивних факторів зовнішнього середо-
вища» [3, с. 21].

Л.Ю. Книжник рекомендує «застосувати досвід 
європейських країн щодо посилення контролю за 
якістю проведеного аудиту та сертифікації аудито-
рів за міжнародними стандартами» [5]. Науковець 
також пов’язує підвищення якості аудиторських 
послуг і з міжнародним визнанням українських 
аудиторів та новими для них перспективами.

О.Е. Лубенченко в результаті проведеного 
дослідження визначила «групи чинників, що впли-

вають на якість аудиторських послуг, а саме: 
етичні чинники, що попереджають загрози неза-
лежності аудитора; чинники, пов’язані з кадровим 
забезпеченням аудиторської фірми та кваліфіка-
цією персоналу; чинники щодо співпраці з клієн-
том» [6, с. 87].

Н.М. Проскуріна, В.П. Коваленко пропонують 
«розглядати систему контролю якості аудиту крізь 
призму її об’єктів. При цьому складниками струк-
турно-функціональної моделі системи контролю 
якості аудиту мають бути: суб’єкти контролю якості 
аудиту; види контролю; етапи аудиту, які контр-
олюються; рівні контролю якості аудиту та еле-
менти системи контролю якості аудиту» [8, с. 57].

Н.С. Шалімова вважає, що «якість аудиту слід 
розглядати як комплексне поняття, яке включає 
такі елементи, як: якість процесу аудиту, якість 
сформованої думки аудитора, якість проміжного 
та кінцевого результатів аудиту, якість інфор-
мування користувачів про процес і результати 
аудиту» [12, с. 339].

О.О. Разборська, Х.О. Пудкалюк визначають 
«якість аудиторської послуги як характеристику 
аудиторської діяльності, що виявляється в сукуп-
ності теоретичних, методологічних та організацій-
них властивостей аудиторської послуги, які здатні 
задовольняти потреби зацікавлених користувачів і 
підвищувати довіру до аудитора» [9, с. 73].

Однак, незважаючи численні напрацювання 
науковців, слідуючи твердженню науковця і прак-
тика вітчизняного аудиту О.Ю. Редько, який вва-
жає, що «якість аудиторських послуг є категорією, 
що перманентно змінюється, залежно від рівня 
суспільних відносин та господарської практики 
країни» [10, с. 181], тому актуальним є дослі-
дження чинників впливу на якість аудиторських 
послуг у контексті реформування аудиторської 
діяльності в Україні.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
здійснення аналізу ключових чинників впливу на 
якість аудиторських послуг в умовах вітчизняної 
практики аудиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Метою аудиту фінансової звітності є формування 
аудитором думки щодо фінансової звітності на 
основі отриманих прийнятних аудиторських дока-
зів у достатньому обсязі щодо того, чи не міс-
тить фінансова звітність суттєвих викривлень, та 
надання ним звіту відповідно до результатів своєї 
роботи [13, с. 14].

У Концептуальній основі якості аудиту зазна-
чено, що якісного аудиту може досягти команда із 
завдання, яка дотримується таких вимог (рис. 1).

Незважаючи на усталене твердження від-
носно того, що якість аудиту фінансової звітності 
залежить виключно від аудитора, оскільки він 
несе відповідальність за рівень якості виконаного 
завдання, однак у Концептуальній основі якості 
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аудиту наведено таке твердження: «якість аудиту 
найкраще досягається в середовищі, де є під-
тримка та відповідна взаємодія між всіма учасни-
ками ланцюга фінансового звітування» [13, с. 14].

Тобто якість аудиту залежить не тільки від 
аудитора, який виконує перевірку фінансової звіт-
ності, але і від управлінського персоналу, який 
здійснював ведення бухгалтерського обліку та 
формування фінансової звітності, від особливос-
тей взаємодії команди із завдання з аудиторським 
комітетом, власниками компанії під час виконання 
завдання з аудиту, від зовнішнього середовища 

Концептуальна основа якості аудиту виділяє 
такі елементи (рис. 2), які у сукупності вплива- 
ють на якість аудиту на рівні аудиторської фірми 
та на національному рівні для аудитів фінан- 
сової звітності.

Аудитор для забезпечення якості аудиту має 
дотримуватися не лише Концептуальної основи 
якості аудиту, а й інших нормативних докумен-
тів, зокрема: Міжнародного стандарту контролю  
якості 1 (МСКЯ 1); Міжнародних стандартів контр-
олю якості, аудиту, огляду, іншого надання впев-
неності та супутніх послуг (МСА); Кодексу етики 
професійних бухгалтерів, виданого Радою з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(Кодекс РМСЕБ); а також норм національних зако-
нодавчих та нормативних актів. 

Вхідні чинники, які можуть мати вплив на якість 
аудиту, зокрема, цінності, етика та ставлення ауди-
торів, поділяються на три рівні: рівень завдання з 
аудиту; рівень аудиторської фірми; національний 
рівень (табл. 1).

Кодекс етики професійних бухгалтерів, виданий 
Радою з Міжнародних стандартів етики для бух-
галтерів (Кодекс РМСЕБ), ідентифікує п’ять фун-
даментальних принципів професійної етики для 

професійних бухгалтерів: чесність, об’єктивність, 
професійна компетентність та належна ретель-
ність і професійна поведінка [14].

Цінності, на яких ґрунтується діяльність ауди-
тора, повинні бути спрямовані на прагнення кож-
ного члена аудиторської фірми досягати висо- 
кої якості аудиту, підтримання та збереження 
доброї репутації аудиторської професії, зокрема 
забезпечення незалежності, конфіденційності, 
чесності, об’єктивності, професійної компетент-
ності та належної ретельності а також професій-
ного скептицизму.

Професійний скептицизм має особливе зна-
чення для забезпечення аудитором критеріїв 
якості та означає, що професіонал має критичний 
підхід до інформації, отриманої в якості аудитор-
ських доказів під час перевірки. 

О.Ю. Редько зазначає, що професійний скеп-
тицизм – це не заперечення, а сумнів. При цьому 
науковець робить наголос на тому, що це є сумнів 
не в істині, а в критеріях істини [15].

У ст. 9 Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» зазначено: 
«аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності при 
наданні аудиторських послуг зобов’язані дотри-
муватися принципу професійного скептицизму, 
що передбачає допущення можливості суттєвого 
викривлення інформації, яка розкрита у фінан-
совій звітності, внаслідок виявлених при прове-
денні аудиту фактів чи поведінки, що вказують на 
порушення, у тому числі шахрайство або помилку, 
незважаючи на попередній досвід аудитора та 
суб’єкта аудиторської діяльності щодо чесності 
та порядності посадових осіб юридичної особи, 
фінансова звітність якої перевіряється» [16].

Важливість дотримання професійного скеп-
тицизму для аудитора як професіонала полягає 

Рис. 1. Вимоги до команди із завдання для забезпечення якісного аудиту

Джерело: сформовано автором на основі [13, с. 14]

 

Вимоги до команди із 
завдання для забезпечення 

якісного аудиту 

Демонструє наявність 
відповідних цінностей, 
етики та ставлення 

Надає корисні  
та своєчасні звіти 

Правильно взаємодіє  
з відповідними 

зацікавленими сторонами 

Застосовує ретельний процес аудиту  
та процедури контролю якості, що 

відповідають вимогам законів, нормативних 
актів та застосовних стандартів 

Має достатні знання, навички  
та досвід, а також має достатньо часу 

для виконання роботи з аудиту 
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Рис. 2. Елементи, які впливають на якість аудиту

Джерело: сформовано автором на основі [13, с. 16–17]

Таблиця 1
Вхідні чинники: цінності, етика та ставлення аудиторів, що впливають на якість аудиту

Рівень завдання з аудиту Рівень аудиторської фірми Національний рівень
1. Визнання командою  
із завдання того, що аудит 
виконується в інтересах 
широкої громадськості,  
та важливості дотримання 
вимог етики.
2. Демонстрація командою 
із завдання об’єктивності  
та чесності.
3. Незалежність команди  
із завдання.
4. Демонстрація командою 
із завдання професійної 
компетентності та належної 
ретельності.
5. Демонстрація командою 
із завдання професійного 
скептицизму

1. Встановлення відповідного «ставлення 
зверху», яке, поміж іншого, спрямовано  
на гарантування незалежності фірми.
2. Стимулювання необхідних особистих 
характеристик завдяки системам оцінювання та 
винагородження, які підтримують якість аудиту.
3. Фінансові аспекти не впливають на дії та 
рішення, які погіршують якість аудиту.
4. Підкреслення фірмою важливості 
забезпечення партнерів і персоналу 
можливостями продовження професійного 
розвитку та надання їм доступу до високоякісної 
технічної підтримки.
5. Підтримка фірмою культури консультування  
зі складних питань.
6. Існування надійних систем прийняття рішень 
щодо прийняття клієнтів та продовження 
співпраці з ними

1. Оприлюднення вимог етики, 
які роз’яснюють як основні 
принципи етики, так і застосовні 
конкретні вимоги.
2. Активність регуляторних 
органів, розробників 
національних стандартів і 
професійних бухгалтерських 
організацій у забезпеченні 
зрозумілості принципів етики 
та постійного застосування 
відповідних вимог.
3. Обмін інформацією, 
доречною для прийняття рішень 
щодо прийняття клієнтів,  
між аудиторськими фірмами

Джерело: сформовано автором на основі [13, с. 18–19]

 

ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ АУДИТУ 

1. Вхідні чинники: 
‐ цінності, етика та ставлення аудиторів, на які, в свою чергу, впливає культура, поширена  
в аудиторській фірмі; 
‐ знання, навички та досвід аудиторів, час, наданий їм для виконання аудиту 

2. Чинники процесу: 
включають ретельність процесу аудиту та процедур контролю якості, що впливають  

на якість аудиту 

3. Вихідні чинники: 
включають офіційно підготовлені звіти та інформацію, які надаються однією стороною 
іншій стороні, а також чинники, які виникають з процесу аудиту, наприклад: поліпшення 
практики фінансового звітування суб’єкта господарювання та внутрішнього контролю  

за підготовкою фінансової звітності, які можуть статись внаслідок отриманих аудитором 
результатів 

4. Ключові аспекти взаємодії в ланцюгу фінансового звітування:кожна із зацікавлених 
сторін у ланцюгу фінансового звітування відіграє значну роль в підтримці високоякісного 
фінансового звітування, однак спосіб, в який зацікавлені сторони взаємодіють між собою, 
може мати особливий вплив на якість аудиту, зокрема: дискусії аудитора та аудиторського 

комітету компанії, неформальний обмін інформацією між аудитором та власниками 
підприємства 

5. Контекстуальні чинники: 
існує низка чинників середовища, наприклад, законодавчі та нормативні акти, структура 

корпоративного управління, які потенційно можуть вплинути на характер і якість 
фінансової звітності та, безпосередньо або опосередковано, на якість аудиту 
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у тому, що він завжди повинен мати сумнів щодо 
достовірності інформації, наданої йому управлін-
ським персоналом, і саме такий факт стимулює 
його бути більш обачним, встановлюючи рівень 
суттєвості, оцінюючи аудиторський ризик, плану-
ючи аудиторські процедури, здійснюючи аудит ста-
тей фінансової звітності та формуючи аудиторські 
висновки на основі отриманих доказів.

У Законі України «Про аудит фінансової звіт-
ності та аудиторську діяльність» йдеться про те, 
що «аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності 
повинні критично та із сумнівом підходити до 
застосованих юридичною особою оцінок справед-
ливої вартості, зменшення (відновлення) корис-
ності активів, забезпечень (резервів) та майбут-
нього руху грошових коштів, що впливають на 
оцінку здатності юридичної особи продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі» [16].

Отже усі судження аудитора, здійснені під час 
перевірки, мають ґрунтуватися на достатніх та 
прийнятних аудиторських доказах. При цьому, оці-
нюючи докази на предмет їх достатності та при-
йнятності, аудитор зобов’язаний дотримуватися 
професійного скептицизму, незважаючи на його 
досвід та судження щодо чесності управлінського 
персоналу, тобто аудитор повинен володіти скеп-
тичним складом розуму.

Вхідні чинники, які можуть мати вплив на 
якість аудиту, зокрема, знання, навички, досвід та 
час виконання, поділяються на три рівні: рівень 
завдання з аудиту; рівень аудиторської фірми; 
національний рівень (табл. 2).

Якщо розглядати знання, навички, досвід, час 
виконання як чинники, що впливають на якість 

аудиту на рівні завдання з аудиту, то зрозуміло, що 
найбільший наголос робиться по-перше, на про-
фесійні якості кожного індивідуально взятого ауди-
тора, по-друге, на вміння працювати в команді та 
поєднувати професійні характеристики кожного 
з метою досягнення синергетичного ефекту від 
спільної роботи у групі із виконання завдання. 

На рівні аудиторської фірми знання, навички, 
досвід та час виконання, що впливають на якість 
аудиту, розглядаються із позиції ступеня розвитку 
внутрішньофірмового регулювання та підтримки у 
виконанні завдань, прийняття спільних рішень у 
разі виникнення складних, нестандартних ситуа-
цій, надання можливості отримання консультацій, 
проходження тренінгів, підвищення кваліфікації за 
сприяння керівництва аудиторської фірми.

Національний рівень передбачає вплив законо-
давчого та нормативного регулювання на аудитор-
ську діяльність, що проявляється у встановленні 
професійних вимог до аудиторів, зокрема порядку 
атестації аудиторів та їх безперервного навчання, 
стажування а також ліцензування аудиторської 
діяльності. Вимоги національного законодавства 
щодо рівня знань, навичок та досвіду аудитора 
відображені у Законі України «Про аудит фінан-
сової звітності та аудиторську діяльність» а також 
у проєктах наказів Міністерства фінансів України: 
“Про затвердження Порядку складання іспитів при 
атестації аудиторів”, “Про затвердження Порядку 
проходження стажування”, “Про затвердження 
Порядку безперервного професійного навчання 
аудиторів”, “Про затвердження Порядку зараху-
вання теоретичних знань”, що нині перебувають 
на етапі затвердження.

Таблиця 2
Вхідні чинники: знання, навички, досвід та час виконання, що впливають на якість аудиту

Рівень завдання з аудиту Рівень аудиторської фірми Національний рівень
1. Наявність необхідної компетентності у партнерів  
та персоналу.
2. Розуміння партнерами та персоналом бізнесу 
суб’єкта господарювання.
3. Використання обґрунтованих суджень 
партнерами та персоналом.
4. Активна участь партнера із завдання в оцінці 
ризиків, плануванні, нагляді та перевірці виконаної 
роботи.
5. Наявність у персоналу, який виконує детальну 
роботу «на місці», достатнього досвіду. При цьому 
робота такого персоналу  
в належний спосіб спрямовується, керується  
та перевіряється, причому існує обґрунтований  
ступінь наступництва персоналу.
6. Наявність у партнерів та персоналу достатнього 
часу для ефективного виконання аудиту.
7. Можливість доступу управлінського персоналу  
та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  
до партнера із завдання з аудиту та інших членів 
команди із завдання

1. Достатність часу для 
партнерів та персоналу для 
розгляду складних питань  
під час їх виникнення.
2. Належна структурованість 
команд із завдання.
3. Своєчасне надання 
партнерами та іншим 
керівним персоналом 
аналізу і доречної практичної 
підготовки або тренування.
4. Забезпечення партнерів 
з аудиту та персоналу 
достатньою підготовкою  
з питань аудиту, обліку та, 
якщо це доречно, щодо 
спеціалізованих питань 
галузі

1. Існування суворих 
вимог до ліцензування 
аудиторських фірм/
індивідуальних аудиторів.
2. Чітке визначення вимог 
до освіти та забезпечення 
наявності адекватних 
ресурсів для ефективної 
підготовки.
3. Існування заходів для 
ознайомлення аудиторів  
з поточними питаннями та 
забезпечення їх підготовки 
з нових вимог обліку, аудиту 
або вимог нормативних актів.
4. Правильне позиціонування 
аудиторської професії для 
залучення й утримання осіб 
з відповідними якостями

Джерело: сформовано автором на основі [13, с. 20–21]
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Розглянемо тепер чинники процесу, які мають 
вплив на якість аудиту. У Концептуальній основі 
якості аудиту зазначено, що якісний аудит включає 
аудиторів, які застосовують суворе дотримання 
процесу аудиту та процедури контролю якості, що 
відповідають вимогам законодавчих і нормативних 
актів, а також застосовних стандартів [13, с. 21].

Суворе дотримання процесу аудиту озна-
чає, що аудитор дотримується стандартів аудиту 
(МСА) під час виконання завдання а також про-
цедур контролю якості аудиторської фірми від-
повідно до МСКЯ 1. Дотримання кожним аудито-
ром зазначених нормативних документів створює 
основу для якісного підходу щодо встановлення 
суттєвості, оцінювання ризиків, планування та 

виконання аудиторських процедур та, як підсумок, 
висловлення незалежної аудиторської думки.

На рівні аудиторської фірми чинники про-
цесу, що впливають на якість аудиту, полягають у 
такому:

1) адаптація методології аудиту до нових стан-
дартів аудиту та результатів внутрішніх оглядів 
контролю якості й зовнішніх перевірок;

2) заохочення методологією аудиту членів 
команди із завдання до застосування професійного 
скептицизму та відповідного професійного судження;

3) методологічна вимога ефективного нагляду 
та перевірки аудиторської роботи;

4) методологічна вимога ведення відповідної 
аудиторської документації;

Рис. 3. Вихідні чинники, що впливають на якість аудиту

Джерело: сформовано автором на основі [13, с. 23]

 

ВИХІДНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ АУДИТУ 

Рівень завдання  Рівень фірми та національний 
рівень 

Звіти аудитора користувачам фінансової 
звітності, що підлягала аудиту

Від аудитора 

Звіти аудитора регуляторам 

Звіти аудитора управлінському персоналу 

Звіти аудитора тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями 

Від суб’єкта господарювання 

Звіти тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, включаючи аудиторські 

комітети 

Фінансова звітність, що підлягала аудиту 

Від органів, які регулюють аудиторську 
діяльність 

Надання інформації щодо окремих завдань 
з аудиту 
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5) встановлення суворих процедур контролю 
якості з моніторингом якості аудиту та виконанням 
відповідних дій, які логічно випливають з цього;

6) за потреби виконання ефективних оглядів 
контролю якості завдання [13, с. 22].

На рівні країни чинники аудиторського процесу, 
що впливають на якість аудиту, можна характери-
зувати як: 

1) діяльність регуляторних органів (Міністер-
ства фінансів України, Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю) із розробки стан-
дартів, які встановлюють вимоги до проведення 
аудиту; 

2) контроль якості аудиторських послуг шля-
хом проведення перевірки якості аудиторських 
послуг суб’єктів аудиторської діяльності щодо 
дотримання ними міжнародних стандартів аудиту, 
принципу незалежності, ефективності внутрішньої 
системи контролю якості аудиторських послуг, 
дотримання вимог Закону з боку Інспекції із забез-
печення якості Органу суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю (ОСНАД) та Комітету 
з контролю якості аудиторських послуг Аудитор-
ської палати України;

3) розроблення систем визначення наявності 
професійних проступків в роботі аудиторів та 
застосування відповідних дисциплінарних заходів, 
що використовуються за необхідності до аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності.

У результаті надання аудиторських послуг заці-
кавлені сторони отримують підсумкові результати 
аудиту, які відповідно до Концептуальної основи 
якості аудиту трактуються як вихідні чинники. Це 
можуть бути різноманітні чинники, і їх якість та кіль-
кість зазвичай оцінюються з позиції індивідуальної 
потреби кожного користувача результатів аудиту. 
Крім того, рівень отриманої користі одних корис-
тувачів фінансової інформації від результатів про-
веденого аудиту не є ідентичною величині користі 
інших зацікавлених сторін. Це пов’язано із наяв-
ністю різних, часом протилежних інтересів, які при-
сутні у кожного із користувачів фінансової звітності.

У Концептуальній основі якості аудиту вихідні 
чинники, що впливають на якість аудиту, класифі-
ковано таким чином (рис. 3).

Так, усі користувачі результатів аудиту отри-
мують впевненість у достовірності фінансової 
звітності та запевнення, висловлені аудитором, 
щодо безперервності діяльності суб’єкта. Осо-
бливо цінною є така інформація у разі, якщо 
аудиторська думка є немодифікована. Крім того, 
для зовнішніх користувачів фінансової звітності 
важливими чинниками, які впливають на цінність 
результатів аудиту, є ділова репутація аудитор-
ської фірми, що набувається в результаті постій-
ного надання якісних послуг.

Внутрішні користувачі результатів аудиту 
можуть отримати, окрім стандартизованого звіту 

незалежного аудитора, що призначений для широ-
кого загалу, інші додаткові чинники, які збільшують 
цінність аудиту, наприклад рекомендації аудитора 
щодо покращення практики фінансового звіту-
вання, удосконалення системи бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю, що надаються 
управлінському персоналу під час звітування 
аудитора. Однак, незважаючи на те, що такі чин-
ники якості, на перший погляд, становлять цінність 
лише для суб’єкта господарювання, насправді 
підвищення якості фінансового звітування надає 
впевненість та підвищує довіру з боку зовнішніх 
користувачів фінансової інформації. 

Такий факт можна пояснити тим, що у про-
цесі аудиту управлінський персонал за рекомен-
даціями аудиторів може внести кількісні та якісні 
зміни до фінансової звітності, яка перевіряється 
аудитором, удосконалити систему внутрішнього 
контролю та облікову політику, внаслідок чого така 
фінансова інформація буде більш цінною як для 
власників підприємства та управлінського персо-
налу, так і для зовнішніх користувачів.

Норми Закону України «Про аудит фінансо-
вої звітності та аудиторську діяльність» досить 
детально врегульовують особливості узагаль-
нення аудитором результатів обов’язкового 
аудиту підприємств, що становлять суспільний 
інтерес. Порівняно зі звітуванням за результатами 
обов’язкового аудиту, звітність аудитора, який 
проводить обов’язковий аудит підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, є значно розши-
рена і містить поряд зі стандартним звітом неза-
лежного аудитора, що формується відповідно до 
МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та 
складання звіту щодо фінансової звітності», кілька 
додаткових звітних форм: Звіт з надання впевне-
ності щодо іншої інформації (у складі Звіту неза-
лежного аудитора (для підприємств, що подають 
додаткову інформацію на вимогу регулятора)); 
Додатковий звіт для аудиторського комітету; Звіт 
(інформація) для органів нагляду; Звіт про прозо-
рість; Інформація для Органу суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю.

Додаткові звіти за результатами проведення 
обов’язкового аудиту підприємств, які станов-
лять суспільний інтерес, є сукупністю документів, 
які подаються до аудиторського комітету, органів 
нагляду, а також оприлюднюються на веб-сайті 
суб’єкта аудиторської діяльності, головним при-
значенням яких є: характеристика аудиторської 
фірми як ділового партнера, здатного забезпечити 
довіру користувачів фінансової звітності завдяки 
підтриманню доброї репутації аудиторської про-
фесії, а також надання аудиторських послуг висо-
кої якості; розкриття інформації щодо дотримання 
аудиторами принципів професійної етики, осо-
бливо в частині дотримання незалежності; забез-
печення впровадження та підтримання на належ-
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ному рівні системи контролю якості аудиторської 
фірми, здатної запобігти порушенню законодав-
ства у сфері незалежного аудиту [17].

Тому вихідні чинники, зокрема звітування ауди-
тора, будуть суттєво залежати від особливостей 
бізнесу суб’єкта господарювання, зокрема форми 
власності: колективна, приватна чи державна.

У багатьох країнах органи регулювання ауди-
торської діяльності щорічно надають звіт за резуль-
татами перевірки аудиторської діяльності. Рівень 
деталізації в таких звітах може бути різним [13, с. 29].

В Україні Аудиторська палата України (АПУ) 
готує Інформацію про стан аудиторської діяль-
ності в Україні за рік, який минув і оприлюднює 
такі дані у вигляді звіту на сайті АПУ. Інформація 
є загальнодоступною, формується на основі зві-
тів, які подаються кожним суб’єктом аудиторської 
діяльності за результатами роботи за рік і містить 
узагальнені дані про факти та цифри, що дають 
змогу здійснити аналітичну оцінку стану аудитор-
ської діяльності в Україні взагалі, без конкретизації 
в розрізі аудиторських фірм.

Варто зазначити, що на якість аудиту здійсню-
ють вплив усі особи, які тим чи іншим чином заді-
яні у фінансовому звітуванні, оскільки усі вони 
перебувають у взаємодії, пов’язаній з підготовкою 
фінансової інформації, проведенням аудиту та 
подальшим використанням результатів, наданих 
аудитором. На рис. 4 відображені особи, які пере-
бувають у взаємодії, що безпосередньо впливає 
на якість аудиту.

Аналізуючи рис. 3, варто зазначити, що усі органи 
та особи перебувають у тій чи іншій взаємодії із 

аудитором, що впливає на якість аудиту, однак сту-
пінь їхнього впливу залежить від функціональних 
обов’язків та повноважень, якими вони наділені.

Аудит як основний напрям аудиторської діяль-
ності в реальній дійсності виступає у вигляді 
досить складного суспільного відношення, що 
включає в себе співпрацю багатьох індивідів з їх 
стосунками до навколишнього середовища й один 
до одного. В аудиті як суспільному відношенні 
основними суб'єктами, а відповідно, і сторонами 
соціального протиріччя є аудитори, адміністрація 
підприємства, установи чи організації, що скла-
дає фінансову звітність, замовники аудиту та інші 
користувачі фінансової звітності в тому числі сус-
пільство як найбільш зацікавлений користувач 
фінансової звітності. Між зазначеними групами 
суб’єктів існують нерозривні зв’язки і взаємоза-
лежність стосовно фінансової звітності, її досто-
вірності, повноти і відповідності законодавству. 
Основою таких соціальних зв’язків є обмін інфор-
мацією в процесі перевірки фінансової звітності 
аудиторами. Обмін інформацією об’єднує зазна-
чених суб’єктів у цілісну систему аудиторської 
діяльності як галузь суспільно-корисної праці, що 
має вагоме суспільне значення [4, с. 6].

Так, управлінський персонал займається 
веденням бухгалтерського обліку та формуванням 
звітності, і на нього покладена відповідальність 
за ефективну систему внутрішнього контролю, 
здатну забезпечити достовірність інформації, 
на основі якої відбувається узагальнення даних 
фінансової звітності. Під час проведення аудиту 
між аудитором та управлінським персоналом від-

Рис. 4. Особи, які перебувають у взаємодії, що впливає на якість аудиту

Джерело: [13, с. 30]
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бувається постійна взаємодія, яка полягає у необ-
хідності створення інформаційного забезпечення 
для оцінки ризиків, планування аудиту, збору 
аудиторських доказів. Крім того, така взаємодія є 
необхідною для обміну інформацією, яка є цінною 
для підприємства, адже внаслідок проведених 
аудиторських процедур управлінський персонал 
може отримати рекомендації аудитора для покра-
щення практики фінансового звітування та враху-
вання нових законодавчих вимог, удосконалення 
системи внутрішнього контролю, перспективи 
розвитку у даній галузі та поліпшення показників 
фінансового стану.

Однак, незважаючи на корисність тісної взаємо-
дії між управлінським персоналом та аудитором, 
відкриті ділові стосунки не мають переходити до 
рівня близьких стосунків, оскільки за таких обста-
вин аудитор втрачає здатність бути скептичним та 
об’єктивним, що унеможливлює надання якісних 
аудиторських послуг.

Аудитори взаємодіють із тими, кого наділено 
найвищими повноваженнями шляхом двосто-
роннього обміну інформацією, в результаті чого 
останні мають можливість отримати користь від 
суджень аудитора стосовно покращення якості 
фінансового звітування та управління. При цьому 
від аудитора вимагається звітування перед тими, 
кого наділено найвищими повноваженнями (це 
може бути аудиторський комітет) щодо основних 
аспектів планування та результатів аудиту. 

Тому ті, хто володіє найвищими повноважен-
нями, впливають на якість аудиту через: висловлю-
вання думок щодо ризиків фінансового звітування 
та тих аспектів бізнесу, які потребують особливої 
уваги під час аудиту; розгляд, чи було виділено на 
аудит достатні для його ефективного виконання 
ресурси та чи справедливо це відображає гоно-
рар за аудит; розгляд питань щодо незалежності 
та оцінку їх вирішення; оцінку того, як дії управлін-
ського персоналу розглядались аудитором під час 
виконання завдання, особливо щодо оцінювання 
ризиків шахрайства, щодо управлінських оцінок 
та припущень управлінського персоналу, щодо 
вибору ним облікових політик; створення серед-
овища, в якому управлінський персонал не чинить 
спротив діям аудиторів та не займає занадто 
захисну позицію під час обговорень складних або 
неоднозначних питань [13, с. 32].

Користувачі фінансової інформації зацікавлені 
в отриманні достовірної інформації, наданої ауди-
тором у результаті проведеної перевірки. Тому 
акціонери можуть також мати право на загальних 
зборах звертатися до аудитора з питаннями щодо 
будь-яких значущих питань, які стосуються аудиту. 
Така взаємодія може дати аудиторам додаткову 
мотивацію виконувати якісний аудит [13, с. 33].

Існує значна кількість органів в Україні, які 
чинять регуляторний вплив на аудиторську діяль-

ність, зокрема це органи, які регулюють: фінан-
сові ринки та дії їх учасників: Національний банк 
України; Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку; Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг; фінансове звітування: Міністерство 
фінансів України; діяльність деяких суб’єктів гос-
подарювання, фінансова звітність яких підля-
гає обов’язковому аудиту (наприклад, банки і 
страхові компанії): Національний банк України; 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 
безпосередньо аудиторську діяльність: Орган 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; 
Аудиторська палата України.

В Україні проведена реформа в сфері ауди-
торської діяльності, що пов’язана з необхідністю 
приведення вітчизняного законодавства у сфері 
незалежного аудиту у відповідність із законодав-
ством Європейського Союзу. Сутність проведеної 
реформи знайшла відображення у Законі України 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII. У Законі 
унормовано збалансовану модель суспільного 
нагляду та саморегулювання аудиторської діяль-
ності в Україні, провідна роль у якій належить 
регулятору: Органу суспільного нагляду за ауди-
торською діяльністю (далі – ОСНАД).

Регулятори впливають на якість аудиту завдяки 
встановленню вимог до суб’єктів господарювання, 
які в обов’язковому порядку зобов’язані проходити 
аудит фінансової звітності, а також шляхом вста-
новлення вимог до діяльності аудиторських фірм, 
професійних вимог до аудиторів (освіти, скла-
дання кваліфікаційних іспитів, здобуття практич-
ного досвіду, підвищення кваліфікації), здійснення 
зовнішнього контролю якості аудиторських послуг. 
Все це у сукупності стимулює суб’єктів аудитор-
ської діяльності розвиватися, удосконалювати 
свою професійну компетентність з метою надання 
якісних аудиторських послуг та створення пози-
тивного іміджу аудиторської фірми. 

Крім того, деякі регулятори, наприклад Наці-
ональна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Нацкомфінпослуг) установлює, що 
суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний 
подавати до Нацкомфінпослуг додаткову інфор-
мацію відповідно до затверджених рішенням [18] 
форм в електронному вигляді не пізніше закін-
чення третього робочого дня після дати вияв-
лення таких фактів. Така інформація стосується: 
порушення законодавства з питань, що належать 
до компетенції Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку; суттєвої загрози або сум-
нівів щодо можливості підприємства продовжу-
вати діяльність на безперервній основі; відмови 
суб’єкта аудиторської діяльності від висловлення 
думки із зазначенням питань, описаних у розділі 
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«Основа для відмови від висловлення думки»; 
надання суб’єктом аудиторської діяльності нега-
тивної думки із зазначенням питань, описаних у 
розділі «Основа для негативної думки»; надання 
суб’єктом аудиторської діяльності модифікованої 
думки із зазначенням питань, описаних у розділі 
«Основа для думки із застереженням».

Контекстуальні чинники, або чинники серед-
овища, безпосередньо або опосередковано впли-
вають на якість аудиту, оскільки вони включають: 
застосовну концептуальну основу фінансового 
звітування; корпоративне управління; інформа-
ційні системи; культурні чинники; строки подання 
фінансової звітності; привабливість для талано-
витих осіб; правосудне середовище; регулювання 
аудиту; ділову практику та господарське законо-
давство; законодавчі та регулятивні акти щодо 
фінансового звітування [13, с. 38].

Усі ці чинники у сукупності впливають на харак-
тер фінансового звітування, на оцінку аудитор-
ського ризику і процедури отримання достатніх 
та прийнятних аудиторських доказів, а відтак і на 
якість аудиту.

Ставлення найвищого керівництва до незалеж-
ного аудиту, яке впливає на якість аудиту, може 
бути двояким. Оскільки власники деяких суб’єктів 
господарювання вважають, що аудит – це лише 
вимога законодавства, а тому підходять до цього 
процесу формалізовано, не вбачаючи додаткової 
користі для підприємства, яка виникає в результаті 
проведення аудиту, тому їхні прагнення зводяться 
до мінімізації вартості та скорочення термінів 
аудиту, що ніяк не може впливати на покращення 
якості аудиторських послуг.

Однак інша частина власників компаній сприй-
мають аудитора як лікаря бізнесу, оскільки вони є 
свідомими того, що внаслідок проведеного аудиту 
отримають не лише впевненість у достовірності 
фінансової звітності, але й рекомендації висо-
кокваліфікованих фахівців щодо ризиків бізнесу, 
удосконалення системи внутрішнього контролю а 
також практики фінансового звітування. Таке розу-
міння та сприйняття аудиту сприяє розвитку таких 
взаємовідносин під час перевірки, які допомага-
ють аудитору на основі оцінених ризиків виконати 
адекватне планування аудиту, спрямоване на отри-
мання достатніх та прийнятних аудиторських дока-
зів. Таке судження можна пояснити тим, що якщо 
найвище керівництво зацікавлене максимізувати 
якість аудиту, а не економити кошти, то, відповідно, 
аудитор може розраховувати на достатній час та 
ресурси для проведення перевірки. Вплив став-
лення тих, хто наділений найвищими повноважен-
нями на якість аудиту, відображено на рис. 5.

Варто зазначити, що зовнішні перевірки якості 
аудиторських послуг із наступним оприлюдненням 
їх результатів стимулюють до усвідомлення корис-
тувачами питань якості аудиту. Крім того, дисци-

плінарні стягнення, застосовані до аудиторів за 
результатами виявлених порушень, заохочують 
аудиторські фірми до дотримання стандартів 
аудиту та вимог незалежності у подальшій діяль-
ності а також посилюють довіру до результатів 
аудиту з боку користувачів фінансової інформації.

Підбір персоналу необхідної якості в аудитор-
ську професію є суттєво важливим для якості 
аудиту, оскільки аудит – це інтелектуальна діяль-
ність, яка ставить багато вимог та потребує засто-
сування обґрунтованого судження, допитливості 
розуму та наявності значних спеціальних знань у 
сферах бізнесу, фінансового звітування та аудиту 
[13, с. 49].

Однак можливість залучення талановитої 
молоді до аудиторської професії залежить як від 
престижу професії, так і від співвідношення рівня 
винагороди та величини необхідних зусиль для 
якісного виконання роботи.

Вважаємо, що підбір талановитої молоді 
для професії необхідно здійснювати ще під час 
навчання у вищих начальних закладах, співпрацю-
ючи із вишами шляхом організації олімпіад, залу-
чення студентів до участі в проектах, організову-
ючи співпрацю із закладами вищої освіти у межах 
проходження виробничої практики та стажування 
в аудиторських фірмах із можливістю подальшого 
працевлаштування студентів, які мають відповідні 
здібності для їх успішної реалізації в аудиті.

Серед пріоритетних напрямів діяльності, 
визначених Аудиторською палатою України в 
Стратегії розвитку АПУ до 2023 року в частині роз-
роблення інформаційної політики, спрямованої на 
створення позитивного іміджу професії аудитора в 
суспільстві, зазначено такі: своєчасне розміщення 
інформації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів ауди-
торської діяльності; створення регіональних відді-
лень АПУ як інформаційних та ділових професій-
них центрів аудиторів; співробітництво з вищими 
навчальними закладами з метою популяризації 
професії аудитора серед молоді; співробітництво 
з бізнес-асоціаціями України з метою проведення 
спільних заходів щодо ролі та необхідності аудиту 
для підвищення інвестиційної привабливості 
підприємств та розвитку вітчизняної економіки 
загалом; спільне проведення круглих столів, кон-
ференцій, семінарів з іншими професійними орга-
нізаціями бухгалтерів та аудиторів для розвитку 
професії; розроблення заходів з поліпшення вза-
ємовідносин аудиторів та клієнтів аудиторських 
послуг; моніторинг джерел інформації про АПУ 
у засобах масової інформації, мережі Інтернет 
тощо; постійне поліпшення актуальності та інфор-
мативності сайту АПУ, створення системи елек-
тронних розсилок новин, прес-релізів, оголошень 
для членів АПУ [19].

Вважаємо, що реалізація зазначених завдань 
сприятиме підвищенню престижу і статусу  
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професії аудитора в суспільстві, залученню тала-
новитої молоді до аудиту, що сприятиме його 
розвитку, популяризації, підвищенню значущості, 
виходу вітчизняних аудиторських фірм на міжна-
родні ринки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, аудит – це послуга нематеріального харак-
теру, яка не передбачає створення матеріальних 
благ, вона ґрунтується на оцінці аудитором фінан-
сової інформації, наданої управлінським персо-
налом замовника, на предмет її достовірності та 
відповідності. Цінність аудиту полягає в наданні 
впевненості, яку отримують зацікавлені користу-
вачі. Однак аудиторська послуга не може бути цін-
ною у разі відсутності якості. Якість аудиторських 
послуг – це категорія, яка поєднує, з одного боку, 
відповідність наданої послуги вимогам чинного 
законодавства, професійним стандартам аудитор-
ської діяльності, а з іншого – здатність її забезпе-
чити потреби зацікавлених користувачів.

На якість аудиту впливають фактори (чинники), 
які поділяються на: вхідні чинники; чинники про-
цесу; вихідні чинники; ключові аспекти взаємодії 
в ланцюгу фінансового звітування; контекстуальні 

чинники. Вплив таких чинників на якість аудиту 
розглядається із позиції системності аудиту, який 
передбачає вхід, процес аудиту та вихід із системи 
із отриманням результатів аудиту, на якість яких, 
власне і чинять вплив досліджувані елементи. 
Однак, враховуючи те, що аудит є відкритою сис-
темою, то на формування його якісних показників 
чинять вплив також контекстуальні елементи.

Автором розроблена модель впливу став-
лення тих, хто наділений найвищими повноважен- 
нями на якість аудиту, що дасть змогу покращити 
розуміння та сприйняття аудиту замовником з 
метою розвитку адекватних відносин під час пере-
вірки, які допомагають аудитору на основі оцінених 
ризиків виконати планування аудиту, спрямоване 
на отримання достатніх та прийнятних аудитор-
ських доказів.

У зв’язку з посиленням ролі та значущості ауди-
торських професійних організацій у здійсненні 
саморегулювання аудиторської діяльності та про-
фесійного розвитку аудиторів, що відбулося із при-
йняттям Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність», доцільним 
є виділення окремого чинника впливу на якість 

Рис. 5. Модель впливу ставлення тих, хто наділений найвищими повноваженнями, на якість аудиту

Джерело: сформовано автором
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аудиторських послуг, що має назву «вплив профе-
сійних організацій».

Перспективами подальших наукових розвідок 
вбачаємо дослідження сутності якісного підходу та 
його впливу на розвиток аудиторської діяльності.
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У статті розглянуто проблеми облікового 
забезпечення як окремого напряму соціально 
відповідального бізнесу. Висвітлено основні 
теоретичні аспекти соціально відповідаль-
ного бізнесу та екологічних витрат, моделі 
поведінки організації щодо соціальної відпові-
дальності підприємства, розглянуто бухгал-
терське відображення екологічних витрат. 
На підставі дослідження праць науковців 
щодо екологічного обліку розглянуто різні 
класифікації екологічних витрат. Виявлено 
характерні ознаки основних нефінансових 
звітів щодо екологічних витрат в Україні. 
Проаналізовано стан та структуру надхо-
джень екологічного податку на рівні країни 
та регіонів, в результаті чого виявлено, що 
деякі підприємства здійснюють свою діяль-
ність без відповідних дозвільних документів 
та уникають сплати екологічного податку, 
а також відбувається неефективне, непро-
зоре використання коштів, що надійшли 
від їх сплати. Розглянуто іноземний досвід 
ведення соціально відповідального бізнесу. 
Запропоновано шляхи покращення ведення 
екологічного обліку.
Ключові слова: соціальна відповідальність, 
екологічний облік, екологічні витрати, 
фінансова звітність, екологічний податок.

В статье рассмотрены проблемы учетного 
обеспечения как отдельного направления 

социально ответственного бизнеса. Осве-
щены основные теоретические аспекты 
социально ответственного бизнеса и эко-
логических расходов, модели поведения 
организации по социальной ответственно-
сти предприятия, рассмотрено бухгалтер-
ское отражение экологических затрат. На 
основе исследования трудов ученых каса-
тельно экологического учета рассмотрены 
различные классификации экологических 
затрат. Выявлены характерные признаки 
основных нефинансовых отчетов об эколо-
гических затратах в Украине. Проанализи-
рованы состояние и структура поступле-
ний экологического налога на уровне страны 
и регионов, в результате обнаружено, что 
некоторые предприятия осуществляют 
свою деятельность без соответствующих 
разрешительных документов и избегают 
уплаты экологического налога, а также 
происходит неэффективное, непрозрачное 
использование средств, поступивших от 
их уплаты. Рассмотрен иностранный опыт 
ведения социально ответственного биз-
неса. Предложены пути улучшения ведения 
экологического учета.
Ключевые слова: социальная ответствен-
ность, экологический учет, экологические 
расходы, финансовая отчетность, экологи-
ческий налог.

The article analyzes the problems of accounting as a separate area of socially responsible business. The basic theoretical aspects of socially responsible 
business and ecological expenses, models of behavior of the organization concerning social responsibility of the enterprise are covered; the accounting 
reflection of ecological expenses is reflected. Based on the study of scientists’ work on environmental accounting, various classifications of environmental 
costs are considered. Characteristic features of the main non-financial reports on environmental expenditures in Ukraine have been identified. The state 
and structure of environmental tax revenues at the country and regional levels were analyzed, as a result it was found that some enterprises operate 
without proper permits and avoid paying environmental tax, and inefficient, non-transparent use of funds received from their payment. Foreign experience 
of conducting socially responsible business is considered. We need to use the experience of foreign countries and encourage companies to carry out eco-
modernization, increase the number of treatment plants, use treatment filters, because the successful solution of these problems depends on human health 
and productivity. Ways to improve environmental accounting are proposed. Businesses need to focus on reducing the negative impact on the environment, 
assess the environmental impact and reflect this impact through accounting. Management will stimulate and disseminate environmental activities, and the 
company will receive not only a convenient way to keep records and documentation of economic assets, but also the opportunity to increase the effective-
ness and efficiency of its own activities. An important problem in the organization of environmental accounting and reporting is the use of most natural 
capital as free goods. Publication of environmental reports by enterprises will allow the state to control the state of the environment. Orientation of domestic 
accounting and reporting to international standards. All funds from the payment of the eco-tax should go to a special fund and have a special purpose, and 
the environmental tax should be increased, but while guaranteeing the return of part of the funds to enterprises for eco-modernization projects.
Key words: social responsibility, environmental accounting, environmental costs, environmental tax.

Постановка проблеми. В Україні щороку стрім-
кими темпами погіршується навколишнє серед-
овище. Наша держава має найвищий у Європі 
рівень розораності сільськогосподарських угідь, 
споживання водних ресурсів, вирубки лісів. Під-
приємства ігнорують питання щодо збереження 
довкілля, а також відсутні необхідні очисні спо-
руди та обладнання на них. Згідно з проведеними 
опитуваннями, у Німеччині 30,5% респондентів 
вважають, що основними мотивами діяльності 
підприємства щодо захисту довкілля є екологічна/
соціальна відповідальність. Відсутність норма-
тивно-правового забезпечення та методичних 
рекомендацій у напрямі екологічного обліку при-

зводить до спотворення інформації або її відсут-
ності у фінансовій звітності підприємств зокрема 
та реального стану екології в Україні загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вчені різних країн провели ґрунтовні дослідження, 
пов’язані з введенням соціально відповідального 
бізнесу, визначенням змісту цього поняття, залу-
ченням все більшої кількості підприємств до його 
введення. Зокрема, такі аспекти висвітлені у пра-
цях таких науковців, як О. Охріменко, Т. Іванова, 
М. Фрідман, Н. Волосковець, Ю. Абакумова.

Питання визначення необхідності та доціль-
ності ведення екологічного обліку, проблеми впро-
вадження та шляхи його вирішення досліджу-
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ються в роботах таких учених, як Р. Берлінг, В. Гавран, 
В. Лень, О. Колівешко, Л. Максимів, Б. Сміт. Незва-
жаючи на значні доробки вітчизняних та інозем- 
них учених, у наукових працях не приділено 
достатньо уваги питанням облікового забезпе-
чення екологічних витрат як напряму соціально 
відповідального бізнесу.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
ідентифікація проблем облікового забезпечення 
екологічних витрат, встановлення основних напря-
мів розвитку соціально відповідального бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Соціальна відповідальність – це соціальне явище, 
що є добровільним та свідомим виконанням, вико-
ристанням і дотриманням суб’єктами суспільних 
відносин, приписів, соціальних норм, а за їхнього 
порушення – застосуванням до порушника заходів 
впливу, передбачених цими нормами [1].

М. Фрідмен вважає, що відповідальність бізнесу 
перед суспільством безпосередньо пов’язана з 
дотриманням законодавства, а опосередковано – 
із забезпеченням зайнятості та інноваціями [2].

Не для всіх наших підприємств характерне 
ведення відповідального бізнесу, цьому слугу-
ють введення «чорної» бухгалтерії, систематичне 
недотримання законодавства, через що більшість 
малих підприємств залишається в тіні, але існує 
зворотна тенденція.

Посилення соціальної відповідальності бізнесу, 
заохочення до соціальної активності підприємців є 
необхідними умовами створення соціальної солі-
дарності в країні. В Україні працює центр «Розви-
ток корпоративної соціальної відповідальності», 
куди входять такі компанії, як “Watsons Україна”, 
“Coca-Cola”, «Нова пошта», “Lifecell”, “Nestle”. 
Разом вони розробляють стратегію корпоративно-
соціальної відповідальності на державному рівні.

Можна виділити такі чотири моделі поведінки 
організації щодо соціальної відповідальності:

– модель протидії (заперечення необхідності 
застосування соціально відповідальних підходів 
до ведення бізнесу);

– модель оборони (оголошення боротьби з 
вимогами соціально відповідальної поведінки);

– модель пристосування (прийняття соціаль-
ної відповідальності під тиском обставин);

– модель сприйняття (прояв ініціативи для реа-
лізації соціально відповідальної поведінки організа-
ції у ринковому середовищі її функціонування) [3].

Нині все більше українських підприємств пере-
ходять від моделі протидії до сприйняття соціаль-
ної відповідальності. Соціально відповідальне 
ведення бізнесу допомагає привабити іноземних 
інвесторів, отже, підприємці можуть заощаджу-
вати до 40% витрат на просування своїх това-
рів чи послуг. Загалом, за висновками агенції 
“Conference Board”, у соціально відповідального 
бізнесу дохід на інвестований капітал вище на 

9,8%, дохід з активів – на 3,55%, з продажів – на 
2,79%, а прибуток більше на 63,5% [4].

Одним з принципів соціально відповідального 
бізнесу є принцип підзвітності. Головною метою 
соціальної звітності є поєднання інформації про 
фінанси, вплив оточуючого середовища на діяль-
ність підприємства та соціальні аспекти в один чіт-
кий формат. Досвід соціального звітування укра-
їнських підприємств ґрунтується переважно на 
наданні нестандартизованих звітів, що не вимага-
ють підтвердження їх достовірності.

Екологічний облік – це процес розпізнавання, 
оцінювання й передачі екологічної інформації, 
що дає можливість користувачам такої інформа-
ції компетентно приймати рішення й формувати 
судження. Ця категорія охоплює формування 
облікової (бухгалтерської) та необлікової інфор-
мації про стан, динаміку зовнішнього природного 
середовища та вплив на нього природних факто-
рів і всієї діяльності людини на глобальному, наці-
ональному та регіональному рівнях [5, с. 228].

Важливим об’єктом обліку екологічної діяль-
ності підприємства є екологічні витрати, оскільки 
екологічна діяльність спрямована на захист навко-
лишнього середовища, що передбачає витра-
чання матеріальних та грошових ресурсів фірми.

Екологічні витрати – це витрати на покриття 
негативних зовнішніх ефектів, які виникають вна-
слідок добровільних чи обов’язкових природоохо-
ронних заходів задля запобігання навантаженням 
на довкілля, їх усунення чи зменшення, а також 
внаслідок втрат продуктивності та незворотних 
втрат сировини, матеріалів, енергії [6, с. 19].

Існує чимало класифікацій екологічних витрат. 
Так, Ю. Штик до них відносить поточні екологічні 
витрати; капітальні екологічні витрати; фінансові 
екологічні витрати [7]. Р. Берлінг та В. Гавран вва-
жають доцільним розділяти всі екологічні витрати 
на активні й пасивні [8], О. Кондратюк пропонує 
групувати екологічні витрати на операційні еколо-
гічні витрати; інвестиційні екологічні витрати; еко-
логічні зобов’язання [9].

За Планом рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств та національними поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку, 
окремий облік екологічних витрат не передбаче-
ний, але нині існує відмежоване та безсистемне 
ведення обліку окремих складових частин еколо-
гічних витрат за Чинним законодавством (Подат-
ковий кодекс [10], П(С)БО 9 [11], 11 [12], 16 [13]).

Для бухгалтерського відображення екологічних 
витрат різні автори, такі як І. Замула, М. Совик, 
І. Вигівська, О. Савченко, Ю. Кулій-Дем’янюк, виді-
ляють свої підходи, найбільш доцільним серед яких 
вважають підхід використання рахунків 66, 65 для 
витрат з оплати праці персоналу, для обліку еко-
логічних інвестиційних витрат – 15, списання суми 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

124 Випуск 55-2. 2020

екологічних витрат на рахунок 92, 91 «Загально-
виробничі витрати», які розподіляються між рахун-
ками 23 «Виробництво» і 90 «Собівартість реалі-
зації» (табл. 1).

Для обліку та контролю екологічних витрат під-
приємства використовується екологічна звітність 
підприємств, що є видом нефінансової звітності.

Держстатом України затверджено п’ять форм 
екологічної звітності. Ми виділили характерні осо-
бливості цієї звітності (табл. 2).

Одним з інструментів охорони навколишнього 
середовища є екологічний податок. Екологічний 
податок – це загальнодержавний обов’язковий 
платіж, що справляється з фактичних обсягів 
викидів в атмосферне повітря, скидів у водні 
об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відхо-
дів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що 
тимчасово зберігаються їх виробниками, фактич-
ного обсягу утворених радіоактивних відходів та 
фактичного обсягу радіоактивних відходів, нако-
пичених до 1 квітня 2009 р. [18].

Всупереч вимогам Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища», 
нині в Україні екологічний податок має виключно 
фіскальну спрямованість та не використовується 
державою як економічний захід із забезпечення 
охорони навколишнього природного середовища.
Найбільшим платником екоподатків є ДП «НАЕК 
«ЕНЕРГОАТОМ»», який сплатив за 9 місяців 2019 р. 
 846 588 347 грн. Найбільше до зведеного бюджету 
України надходить коштів від екоподатків за 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря, а саме 1 881 302 103 грн. За місцем реєстрації 
платників, які сплачують найбільше екоподатків, ліди-
рує місто Київ, маючи 2 077 543 818 грн [19].

Розглянемо структуру надходжень екоподатків 
у Волинській області за 2016–2019 рр. (рис. 1).

Згідно з рис. 1, з кожним роком сума надхо-
джень зростає, що є позитивною тенденцією, 
найбільше сплатили за 2019 р. КП «Луцькводока-
нал», а саме 1 452 360 грн., ДКП «Луцьктепло», 
а саме 1 380 410 грн. Якщо розглядати за класи-

Таблиця 1
Бухгалтерський облік екологічних витрат

№ Зміст господарських операцій Дт Кт
1 Оприбутковано безповоротні відходи (металева стружка, макулатура, скло тощо) 209 23
2 Списана вартість безповоротних відходів 94 209
3 Відображено вивезення (утилізацію) побутового сміття сторонньою організацією 92 685
4 Оприбутковано зворотні відходи з виробництва 201, 22 23
5 Списано вартість зіпсованих запасів у межах норм природного убутку 23, 91 20, 22, 28
6 Списано вартість зіпсованих запасів понад нормативно допустимі втрати 947 20, 22, 28

7 Проведено утилізацію відходів (спалення, захоронення, вивезення 
спеціалізованими підприємствами на полігон) 23, 91 20, 66, 65, 68

Джерело: систематизовано авторами на основі джерел [14; 15; 16]

Рис. 1. Структура надходжень екоподатків у Волинській області

Джерело: систематизовано авторами на основі джерела [20]
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Таблиця 2
Характерні особливості форм звітності екологічних витрат

№ Назва звіту Призначення
Нормативно-
правовий акт,  
що регулює 

подання звіту
Хто подає

Термін 
подачі 
звіту 

(період 
звітності)

1

Форма № 2  
(тп (повітря)) про 
викиди в атмосферу 
забруднюючих речовин 
і парникових газів від 
стаціонарних джерел 
забруднення

Відображення кількості 
викидів забруднюючих 
речовин і парникових 
газів, які надійшли в 
атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел 
викидів юридичних 
осіб, відокремлених 
підрозділів юридичних 
осіб за звітний рік.

Наказ Держстату 
«Звіт про викиди 
забруднюючих 
речовин і парникових 
газів у атмосферне 
повітря від 
стаціонарних джерел 
викидів» від 6 липня 
2018 р. № 124

Юридичні особи та 
відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, що мають 
стаціонарні джерела 
викидів, за переліком, 
визначеним Держстатом.

Рік

2

Форма № 1 (відходи) 
про утворення 
та поводження з 
відходами

Відображення 
інформації щодо обсягів 
утворення, поводження 
з відходами, 
розміщення відходів та 
інформації стосовно 
об’єктів поводження з 
відходами.

Наказ Держстату 
від 19 серпня 
2014 р. № 243 із 
змінами, внесеними 
Наказом Держстату 
«Утворення та 
поводження з 
відходами за 20__ р.» 
від 16 листопада  
2015 р. № 331

Юридичні особи, 
відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, 
діяльність яких пов’язана 
з утворенням відходів, 
поводженням із відходами 
I–IV класів небезпеки.

Рік

3

Форма № 1 (екологічні 
витрати) про капітальні 
інвестиції та поточні 
витрати на охорону 
навколишнього 
природного 
середовища

Отримання даних щодо 
витрат на охорону 
навколишнього 
природного середовища 
та надання екологічних 
послуг.

Наказ Держстату 
«Витрати на охорону 
навколишнього 
природного 
середовища та 
екологічні платежі за 
20__ р.» від  
16 листопада 2015 р. 
№ 331

Юридичні особи, 
які мають очисні 
споруди, вживають 
природоохоронних 
заходів, сплачують 
платежі за негативну дію 
на навколишнє природне 
середовище, виконують 
науково-дослідні роботи, 
надають екологічні 
послуги, займаються 
управлінською діяльністю 
природоохоронного 
спрямування, за 
переліком, визначеним 
органом державної 
статистики.

Рік

4

Форма № 3 (лг) 
про ведення 
лісогосподарської 
діяльності

Отримання даних 
щодо результатів 
діяльності підприємств, 
що відповідає виду 
економічної діяльності 
«Лісове господарство  
та лісозаготівлі».

Наказ Держстату 
«Звіт про 
виробництво 
та реалізацію 
продукції лісового 
господарства, 
відтворення та захист 
лісів» від 6 липня 
2018 р. № 118

Юридичні особи, яким 
надано у користування 
або власність ліси, 
незалежно від основного 
виду економічної 
діяльності та 
організаційно-правової 
форми господарювання  
за переліком, 
установленим органами 
державної статистики.

Рік

5

Форма № 2 (тп) 
(мисливство) про 
ведення мисливського 
господарства

Отримання інформації 
про фактичну кількість 
основних видів наявних 
та добутих копитних 
тварин, хутрових звірів, 
пернатої дичини на 
мисливських угіддях, які 
надані у користування 
юридичним особам, дані 
про штучне розведення 
мисливських тварин  
у розплідниках.

Наказ Держстату 
«Звіт про облік, 
добування та 
розведення 
мисливських тварин» 
від 30 серпня 2017 р. 
№ 239

Підприємства та 
організації, інші юридичні 
особи, яким надані в 
користування мисливські 
угіддя.

Рік

Джерело: систематизовано авторами на основі джерел [10; 17]
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фікацією екологічних податків, то найбільше над-
ходить за викиди в атмосферне повітря, а саме 
3 484 610 грн., але порівняно з іншими областями 
ці надходження є мізерними [20].

Варто зазначити, що частина підприємств, 
зокрема на Волині, здійснює свою діяльність 
без відповідних дозвільних документів та уникає 
сплати екологічного податку. Про це свідчать значні 
розбіжності обсягів двох сусідніх областей, а саме 
за 2019 р. надходження від екологічного податку 
Рівненщини сягають понад 29 мільйонів грн., тоді 
як на Волині – лише 9 мільйонів грн. [21]. Ця тен-
денція спостерігається в інших областях, адже про-
ведення відповідної перевірки не відбувається.

Низька соціальна відповідальність щодо 
повноти сплати екологічних податків може бути 
наслідком неефективного та непрозорого вико-
ристання коштів, що надійшли від їх сплати. 
В європейських країнах, на відміну від України, 
існує звітування держави щодо використання 
коштів, що надійшли від платників податків. 
Наприклад, Швеція як країна Європи зобов’язана 
захищати довкілля за допомогою технологічних 
інновацій, соціальної демократії та покращення 
соціального добробуту. За даними “Bloomberg 
Business”, у Швеції є близько 3 500 компаній “Сlean 
technology”, також кошти інвестуються в екологічні 
дослідження та розробки у низці технологій чистої 
енергії, включаючи біопаливо, «розумні сітки» та 
захоплення й зберігання вуглецю [22].

На рівні ЄС немає єдиної звітності, що давала б 
змогу відстежити використання коштів. Однак, на 
відміну від України, у ЄС діє налагоджений меха-
нізм екологічного субсидування (гранти, податкові 
знижки, пільгові кредити).

В Японії розробляються все більш досконалі 
двигуни транспортних засобів, впроваджується 
електричний громадський та особистий транспорт, 
укладаються добровільні угоди про контроль 
забруднень з компаніями, активно розвивається 
галузь відновлюваних джерел енергії, а електро-
станція використовує паливо, отримане в резуль-
таті переробки пластмасових відходів, відбува-
ється поступове закриття атомних реакторів [23].

Нам потрібно скористатися досвідом інозем-
них країн та стимулювати підприємства прово-
дити екомодернізацію, збільшити кількість очис-
них споруд, використовувати очисні фільтри, адже 
від успішного вирішення цих проблем залежать 
здоров’я людей та продуктивність їхньої праці. 
Виконання цього завдання є можливим лише за 
умови свідомого відображення екологічних витрат, 
повного відображення їх у нефінансовій звітності, 
повноти сплати екоподатку кожним суб’єктом гос-
подарювання.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
приємствам потрібно спрямувати увагу на змен-
шення негативного впливу на довкілля, оцінити 

екологічні наслідки та відобразити за допомогою 
бухгалтерського обліку цей вплив, а налагодження 
системи екологічного обліку в Україні на підпри-
ємствах сприятиме формуванню ефективної 
системи екологічного аудиту, долучення до якої 
даватиме підприємствам більше можливостей 
отримати реальні прибутки, серед керівництва 
відбудуться стимулювання та поширення при-
родоохоронної діяльності, а підприємство отри-
має не лише зручний спосіб ведення обліку й 
документації господарських засобів, але й змогу  
підвищити результативність та ефективність влас-
ної діяльності.

В Плані рахунків необхідним є введення окре-
мих субрахунків для обліку екологічних об’єктів.

Важливою проблемою організації екологічного 
обліку та формування звітності є використання 
більшості природного капіталу як безкоштовних 
благ. Оприлюднення екологічної звітності підпри-
ємствами дасть можливість державі контролювати 
стан навколишнього середовища. Відбудеться 
орієнтація вітчизняного бухгалтерського обліку та 
звітності на міжнародні стандарти.

Усі кошти від сплати екоподатку мають надхо-
дити до спецфонду та мати цільове призначення, 
також екологічний податок потрібно підвищувати, 
але за гарантування повернення частини коштів 
підприємствам на проєкти екомодернізації.
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Важливість всебічного аналізу та прогно-
зування динаміки основних показників ринку 
праці України з використанням матема-
тичних методів обумовлюється складними 
епідеміологічними обставинами у світі та 
країні, зростанням макроекономічної неста-
більності, ризиків переходу економіки до 
кризового стану, внутрішніх та зовнішніх 
глобальних викликів. Метою статті є дослі-
дження поточного стану ринку праці Укра-
їни, аналіз динаміки його основних показни-
ків, побудова системно-динамічної моделі 
та прогнозування розвитку ринку праці на 
її основі. У статті показано, що ринок праці 
України за останні роки характеризується 
несуттєвим покращенням деяких показни-
ків, але загалом продовжує залишатись у 
кризовому стані. Представлено результати 
моделювання розвитку сфери зайнятості за 
допомогою системно-динамічного моделю-
вання. Визначено прогнозні значення основних 
показників ринку праці на 2021 рік. Запропоно-
вано низку заходів у сфері державного регу-
лювання, які спрямовані на перехід ринку праці 
України до інноваційного вектору розвитку.
Ключові слова: системно-динамічна 
модель, ринок праці, соціально-економічна 
нестабільність, зайнятість, безробіття.

Важность всестороннего анализа и про-
гнозирования динамики основных пока-

зателей рынка труда Украины с исполь-
зованием математических методов 
обусловливается сложными эпидемиоло-
гическими обстоятельствами в мире и 
стране, ростом макроэкономической неста-
бильности, рисков перехода экономики к 
кризисному состоянию, внутренних и внеш-
них глобальных вызовов. Целью статьи 
является исследование текущего состоя-
ния рынка труда Украины, анализ динамики 
его основных показателей, построение 
системно-динамической модели и прогнози-
рование развития рынка труда на ее основе. 
В статье показано, что рынок труда Укра-
ины за последние годы характеризуется 
несущественным улучшением некоторых 
показателей, но в целом продолжает оста-
ваться в кризисном состоянии. Представ-
лены результаты моделирования развития 
сферы занятости с помощью системно-
динамического моделирования. Определены 
прогнозные значения основных показателей 
рынка труда на 2021 год. Предложен ряд 
мер в сфере государственного регулирова-
ния, которые направлены на переход рынка 
труда Украины к инновационному вектору 
развития.
Ключевые слова: системно-динамическая 
модель, рынок труда, социально-экономиче-
ская нестабильность, занятость, безрабо-
тица.

Economic and mathematical modeling is one of the key stages in the study of the functioning of complex socio-economic systems. The use of mathematical 
methods allows simulating the processes of functioning of socio-economic systems, conducting analysis and assessment, identifying the relationships between 
the elements of the system, predicting the patterns and dynamics of processes, and planning future activities. The main feature of the application of economic 
and mathematical methods is the ability to describe the socio-economic system using a model, in the construction of which it is possible to take into account 
the factors of instability of their risks, build strategies, propose management methods, and compare the results of various options for appropriate solutions. The 
importance of a comprehensive analysis and forecasting of the dynamics of the main indicators of the labor market in Ukraine using mathematical methods is 
due to complex epidemiological circumstances in the world and in the country, the growth of macroeconomic instability, and the risks of transition of the economy 
to a crisis state, internal and external global challenges. The purpose of the article is to study the current state of the labor market in Ukraine, analyze the dynam-
ics of its main indicators, build a system-dynamic model and forecast the development of the labor market on its basis. The article shows that the labor market 
of Ukraine in recent years is characterized by an insignificant improvement in some indicators, but, in general, continues to remain in a crisis state. The paper 
presents the results of modeling the development of the employment sector using system-dynamic modeling. The forecast values of the main indicators of the 
labor market for 2021 have been determined: the size of labor force, the size of employed and unemployed population, the coefficients of the turnover of the 
labor force for hiring and firing, the number of hired and fired the number of vacancies. A number of measures in the field of state regulation are proposed, aimed 
at increasing the level of socio-economic stability and the transition of the labor market in Ukraine to an innovative vector of development.
Key words: system-dynamic model, labor market, socio-economic instability, employment, unemployment.

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми. Нині ринок праці в 
України зазнає низки негативних тенденції, які 
підсилюються впливом глобальних змін у світо-
вій економіці, четвертою індустріальною револю-
цією та пандемією Covid-19. Ще більш ускладнює 
стан ринку праці макроекономічна нестабільність 
країни, яка обумовлена зростанням дефіциту  
державного бюджету, нераціональним викорис-
танням бюджетних ресурсів, диспропорціями між 

отриманою освітою та потребами роботодавців, 
збільшенням обсягів нерегульованої трудової 
міграції населення тощо. На фоні загрози погір-
шення ситуації у сфері соціально-трудових від-
носин великого значення набувають дослідження, 
моделювання та прогнозування розвитку ринку 
праці України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблем функціонування ринку 
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праці в Україні викладено в багатьох роботах 
вітчизняних науковців, таких як Е. Лібанова, 
Л. Лісогор [1], Ю. Маршавін, А. Колот, Д. Богиня, 
І. Петрова [2], С. Кожем’якіна, В. Близнюк [3], 
Я. Юрик [4], С. Мочерний, О. Чернявська, Г. Заві-
новська, В. Васильченко, П. Буряк, Б. Карпінський, 
М. Григор’єва, Ю. Харазишвілі, О. Цимбал. Серед 
зарубіжних учених, праці яких присвячені дослі-
дженню різноманітних аспектів соціально-трудо-
вої сфери, слід відзначити Дж. Грейсона, М. Кемп-
белла, К. О’Делла, П. Макконнела. Серед проблем, 
які висвітлюються авторами, можна відзначити 
дослідження якісних та кількісних показників ринку 
праці, трансформацію зайнятості під впливом гло-
бальних змін, які притаманні сучасному стану сві-
тової та національної економіки, соціальні аспекти 
праці. Однак в умовах соціально-економічної 
нестабільності, в яких перебуває економіка Укра-
їни, параметри ринку праці в Україні постійно змі-
нюються, основні процеси, які протікають у сфері 
соціально-трудових відносин, потребують подаль-
ших досліджень та прогнозування.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
динаміки основних показників ринку праці та їх 
прогнозування за допомогою системно-динаміч-
ного моделювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стан ринку праці України характеризується низ-
кою негативних наслідків, які пов’язані з дисба-
лансом між попитом та пропозицією робочої сили 
та зростанням рівня безробіття. Динаміка рівня 
безробіття та відповідних інших показників ринку 
праці наведена на рис. 1.

Згідно з даними Державної служби статис-
тики та Міністерства фінансів України [5; 6], за 
2000–2019 роки відбулося істотне скорочення 

чисельності населення нашої країни, а саме із 
48 923,2 тис. осіб до 41 902,4 тис. осіб, у зв’язку 
з падінням народжуваності, зростанням мігра-
ції, втратою територій внаслідок військового кон-
флікту на сході країни та анексії Криму. Відповідно, 
зайняте населення скоротилося з 18 520,7 тис. осіб 
у 2000 році до 15 894,9 тис. осіб у 2019 році. Однак 
за останні три роки динаміка змінилась, відбува-
лось поступове збільшення чисельності зайнятих 
на 421,9 тис. осіб. Щодо чисельності безробітного 
населення країни, то аналіз його динаміки демон-
струє відносно позитивну тенденцію, скорочення 
з 2 630 тис. осіб до 1 486, 9 тис. осіб у 2019 році, 
причому за останні три роки відбулося скорочення 
на 210,3 тис. осіб. Однак якщо подивитись на 
рівень безробіття, що показує частку чисельності 
безробітного населення, розрахованого за мето-
дологією МОП, у чисельності економічно актив-
ного працездатного населення, то досить істотне 
скорочення відбулось у 2000–2002 рр. (на 2,1%), а 
за останні 17 років – тільки на 1,7%.

Якщо порівняти рівень безробіття в Україні з 
країнами Євросоюзу (рис. 2), то можна побачити, 
що з рівнем безробіття у 7,3% Україна виперед-
жає лише Францію (8,3%), Італію (9,1%) та Іспанію 
(13,9%), а найкращий показник має Чехія (2,1%). 
Однак за сукупністю чинників рівень та якість 
життя в Україні значно нижче, ніж у зазначених 
країнах, незважаючи на краще значення показ-
ника рівня безробіття.

Це підтверджується також порівнянням рівня 
зайнятості в Україні з країнами ЄС (рис. 3). Україна 
має низький рівень зайнятості порівняно з іншими 
країнами ЄС, а саме 52,7%, тоді як Швейцарія 
має найвищий рівень, а саме 65%, Німеччина має 
60,0%, Австрія – 59,1%.

Рис. 1. Динаміка показників ринку праці в Україні за 2000–2019 рр.

Джерело: складено авторами на основі джерел [5; 6]
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Одним з найважливіших показників ринку 
праці є розмір мінімальної заробітної плати, 
який, відповідно до Закону України «Про оплату 
праці», визначається на підставі середньої заро-
бітної плати, величини мінімального споживчого 
бюджету, економічного стану в країні. Як видно з 
рис. 4 [6], Україна займає нижчу позицію за показ-
ником мінімальної заробітної плати, яка складає з 
1 січня 2020 року 4 723 грн. на місяць, що на пере-
рахунку в євро становить 170. Для порівняння, в 
сусідній Польщі цей показник дорівнює 611 євро, 
що на 441 євро більше.

Отже, система соціальних гарантій в Україні 
на прикладі мінімальної заробітної плати, а також 
основні показники функціонування ринку праці 
значно відстають від показників ринків праці біль-
шості країн ЄС. До цього додається значна плин-
ність кадрів, що негативно впливає на розвиток 
економіки країни загалом. Наприклад, у 2018 році 

на підприємствах з кількістю зайнятих понад 
10 осіб було замінено працівників на 60,8% робо-
чих місцях (у країнах ЄС цей показник становить 
30–40%) [5].

Ринок праці України функціонує в умовах соці-
ально-економічної нестабільності та політичної 
невизначеності, однією з його характеристик є 
нестійкість по відношенню до зовнішніх факторів. 
У зв’язку з цим виникає потреба моделювання 
ринку праці з урахуванням збурень та факторів 
нестабільності. Як інструмент, що може забезпе-
чити адекватний опис процесу функціонування 
сфери зайнятості, можна застосовувати методи 
імітаційного моделювання. Побудова імітаційної 
моделі дає змогу провести симуляцію поведінки 
суб’єктів ринку праці в різних ситуаціях невизначе-
ності, оцінити динаміку основних його показників, 
а також спрогнозувати подальший розвиток соці-
ально-трудової сфери.

Рис. 2. Рівень безробіття в Україні та в країнах ЄС, %, ІІІ квартал 2019 року

Джерело: складено авторами на основі джерел [5; 7; 8]
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Рис. 3. Рівень зайнятості в Україні та в країнах ЄС, %, ІІІ квартал 2019 року

Джерело: складено авторами на основі джерел [5; 7; 8]
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Рис. 4. Мінімальна заробітна плата в Україні  
та в країнах ЄС, січень 2020 року

Джерело: складено авторами на основі джерел [5; 7; 8]

Для більш детального аналізу й прогнозування 
основних показників ринку праці в Україні побудуємо 
системно-динамічну модель в ППП “Powersim” (рис. 5).

Рівняння рівнів, додаткових змінних, констат та 
темпів наведено на рис. 6.

Для створення імітаційної моделі використано 
метод Ейлера 1-го порядку, який дає змогу більш 
точно здійснити прогнозування з використанням 
початкових даних [9].

На першому кроці визначено значення змінних 
темпу F в момент часу t T= :

F f LT T� � �,                             (1)

де f  – функція, яка визначає залежність FT  від LT .

На другому кроці здійснюється розрахунок 
змінної рівня L  у момент часу t T t� � � ,  що здій-
снюється на основі початкових змінних рівня та 
темпу в попередній момент часу:

L L t FT t T T� � � �� � ,                         (2)

де ∆t  – шаг інтегрування. Таким чином, у методі 
Ейлера використовується інформація щодо зна-
чення змінної темпу (похідної функції L  за часом) 
у початковій точці часового інтервалу T T t, .�� ��

Побудована модель дає можливість зробити про-
гнозування таких важливих показників, як зайнятість 
населення та чисельність робочої сили України. 
Отже, згідно з побудованою імітаційною моделлю, 
чисельність зайнятого населення модель показує 
збільшення до 16 484 тис. осіб до 2021 року (рис. 7).

Чисельність робочої сили, згідно з отриманою 
моделлю, буде також зберігати тенденцію посту-
пового зростання. Так, у 2021 році воно збіль-
шиться до 17 969 тис. осіб (рис. 8).

Чисельність безробітного населення, згідно з 
моделлю, поступово спадає до 1 485 тис. осіб у 
2021 році (рис. 9). Серед причин повільного спаду 
безробіття в Україні варто зазначити економічну 
та політичну нестабільність країни, низьку заро-
бітну плату та неналежні умови праці, дисбаланс 
між здобутою освітою та потребами роботодавців, 
значну трудову міграцію населення до країн ЄС, 
яка збільшується з кожним роком.

Ця модель дає змогу спрогнозувати коефіцієнт 
обороту робочої сили по прийому (рис. 10), який 
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Рис. 5. Системно-динамічна модель прогнозування функціонування ринку праці в Україні

Джерело: побудовано авторами
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Рис. 6. Опис змінних системно-динамічної моделі

Джерело: побудовано авторами

буде дорівнювати 0,06 у 2021 році, а коефіцієнт 
обороту робочої сили по звільненню складатиме 
0,58. Таким чином, низький показник коефіцієнта 
обороту робочої сили свідчить про кризову ситуа-
цію на ринку праці.

У 2021 році кількість прийнятих зменшиться та 
буде дорівнювати 343,85 тис. осіб, кількість звіль-
нених – 4 460,17 тис. осіб, кількість вакансій збіль-
шиться до 9 969 тис. осіб (рис. 8).

Таким чином, згідно з проведеним прогнозу-
ванням основних показників ринку праці України, 
буде спостерігатися незначне покращення таких 
показників ринку праці, як зайнятість, робоча сила 
та безробіття. Для покращення ситуації у сфері 
зайнятості та підвищення стійкості ринку праці 
до несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинни-
ків можна запропонувати вжиття таких заходів у 
сфері державного регулювання [10]:

– залучення та координація дій і заходів орга-
нів влади, громадських організацій, роботодавців 
до розроблення та реалізації стратегії інновацій-
ного розвитку ринку праці України;

– підвищення якості законодавчих документів 
щодо зайнятості населення з урахуванням пріори-
тетних напрямів зазначеної стратегії;

– проведення інституціональних та соціаль-
них реформ для підтримки бізнесу та соціально 
незахищених верств населення задля їх найскорі-
шої адаптації до турбулентних умов економічного 
розвитку країни.

Рис. 7. Прогнозування зайнятості населення
 

 
Рис. 8. Прогнозування чисельності  

робочої сили
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Висновки з проведеного дослідження. 
У статті запропоновано системно-динамічну 
модель, яка дає змогу спрогнозувати основні 
показники ринку праці в Україні на 2021 рік. Від-
повідно до проведеного дослідження можна від-
значити, що ринок праці України залишається в 
критичному стані, незважаючи на покращення 
деяких показників за останні роки за результатами 

Рис. 9. Прогнозування чисельності безробітного 
населення

Рис. 10. Прогнозування обороту робочої сили

Рис. 11. Прогнозування показників звільнення та 
прийому робочої сили

прогнозування. Зокрема, спрогнозовано низь-
кий показник коефіцієнту обороту робочої сили 
на рівні 0,06, що підтверджує гіпотезу про про-
довження кризи на ринку праці, низький рівень 
адаптованості соціально-трудової сфери до 
несприятливого впливу зовнішнього середовища. 
Таку ситуацію на ринку праці України необхідно 
негайно вирішувати уряду країни шляхом покра-
щення соціально-економічного життя населення, 
створювати відповідні умови праці гідною опла-
тою, надавати соціальну підтримку та нарощу-
вати нові робочі місця.
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