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POVERTY AS A SUBJECT OF STUDY IN SOCIAL STATISTICS 
 

Abstract: The article clarifies the socio-economic significance of poverty and explains the 
need of its statistical study. Theoretical concepts of poverty definition and basic approaches to 
building poverty lines are presented. The article explores the main statistical indicators for analysis 
and the signs on the basis of which the poverty profiles are formed. The main factors influencing 
the manifestation of different dimensions of poverty are presented in a systematic manner at 
individual, public and national level. 

Key words: poverty, poverty lines, equivalence scale, poverty indicators, poverty indices. 
 

Introduction 
Poverty is a significant social problem that has a negative impact on both the 

income and the wealth of population and on the quality of human capital and the 
possibility of active inclusion in society. It is also identified as a main prerequisite for 
labour market imbalances, a slow process of economic and social cohesion, low 
purchasing power and other adverse effects on the individual and public level. 
Poverty finds expression in every society, regardless the extent of its economic 
development, as only the prerequisites, scope and consequences for society change 
over time. 

The aim of the article is to present basic theoretical concepts for defining and 
measuring poverty in the context of social statistics. The actuality of the study is due 
to the fact that availability of reliable and actual information on the various 
dimensions of poverty is a necessary condition for the development and 
implementation of policies and strategies in the social sphere. 

Theoretical overview 
In the scientific literature, issues related to poverty are subject of considerable 

research interest. Methodological foundations, concepts and indicators for measuring 
poverty are the object of research in the scientific work of a number of authors, 
including Rowntree [11], Sen [13, 14, 15], Townsend [16], Orshansky [10], Foster, 
Greer and Thorbecke [6] and others. 

Theoretical concepts of poverty 
Poverty is a multifaceted phenomenon, which cannot be defined 

unambiguously. In general, it is characterised by lack of recourses to meet basic 
needs and inability to reach an acceptable standard of living. By the end of the 
nineteenth century, poverty was associated with the needs of individuals for housing 
and food, the volume of which was sufficient to maintain their employability. Since 
the 1970s, an approach has been adopted in which poverty is determined on the basis 
of main living needs. Two main components are included in their scope – the first 
concerns the minimum needs for foot, housing, clothing, furnishing and household 
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appliances, and the second – the needs of clean water, sewerage, transport, health 
services, education, etc. In this period, the definition of poverty was reconsidered and 
began to relate not only with the lack of opportunity to satisfy basic living needs but 
also to the lack of recourses to reach the prevailing standard of living in society. At 
the end of the twentieth century, the definition of poverty was drawn in the context of 
relative deprivation concept. Its scope is expanded by including some non-monetary 
aspects in social and cultural terms, as well as with increased interest in gender 
dimensions of poverty. 

In accordance with the presented trends and the scope of deprivation included 
in them, two basic theoretical concepts of objective (absolute and relative) and 
subjective poverty are formed in the world practice. 

Absolute poverty is associated with the inability to meet the basic needs for 
goods and services (mainly food, housing, clothing, etc.) that provide a minimum 
standard of living. The concept of absolute poverty refers entirely to the lack of 
material goods and therefore outside its scope are living conditions, access to non-
material services, etc. According to Rowntree [11], the absolute poverty is primary 
and secondary. Primary poverty occurs when household incomes are not sufficient to 
provide subsistence minimum, although they are used rationally. Secondary poverty 
occurs in the households that have sufficient means to satisfy their basic living needs, 
but some of these funds are spend on other goods and services or irrationally. 
Relatively poor are those persons who fail to reach a common level of income 
achieved by the majority of society. The scope of relative poverty includes both the 
shortage of material goods and the limited access to educational, social and health 
services, cultural goods, etc. 

The concept of subjective poverty is based on the subjective assessment of 
households for their individual wealth and social status. Households themselves 
determine the amount of income they need to ensure good living conditions. 
The central point in the statistical study of poverty occupies the poverty line, which is 
defined as a quantitative limit separating households into two distinct sub-groups – 
poor and non-poor. It determines the level of income (consumption) needed by 
households to overcome the poverty. The poverty line is not constant and changes 
according to socio-economic environment. Depending on the adopted concept of 
definition and measurement approaches, three basic lines of poverty are outlined in 
statistical practice – absolute, relative and subjective. 

The absolute poverty line expresses the volume of consumption that ensures a 
minimum level of well-being. It is determined on the basis of the costs necessary to 
purchase a legally defined consumer basket of goods and services that satisfy basic 
life needs. Rowntree [11] has set the methodological foundations of the absolute 
poverty line in the study of poverty in York (UK). They are further developed and 
currently in practice, the following methods for determining the poverty threshold are 
the most widely used: 

 the method of M. Orshansky [10] – in this approach the limit between poor and 
non-poor households is defined as a product between the quantified volume of 
foodstuffs in the consumer basket and the ratio by which the non-food 
component of the consumption is expressed. It is calculated by geometrically 
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averaging the relationship between total expenditure and that of food for all 
households surveyed. Different modifications of the Orshansky method have 
been developed in statistical practice. In these, the statutory costs of food 
products from the consumer basket have been replaced by the average food 
costs of one person in the household and the non-food item in the consumption 
– with fixed values (K). In cases where K=2, the subsistence minimum is 
obtained and at the value of K=2.5 – the social minimum. 

 the method of consumer basket – the poverty line is determined on the basis of 
the value of goods and services from the consumer basket. Two poverty lines – 
lower and upper, which are determined depending on the scope of the 
consumer basket, are calculated. The lower poverty line corresponds to the 
subsistence minimum i.e. of the volume of goods and services that are 
necessary to maintain the vital functions of individuals. The upper limit of 
poverty is reflected in the social minimum, which implies satisfying a wider 
range of needs and exceeding the narrow framework of physical survival. 

 the method of relative share of food costs – the poverty line is calculated by 
geometric averaging of the relationship between food expenditure and total 
income of individual households (k). In cases where fixed values are used for 
the relationship between food expenditure and total income of individual 
households, the lower and upper limits of poverty are established. When k=0.5 
the subsistence minimum is obtained and when k= 0.4 – the social minimum. 
The relative poverty line is determined on the basis of the total distribution of 

households’ incomes and is calculated as a percentage of their median or average 
income. As individual households have needs of different type and volume, it is 
necessary to ensure comparability of their welfare. For this purpose, the size of 
households is transformed by the number of persons in number of equivalent units 
through the so-called equivalence scale. This ensures comparability between the 
different size and composition of households, as the equivalence scales reflect 
differences in the needs of individual groups of people (adults and children), as well 
as economies of scale in the consumption resulting from the size of the household. 
The economy is expressed by the portion of income that is used to acquire indivisible 
and indispensable goods for all persons of households – electricity, water, durable 
items, etc. 

Three basic approaches have been developed to create equivalence scales – 
behavioural, subjective and random choices [17]. The third approach is considered as 
the most methodological approach on the basis of which some of the most commonly 
used equivalence scales in the European statistical practise were constructed – the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Eurostat. 
The overall look of these scales is:  

      (1) 
where: is the equivalence unit of household size; 

N – number of adults; 
C – number of children; 
β – the weighting coefficient for adults in the household; 
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α – the weighting coefficient for children in the household.  
The equivalence scale applied by the Organisation for Economic Co-operation 

and Development determines a value of 1 for the weighting factor for the first 
household member, of 0.7 for each subsequent adult (aged 14 and over) and of 0.5 for 
each child. The equivalence scale used by Eurostat is a modified version of the 
OECD scale. The applied rates are as follows: 1 for the first member of the 
household, 0.5 for each adult and 0.3 for each child. 

The subjective poverty line is determined by the subjective assessment of 
households for the necessary income to achieve a particular level of well-being. 
Therefore, determining whether a person or household is poor or non-poor is based 
on individual perceptions of the respondents about poverty. In statistical practice, 
Kapteyn, Leyden and Deleeck develop some of the most commonly used subjective 
poverty lines [5, 7, 8]. The subjective poverty lines are identified by specially 
selected questions, the answers of which are intended to reveal individual’s 
assessment of living standards and the poverty thresholds. 

 The Kapteyn line (SPL) is determined by the subjective opinion of the 
respondents about the minimum amount of income needed to satisfy basic life 
needs. This individual minimum depends on the size of households and the 
level of disposable income. 

 The Leyden line (LPL) is based on the information regarding the amount of 
revenue that households associate with six different economic situations – from 
the most negative to the most favourable. The households surveyed answered 
the following question: “Given the current conditions, please indicate what real 
monthly income you would have committed to each of the following situations 
characterising the situation of your household: very bad …., bad…, 
insufficient…, enough…, good…, very good....”. The dependence between 
income and household welfare is represented by the so-called an individual 
function of utility, on the basis of which and depending on the size of 
households, different poverty lines are defined. 

 The Deleeck line (CSP) is calculated according to a similar methodology and 
information is collected for the minimum income to meet the households’ 
needs. For this purpose, respondents answer the following question: “Do you 
manage to satisfy your life needs with your real monthly income?”. Possible 
answers are ranked as follows: “with great difficulty”, “with difficulty”, “with 
some difficulty”, “to a great extent with ease”, “with ease”, “very easy”. 
Unlike the Kapteyn line, where the minimum income is calculated based on 

respondents’ answers, Deleeck’s approach only uses the information from those 
households that consider they are having some difficulties in meeting their needs. The 
perception of this approach is closely related to the hypothesis that income of these 
households should deviate to the least extent from the poverty thresholds. The main 
disadvantage of the methodology used is the exclusion of the respondents who 
answered differently from “with some difficulties”, thus significantly reduces the 
sample size. As a result, the poverty line does not take into account the income of the 
poorest and the richest households, which have the greatest weight for its assessment. 
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Statistical study of poverty 
Social statistics studies poverty through a system of aggregate indicators, 

which depending on the form of expression and the way they are derived, could be 
divided into two groups – poverty and social inclusion indicators and poverty indices. 
The first group includes the relative and analytical indicators for the characterisation 
of poverty, approved by the Social Protection Committee of the EU. They are 
calculated on the basis of the results of the income and living conditions survey (EU-
SILC) and are systematised in the following three groups: 

 primary indicators – a poverty line; relative share of the poor persons; depth of 
poverty; relative share of persons living with material deprivation1. 

 secondary indicators – relative share of poor people by household type, 
gender, age, employment intensity, economic activity and form of ownership; 
distraction around the poverty line by gender and age; intensity of material 
deprivation. Through this group of indicators, detailed information on the 
socio-demographic profile of the poor is obtained. 

 additional indicators – inequality in income distribution (the S80/S20 index 
and the Gini coefficient), relative share of the poor people before payment of 
social transfers, relative share of the working poor. 
The indices are constructed relative poverty line and evaluate its individual 

aspects – concentration, depth, sharpness, etc. In statistical practice most often, the 
following indices are applied [9]: 

 The Foster, Greer, Thorbecke poverty index (FGT index): 

    (2) 
where: 

α is a measure of the sensitivity of the index on poverty (α ≥ 0); 
n – the total number of persons surveyed (households); 
q – the number of persons (households) whose incomes (consumption) are 

below the poverty line; 
z – the poverty line; 
y i – the income (consumption) of  i – household. 
Depending on the value of parameter α, the FGT index is transformed into 

three separate indices. At the value of the parameter α=0, the poverty headcount 
index (P0) is obtained, at α=1 the poverty gap index (P1) is obtained and at α = 2 – the 
severity of poverty index (P2). 

The Poverty Headcount Index characterises the relative share of households 
whose incomes are below the poverty line. It is easy to calculate and interpret but is 
also characterised by some disadvantages such as not taking into account the intensity 
of poverty and inability to establish how poor the households actually are as the index 
does not account for the change in their incomes. 

The poverty gap index characterises the degree of mismatch between incomes 
of poor households and the poverty thresholds. The index is used as an indicator for 
determining the minimum amount of funds that need to be transferred from the 
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government to households to overcome poverty. The main disadvantage of the 
indicator is the inability to take account of changes in inequality among the poor. 

The severity of poverty index is a measure of the inequality among the poor 
households. It is constructed to give the largest weight to those households whose 
incomes most deviate from the poverty line. 

 Sen’s index (Ps) – this indicator takes into account the prevalence, the depth of 
poverty and the income inequality [12]. It is calculated by the formula: 

    (3) 
where: (P0) is the poverty headcount index; 
Gp– Gini coefficient of inequality among the poor; 
μp– the average income of the poor below the poverty line. 
The Sen’s index ranges from 0 to 1. In cases where the income of all 

households is higher than the subsistence minimum, the value of the index is 0. The 
more widespread the poverty is, the closer to 1 is the value of the index. 

In the literature, a number of other indices have been constructed, including 
various modifications of the above presented in the summary to assess poverty 
among and within individual groups of poor people within the scope of the 
population [4, с. 110-117]. These measures represent the monetary aspects of 
poverty, as they are based on information about income or household consumption. 
Outside their scope, there are a number of other qualitative dimensions of poverty, 
which mainly concern the possibility to get a good education, and healthcare, 
adequate housing conditions, security, etc. These non-monetary dimensions are in 
direct relation to the duration and future spread of poverty and they are linked to its 
multidimensionality. 

The United Nations Development Programme is developing an indicator to 
measure the multidimensional nature of poverty, which takes account of both 
income-related constraints and deprivations in the fields of education, health and 
living conditions. The Multidimensional Poverty Index (MPI) is calculated only for 
the developing countries and combines two indicators – the poverty headcount index 
and the index of poverty intensity. Indicators that measure the degree of deprivation 
of the three dimensions of poverty are as follows: innutrition; child mortality; 
duration of education; range of children in education; electricity access; access to 
drinking water; sanitation; fuel used for cooking purposes; floor coverings; movable 
and immovable property [1]. 

Poverty indices are widely used in practice, including in the study of poverty 
profile, which reveal the peculiarities and differences in the manifestation of poverty 
among the different groups of population. They are the basis for detailed statistical 
analysis, because of which the model is defined and strategies for poverty reduction 
are formulated. In statistical practice, the following profiles are most often studied [2, 
с. 90-91]: 

 demographic profile – is formed by “gender”, “age”, “type of the household”, 
“household size”, etc.; 
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 social profile – includes the characteristics of “educational level”, “marital 
status”, “residence”; 

 economic profile – groups are formed according to the definitions of 
indications “economic activity”, “status in employment”, “sources of income”, 
etc.; 

 ethnic profile – presents the differences in the manifestation of poverty among 
the different ethnic groups; 

 territorial profile – assesses the differentiation in the territorial distribution of 
poverty at the level of the state, region, district, etc. 
Profiles are the basis for determining the model and dimensions of poverty but 

not the prerequisites (factors) that are crucial for its manifestation. For this purpose, it 
is applied one-factor, multiple factor regression models, logit, probit and tobit 
regressions, etc. In general, they can be summarised on the following three levels [4, 
с. 35, 253]: 

 individual – demographic (size and age structure of the household, relative 
share of persons in the household who are outside the labour market, gender of 
the head of household), economic (income, consumption costs, employment, 
movable and immovable property of the household) and social (health 
condition, education, housing, public utilities, environment); 

 public – infrastructure, access to public goods and services, level of human 
resources development, access to the labour market, social mobility, 
distribution of land ownership, social network, institutions and capital; 

 national level – governance, national policy, judicial system, economic and 
market stability, security and safety, access to markets and services, resource 
security, gender, ethnic and racial inequalities. 
Conclusion 
In conclusion, it can be said that poverty is a significant socio-economic 

problem, whose containment is at the centre of a number of policies and strategies at 
national and international level. In their development, both the dimensions and the 
prerequisites that determine the manifestation of poverty are essential. Their timely 
and adequate definition is among the main objectives of social statistics, within which 
a considerable number of methods and approaches for evaluation have been 
developed. The multidimensional nature of the concept of “poverty” implies not to 
separate individual theoretical frameworks but to apply them jointly in statistical 
practice. 
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ПОНЯТИЕ „РАЗРАСТАНИЕ  ГОРОДОВ” В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ   

 
THE CONCEPT OF URBAN SPRAWL IN SCIENTIFIC LITERATURE  

 
Аннотация. В данной статье через призму  точек зрения различных авторов 

рассматривается понятие „разрастание городов”, а также причины возникновения 
данного процесса и определяющие его факторы. 

Необходимость в расширении территории населенных пунктов в мировом масштабе 
возникла с увеличением численности их населения и площадей, необходимых для 
осуществления жизненных функций – обитания, труда, отдыха, обслуживания, 
технической инфраструктуры. 

Ключевые слова: разрастание городов, окологородская территория, плотность, 
земля, использование земли 

 
Abstract. The following article deals with the concept of ‘’urban sprawl’’ through the sight 

of several different authors, as well as taking an all-round view of the reasons for the advent of this 
process and the factors which define it. 

The necessity of expanding populated area territories on a global scale arises when the 
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population increases and so does the space required for the performance of the vital functions: 
living- working- recreation- service- technical infrastructure 

Key words: urban sprawl, rural land, density, land, land use. 
 

Постановка проблемы. В докладе Европейского агентства по 
окружающей среде указано, что Европа – один из самых урбанизированных 
континентов на Земле: 75% ее населения проживает в городах. Согласно 
исследованию, до 2020 года приблизительно 80% европейцев будут проживать 
в городских районах, а в 7 странах их доля составит 90 и более процентов. Это 
делает актуальной  потребность в земле в городах и вокруг них [1]. Для 
характеристики данного процесса введено понятие „разрастание городов” 
(„urban sprawl”). В специализированной литературе даются различные его 
определения.  

Разрастание городов – результат экологических, социальных и 
экономических воздействий как на их центральную часть, так и на 
окологородские территории.    

Экономические воздействия обусловлены главным образом 
необходимостью в больших транспортных расходах. Экологические 
воздействия связаны с загрязнением окружающей среды вследствие 
использования большего количества транспортных средств и потери 
сельскохозяйственных угодий. 

Социальные воздействия связаны с возможностью одной части 
населения, обладающей более высокими доходами, позволить себе проживание 
на окологородских территориях. 

Анализ последних исследований и публикаций.  
Над  вопросами  выяснения  понятия  „разрастание городов”  работает ряд 

авторов,  среди которых E.  Draper, W.  Whyte, S. Siedentrop, G. Galster, 
E.L.  Glaeser, N. Chin, C. M. Travisi, R. Camagni и др., но на этом этапе развития 
теории  и практики  городского устройства трудно дать  однозначное 
определение понятия „разрастание городов”.   Это требует подробного 
рассмотрения взглядов отдельных авторов относительно его 
правильного  дефинирования.    

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Основной 
причиной разрастания городов в последние десятилетия является развитие 
инфраструктуры, увеличение численности  населения крупных городов за счет 
сокращения населения в маленьких городах, наличие более дешевой земли (в 
основном сельскохозяйственных угодий)  на окологородских территориях и 
облегченный режим смены ее назначения, а также повышенные требования 
населения к стандарту качества среды обитания.  

С точки зрения устройственного планирования очень важно воспринять 
единый подход при определении и измерении разрастания городов с целью 
избежать неблагоприятных последствий возрастающей урбанизации за 
последние годы и достичь сбалансированного развития территории в целом. 

С этой точки зрения определение, измерение и характеристика процесса 
разрастания городов имеет важное значение не только для их развития, но и для 
правильного использования, организации и устройства всей территории, 
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поскольку сам по себе процесс связан с  разрастанием городов за счет 
неурбанизованных территорий (главным образом сельскохозяйственных 
угодий). 

Цель статьи. Цель  данной статьи, состоит в том, чтобы внести большую 
ясность в понятие „разрастание городов”, а также выявить причины 
возникновения и проявления этого процесса и определяющие его факторы.  

Изложение основного материала исследования. Впервые понятие 
„разрастание” было использовано в 1937 году Эрлом Дрэпером (Earle Draper) 
на национальной конференции урбанистов [2]. Разрастание толкуется как 
следствие неэстетичной и неэкономной формы организации населенного 
пункта. По мнению Васмера (Wassmer), понятие „разрастание городов” 
впервые было предложено социологом Уильямом Вайтом (William Whyte) в 
1958 году во введении к статье „Разрастание городов” (“Urban Sprawl”), 
опубликованной в журнале „Форчун” [3]. То ж самое понятие используют  и 
урбанисты при категоризации развития города, описывая его нежелательные 
социальные последствия. 

Согласно Зидентропу (Siedentop), „разрастание городов” можно 
определить пятью различными способами [4]: 

a. разрастание городов в зависимости от плотности населенного 
пункта – при низкой плотности населенного места и при ее 
уменьшении; 

b. разрастание городов в результате деконцентрации городских 
функций, сочетающееся с пространственным проникновением 
городских потребностей в сельские районы; 

c. городское разрастание, на которое повлияли структура и  форма 
населенного места, образовавшиеся под воздействием городских 
строительных процессов,  трансформирующих моноцентричную 
компактную структуру поселения в полицентричную и дисперсную 
структуру;   

d. разрастание, обусловленное социальными последствиями 
использования земли, например, ее засорением, потерей 
плодородных земель и т.д. 

e. разрастание, порожденное нормативами планирования: 
непланированное городское развитие, противоречащее целям 
территориального развития, определяют как разрастание городов. 

Из представленных выше определений становится ясно, что не 
существует четкой дефиниции того, что такое „разрастание городов”. 

С одной стороны, понятие связывается с формой населенного пункта и с 
последствиями непланированного городского развития, а, с другой, может 
рассматриваться как социальное последствие неправильного использования 
земли. 

Г. Галстер (Galster G.) и др. определяют „разрастание” как [5]: 
 одно или более  существующих направлений развития; 
 процесс развития, наступающий в определенный период времени в виде 

расширения урбанизованных территорий; 
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 разрастание как отношение средней плотности населения к 
определенной городской территории; 

 эстетическое решение, касающееся общих направлений развития 
города; 

 второстепенную причину высокой автомобильной зависимости, 
изолирующей бедность; 

 последствие решений местных властей, неэффективное планирование, 
или специальное зонирование. 

Е.Л. Глэзер (Glaeser E.L.)  рассматривает разрастание городов как условие 
использования земель, выделяя следующие подходы к определению данного 
понятия [6].  

1.Определение разрастания с точки зрения эстетических решений: 
данный подход описывает разрастание как неприемлемую форму развития. 

2. Определение разрастания как отрицательного внешнего фактора 
связывается с последствиями разрастания городов по моделям использования 
земель под видом экологических, социальных и экономических расходов. 

3. Определения разрастания как следствия одной независимой 
переменной, например, в результате контроля за фрагментацией земель при 
землепользавании  в городе. 

4. Разрастание может рассматриваться и как процесс развития. 
Разрастание – шаг в процессе развития, а не  постоянное условие.  

Н. Чин (Chin N) выделяет 4 вида дефиниций, основанных на городской 
форме поселения, землепользовании, воздействиях и плотности [7]. С точки 
зрения городской формы поселения, обыкновенное городское разрастание 
предстает как оппозиция идеальному „компактному” городу с высокой 
плотностью, централизованным развитием и пространственным смешением 
функций, но то, что считается разрастанием, варьирует от более компактного к 
полностью дисперсному развитию. Таким образом, любое отклонение от 
данной компактной формы окологородского роста может рассматриваться как  
разрастание городов.  

Существуют мнения, что разрастание правильнее рассматривать не как 
абсолютную форму, а как непрерывный процесс развития от компактного к 
полностью дисперсному развитию. 

Дефиниции, в основе которых заложено землепользование, связывают 
разрастание с пространственной сегрегацией использования земли и с 
экстенсивным монофункциональным ее использованием для строительства 
односемейных домов, торговых центров и индустриальных парков или 
офисных зданий, расположенных на свободной территории.  

Альтернативной является дефиниция, основанная на воздействиях 
разрастания. Суть ее в том, что разграничение разрастания городов и других 
форм поселений – вопрос степени. Таким образом, трудно разграничить 
разрастание от других форм, и во всех случаях оно рассматривается как виды 
воздействий, которые делают разрастание нежелательным для самой формы. 

Во многих определениях „разрастания городов” используется концепция 
низкой плотности как идентификатора разрастания, хотя это трудно объяснить 
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количественно, поскольку в каждой стране приняты различные оценки 
плотности. Несмотря на это, в определениях термина „разрастание городов” 
низкая плотность обыкновенно количественно не определена.  

Плотность по отношению к разрастанию городов представляет собой 
отношение между численностью населения, живущего или использующего 
данную территорию, и площадью земли, что создает определенное 
представление об интенсивности ее использования. Плотность „брутто” – 
наиболее элементарный измеритель,  включающий общую площадь земли в 
пригородах в качестве знаменателя, в которую входят  свободные земли и 
сельскохозяйственные угодья, земля, не пригодная для развития, а также земля, 
предназначенная для жилищного строительства, торговых целей, услуг и улиц. 
Плотность  „брутто”  не является самым подходящим измерителем, поскольку 
включает землю, н епригодную для развития и площади резервных земель, в 
результате чего плотность недооценивается, так как не вся земля годна для 
строительства (развития). 

Существуют также понятия жилая плотность „брутто” и жилая плотность 
„нетто”. В жилую плотность „брутто” включаются жилая площадь и улицы, но 
не входит земля для торговых и сервисных целей. Жилая площадь „нетто” 
включает в себя жилую площадь без площади улиц и  территории, 
предназначенной для транспорта. Оба эти показателя охватывают только 
застроенные территории.  

Наиболее подходящее описание плотности должно включать все 
урбанизованные территории, в том числе жилые, индустриальные, торговые и 
предназначенные для услуг, свободные площади и сельскохозяйственные 
угодья, не предназначенные для земледелия. Сюда не следует включать 
сельскохозяйственные угодья, парки и землю, не подходящую для 
строительства, поскольку они не имеют потенциала для развития (застройки). 

Представленные выше определения, данные различными авторами, 
являются предпосылкой для возникновения множества интерпретаций понятия 
„разрастание городов”, но не дают ответа на вопрос о том, должна ли каждая 
урбанизованная структура восприниматься как разрастание. Здесь уместно 
отметить, что  необходимо различать понятия „субурбанизация” и „разрастание 
городов” (“urban sprawl”). Субурбанизация имеет отношение к „развитию 
пригородов крупных городов и зон метрополий. Она зависит от 
демографического роста (увеличения общей численности населения) и 
внутренней переструктуризации городов” [8]. Для разрастания городов  
характерно то, что оно не обязательно может являться следствием увеличения 
численности населения и может наблюдаться при наличии постоянной 
численности. Причины его могут быть связаны с повышенными требованиями 
населения к стандарту качества среды обитания, повышенным стандартом 
жизни населения, отсутствием в ряде больших городов свободных площадей 
для реализации крупных проектов, развитием рынка недвижимости и 
повышенным инвестиционным интересом со стороны множества местных и 
иностранных инвесторов, необходимостью в строительстве новых 
индустриальных предприятий в окрестностях больших городов, 
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строительством крупных торговых комплексов и жилья типа „второй дом” и 
т.д. 

 Одна из самых распространенных дефиниций „разрастания городов” 
дана С. М. Травизи (C. M. Travisi) и Р. Каманьи (R. Camagni), которые 
определяют разрастание как „неконтролируемое «расползание» данного города 
и его пригородов по все большей площади сельскохозяйственных угодий на 
периферии урбанизованной (городской) территории” [9]. Кроме того, по их 
мнению, процесс разрастания неконтролируем, непланируем и часто приводит 
к появлению неэффективных и неустойчивых городских моделей экспансии. 

Европейское агентство по окружающей среде определяет „разрастание 
городов” как „экспансию городов на окологородские территории, 
преимущественно на земельные угодья”. Оно появляется, „когда площадь 
земель с измененным назначением и использование ее для 
градоустройственных целей превышают уровень роста численности населения 
в данной области в определенный период” [10]. 

По мнению Зидентопа (Siedentop), существуют два противоположных 
понимания причин разрастания городов [11]. Согласно первому, разрастание 
городов объясняется спросом на городскую землю. Движущими силами в 
данном случае являются потребление земли домохозяйствами, компаниями и 
для общественных нужд. Границы и местоположение земли определяются 
такими факторами, как доход, богатство и использование автомобилей. Выбор 
делается на основе сравнения полезных эффектов и расходов. 

Во втором случае разрастание объясняется моделями специфического 
регулирования. Разрастанию городов способствуют государственные субсидии 
для сохранения низкой плотности, окологородские формы жизни и публичное 
финансирование строительства уличной сети и местной инфраструктуры. 

К указанным причинам можно добавить также спрос на 
сельскохозяйственные угодья на городской периферии, обусловленный их 
низкой ценой и возможностью изменения их назначения. Кроме того, 
государство не всегда регулирует и поощряет разрастание городов, поскольку 
данный процесс наблюдается и в городах, где не стимулируется развитие 
инфраструктуры на окологородских территориях. 

Согласно другой точке зрения, разрастание городов является следствием 
воздействия комплекса из трех движущих сил, действующих на макроуровне, 
мезоуровне и микроуровне [12]. 

Макроуровневые причины 
Макроэкономические и социальные тенденции определенным образом  

оказывают безусловное влияние на развитие городов. Рост глобализации, 
сопровождаемый снижением транспортных издержек на дальние расстояния, 
приводит к росту конкуренции между городами за различные виды 
экономической деятельности и к их упадку, но в то же время обеспечивает 
определенное развитие, требующее затрат капитала чаще всего на 
существующей городской периферии или на территории за ее пределами. 
Технологические инновации и введение массового производства приводит к 
эффекту масштаба, по причине чего различные отрасли промышленности ищут 
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крупные производственные объекты, занимающие обширную территорию и 
расположенные на  более дешевой земле на городской периферии. Развитие 
частной собственности в большинстве европейских стран вносит изменения в  
предпочтения граждан в направлении выбора  индивидуального жилья с низкой 
плотностью застройки на городской периферии. С точки зрения предложения, 
некоторые секторы экономики стремятся воспользоваться разрастанием 
городов. Предприниматели в сфере строительства могут достичь более высокой 
производительности труда при широкомасштабном строительстве на 
территориях «зеленых зон», чем на меньших комплексных 
реконструированных городских территориях.  

Собственники земли стремятся максимизировать окупаемость хозяйств 
путем перевода принадлежащих им сельскохозяйственных угодий в категорию 
городских земель. С точки зрения спроса рост реальных доходов приводит к 
развитию жилищного обеспечения, потребления товаров и услуг и все 
возрастающей мобильности, что, в свою очередь, является предпосылкой 
увеличения спроса на жилищное строительство, торговые и развлекательные 
центры и транспортную инфраструктуру, обеспечивающую передвижение 
населения и услуг до всех этих мест. В дополнение к  экономическим аспектам 
наблюдается также стремление к  образу жизни в окрестностях города, что 
также создает предпосылки для разрастания городов. Для домохозяйств с более 
высокими доходами важное значение имеет близость к природе. В случае, 
когда городская периферия воспринимается как место с низким уровнем 
преступности, более тихое и близкое к «зеленым зонам», поиск возможностей 
для ее застройки будет увеличиваться, особенно, если реальные доходы будут 
расти и будет предлагаться жилье по ценам, доступным для молодых 
возрастных групп населения.  

На разрастание городов также влияет изменяющаяся структура 
домохозяйств. Во всей Европе наблюдается уменьшение их средних размеров, 
что отражается на размере дополнительно урбанизованной земли. Как 
одночленные, так и бездетные домохозяйства проживают, как правило, близко 
к центру города, в то время как семьи концентрируются преимущественно в 
пригородах. Растущий парк автомобилей и строительство автомагистралей в 20 
веке приводит к снижению транспортных расходов и позволяет городам, не 
увеличивая финансовые издержки,  разрастаться на  большие расстояния.  Это 
дает возможность городам „расползаться” по большой территории без 
экономических потерь. Жители могут жить в местах, более удаленных от 
работы, покупок и отдыха, не тратя дополнительные средства на транспорт. 
Таким же образом фирмы могут доставлять товары и услуги на большие 
расстояния без дополнительных транспортных затрат. В связи с этим 
правительства государств создают свою собственную социальную, 
финансовую, фискальную  и регуляторную среду, которая в различной степени 
поощряет или не поощряет  разрастание городов.    

Мезоуровневые причины 
Социальная и экономическая структура города и региона оказывает 

влияние на степень, в которой  осуществляется давление на разрастание 
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городов. Многие городские районы имеют опыт участия в процессах 
деиндустриализации, что приводит к массовой безработице, снижению 
доходов, миграции и спаду спроса на жилье, особенно внутри городских 
районов. Этот процесс влечет за собой появление больших территорий 
свободной городской земли, собственники которых находятся под 
экономическим давлением и ищут выгоду в их повторном использовании. В то 
же время местные власти в своем стремлении создавать рабочие места готовы 
использовать территории с зелеными насаждениями под промышленную 
застройку.  

Развитие местной экономики также оказывает влияние на разрастание 
городов. Там, где экономика развивается медленно, на протяжении нескольких 
лет наблюдается ограниченный спрос на жилье, промышленные и торговые 
площади и создается много свободных территорий в границах городской зоны, 
что в определенной степени сдерживает разрастание городов. И, напротив, там, 
где экономика развивается, спрос высок, и количество участков внутри города, 
пригодных для стоительства, весьма ограничено, что создает предпосылки для 
разрастания городов.   

Существует города, которые урбанизуются вследствие внутренней 
миграции. В них оживает центр, но часто это способствует неконтролируемому 
разрастанию городов и незаконной регуляции земель. На разрастание городов 
оказывают влияние также структуры местной власти и налоговые системы. 
Бывают случаи, когда давление, оказываемое с целью увеличения местных 
поступлений в форме налогов, заставляет местные органы разрешать 
разрастание городских зон за счет отведения площадей  под торговые 
комплексы или жилье для среднего класса. Планы развития и устройственные 
решения  могут породить необходимость в  постановлениях (нормативах) по 
ограничению периферийной экспансии. Они могут диктовать высокие или 
низкие требования к плотности, поощрять или  не поощрять смешанное 
назначение земель или приводить к созданию инфраструктуры, которая, в свою 
очередь, может стимулировать разрастание городов.  

Микроуровневые причины 
На принимаемые работодателями решения влияет  взаимодействие 

факторов на макро- и мезоуровне. Каждая фирма принимает решения 
относительно размера и места производства, что оказывает воздействие на 
разрастание городов, имея в виду местные планы и политику, инфраструктуру, 
коммунальные услуги, землю, расходы, налоговые режимы, затраты на оплату 
труда и т.д. Влияние данных факторов для каждой фирмы различно и может 
привести к различным решениям с точки зрения локализации. Таким же 
образом решения отдельных домохозяйств зависят от местных экономических 
и социальных условий, состояния окружающей среды, инфраструктуры, 
качества услуг.  

Согласно Европейскому агентству по окружающей среде, основными 
факторами разрастания городов являются [13]:  

 макроэкономические факторы – рост экономики, европейская 
интеграция; 
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 микроэкономические факторы – повышенный стандарт жизни, цена на 
землю, наличие дешевых сельскохозяйственных угодий, конкуренция 
между муниципалитетами; 

 демографические факторы – рост населения, изменения в 
демографической структуре; 

 изменяющиеся предпочтения к качеству среды обитания – увеличение 
площади на жителя, различная жилая структура; 

 проблемы центральных частей города – плохое качество воздуха, шум, 
малый размер жилищ, небезопасная жилая среда, социальные проблемы, 
отсутствие зеленых насаждений, низкое качество образования; 

 транспортные проблемы – увеличения числа частных автомобилей, 
наличие дорог, доступные цены на горючее, низкое качество 
общественного транспорта; 

 регулятивные рамки – слабая система пространственного планирования, 
неэффективная реализация существующих планов. 
Выводы. В результате углубленного анализа сущности и содержания 

понятий, цитированных из различных авторов и относящихся к термину 
“разрастание городов”, мы приходим к убеждению, что все исследователи 
толкуют его односторонне. На этой основе более полное отражение сущности 
данного понятия требует включения двух основных направлений (хорошо 
известных и урбанистам) в развитии городов – горизонтального, связанного с  
освоением новых окологородсих пространств, и вертикального, связанного с  
развитием в высоту,   что в конечном счете означает объемно-пространственное 
развитие городов при аргументированном устройственном балансировании в 
двух пространственных направлениях.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОБЛІКОВОГО 

ВІДОБРАЖЕННЯ АГРОІННОВАЦІЇ   
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ И УЧЕТНОГО 
ОТРАЖЕНИЯ АГРОИННОВАЦИИ 

 
PROBLEM ASPECTS OF CLASSIFICATION AND ACCOUNTING OF 

AGRO INNOVATION 
 

Анотація. У статті окреслено проблемні аспекти інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств.  Уточнено економічну сутність категорії 
«агроінновація». Визначена система класифікаційних ознак агроінновацій для цілей 
бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, агроінновація, бухгалтерський 
облік, сільськогосподарське виробництво. 

 

Аннотация. В статье обозначены проблемные аспекты инновационной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. Обоснованно экономическую сущность 
категории «агроинновация». Определена система классификационных признаков 
агроинноваций для целей бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, агроинновация, 
бухгалтерский учет, сельскохозяйственное производство. 
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Abstract. The article outlines the problematic aspects of innovative activity of agricultural 
enterprises. The economic essence of the category "agro innovation" is substantiated. The system of 
classification signs of the agro innovations for the purposes of accounting is determined. 

Keywords: innovation, innovative activity, agro innovation, accounting, agricultural 
production. 

 

Постановка проблеми. На даний час більшість підприємств аграрного 
сектору чітко усвідомлюють вагомість і закономірність розширення 
виробництва та підвищення рівня прибутковості за допомогою впровадження 
інновацій. В цій ситуації визначальне місце належить державній підтримці 
стратегії інноваційного розвитку, яка повинна здійснюватися на системній та 
послідовній основі.  

Всі учасники інноваційного процесу повинні бути зацікавлені у поєднанні 
їх інтересів і зусиль у створенні і застосуванні нових знань та технологій з 
метою виходу на внутрішній та зовнішній ринки з високотехнологічною 
продукцією. 

Аналіз діючих формальних норм у сфері розвитку аграрних відносин та 
сучасних змін аграрного виробництва свідчить про те, що як в 
концептуальному плані, так й в обґрунтуваннях прикладного характеру 
інституціональне регулювання розвитку інновацій здійснюється в умовах 
відсутності єдиного системного підходу, чіткої методології та комплексної 
оцінки трансформацій. В аграрному виробництві розвиток інновацій є 
важливою передумовою формування продовольчої безпеки країни, 
економічного зростання національної економіки та підвищення 
конкурентоспроможності сільського господарства і якості життя сільського 
населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії інновацій та 
розвитку світової наукової думки досліджуються у працях П. Друкера, Б. 
Санто, Ф. Ніксона, Х. Хауштайна. Теоретичні засади економічної природи 
інноваційної діяльності та особливостей її розвитку в умовах національної 
економіки розглянуто у працях: О.В. Гончаренко, В.С. Савчука, М. А. 
Садикова, О.О. Лапко та ін. 

Особливості бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною 
діяльністю відображено в наукових працях: Б. І. Валуєва, С. Ф. Голова, В.М. 
Жука, М.І. Крупки, І.Б. Садовської, В. В. Сопка та ін. 

Виділення невирішених проблем. Виходячи з великої кількості 
різноманітних наукових трактувань «інновація», є необхідність уточнення 
економічної сутності категорії «агроінновація»; виникає потреба в дослідженні 
діючих методик її формування в системі обліку. Вирішення цих проблем 
дозволить перейти на новий рівень організації обліку та підвищить його 
аналітичність та ефективність в управлінні діяльністю сільськогосподарського 
підприємства. 

Цілі статті (постановка задачі). Метою наукової публікації є 
обґрунтування сучасних підходів до визначення економічної сутності 
«агроінновація» та особливостей відображення в системі обліку 
сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах господарювання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Під інноваційним розвитком 
економіки країни розуміється процес суспільного виробництва, який 
характеризується збільшенням обсягів виробництва продукції і підвищенням її 
конкурентоспроможності, що можливо за рахунок створення нових технологій 
та активізації впровадження сучасної техніки та устаткування.  

Сучасний стан аграрної галузі обумовлюється глобальним впливом 
технологічної модернізації, яка не завжди є доцільною і не відповідає дійсним 
потребам та можливостям сільськогосподарських виробників. Тому Україна, 
прагнучи дотримуватися основних принципів інноваційного розвитку, має 
враховувати особливості й можливості вітчизняного сільськогосподарського 
виробництва та необхідність впровадження технологічної безпеки, перевірки 
наявних і впроваджуваних технологій. 

Важливу роль при цьому відіграє розкриття та висвітлення економічної 
сутності «агроінновації», як об’єкта обліку, для прийняття ефективних 
управлінських рішень.  

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» [7], інновації 
– це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технологічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфер. 

Отже, для досягнення своїх цілей зі створення і виробництва інновацій 
сільськогосподарські підприємства  здійснюють інноваційну діяльність.  

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг, тобто це 
діяльність, спрямована на пошук можливостей інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва та задоволення суспільних потреб у 
конкурентоспроможних продуктах і послугах завдяки використанню науково-
технічного та інтелектуального потенціалу. 

Інноваційна діяльність є важливою складовою системи заходів щодо 
прискорення розвитку сільськогосподарського виробництва, підвищення його 
конкурентоспроможності й ефективності [1]. 

Інновації в сільському господарстві є реалізацією в господарській 
практиці результатів наукових досліджень, які втілюються у нові сорти рослин, 
породи і види тварин, нові або поліпшені продукти харчування, матеріали, нові 
технології в тваринництві, рослинництві й переробній промисловості, нові 
методи профілактики та лікування тварин і птахів, нові добрива і засоби 
захисту в рослинництві і тваринництві, нові форми організації й управління, 
нові підходи до надання соціальних послуг, що дозволяє підвищувати 
ефективність виробництва. 

На даний час є різні підходи у визначенні поняття «інновація», але 
визначенню сутності «агроінновація» приділяється менше уваги. 

Так, О.І. Дацій [2] уточнив визначення «інновації в сільському 
господарстві» як «зміна в техніці, технології, організації, екології, економіці, а 
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також у соціальній сфері з метою одержання економічного ефекту, 
спрямованого на задоволення певних суспільних потреб людського буття». 

О.В. Кот у своїй праці, не погоджуючись з деякими науковцями, визначив 
«агроінновації» як системні впровадження в аграрну сферу результатів 
науково-дослідницької діяльності, що призводять до позитивних якісних та 
кількісних змін у характеристиці взаємозв'язків біо- та техносфери і 
поліпшують екологічний стан навколишнього середовища [6, с. 31-32].  

З цього приводу зазначимо, що дане трактування не враховує негативних 
тенденцій, які можуть виникати при їх використанні. 

М.А. Садиков розглядає інновацію в розрізі сільськогосподарського 
виробництва і відзначає, що сутність інновації полягає в пошуку нового, 
нетрадиційного способу досягнення мети, тобто стосовно досліджуваної 
проблеми - забезпечення економічності й екологічності сучасного 
сільськогосподарського виробництва [8, с. 65]. На нашу думку, слід наголосити 
на одержанні ефекту від сільськогосподарського виробництва, отриманого від 
застосування інновації. 

Внаслідок того, що поняття "агроінновація" ототожнюється як "інновації 
в сільському господарстві", то вважаємо, що зміст даної категорії визначається 
автором як впровадження в аграрну сферу технологічних, технічних, 
організаційних, економічних, екологічних та інших видів інновацій з метою 
отримання прибутку та задоволення  соціальних потреб.  

В більш вузькому значенні агроінновації є реалізацією в господарській 
практиці результатів наукових досліджень і розробок у вигляді нових 
продуктів, технологій, нових підходів до організації управління і маркетингу, 
логістиці, які сприяють підвищенню ефективності і конкурентоспроможності 
виробництва.  

Також, агроінновації можна визначити як новації, які реалізуються в 
аграрній сфері та забезпечують відповідний економічний, екологічний та 
соціальний ефект.  

Оцінивши подані визначення, на нашу думку, інноваційну діяльність в 
агропромисловому виробництві доцільно розглядати з двох позицій, рис.1. 

 

 
Джерело: сформовано автором 

 

Рис. 1. Сутність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві 
 

Визначення змісту агроінноваційного процесу дозволяє констатувати 
наявність відповідних етапів і результатів інноваційного процесу, які постають 
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елементами інституціонального середовища і впливають на результативність та 
ефективність всього процесу (рис. 2). 

На даний час в законодавчих та нормативних актах, що регулюють 
ведення бухгалтерського обліку в Україні, відсутня інформація про витрати і 
доходи з інноваційної діяльності, що знижує ефективність прийняття 
правильних управлінських рішень.  

В результаті виникає необхідність виділення інновацій як об'єкта 
бухгалтерського обліку. 

У контексті системи організації обліку, іннοвaції – це сукупність 
гοспοдapських οпepaцій, що мaють кількіснο-умοвнe вираження і утвοpюють 
єдиний пpοцeс: pοзpοбкa – впpοвaджeння – функціοнувaння нοвοввeдeння, a 
тaкοж відοбpaжaються в peгістpaх фінaнсοвοгο й упpaвлінськοгο οбліку як pух 
aктивів підпpиємствa тa джepeл йοгο формування.  

Отже, агроінновації – це продукт (актив) господарської діяльності 
підприємства та процес його впровадження, що відрізняється від його аналогів, 
які використовуються у практичній діяльності підприємства, і є відокремленим 
об'єктом бухгалтерського обліку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Елементи інституціонального середовища агроінновації 
 

Етапи Зміст Результати 

 
Створення 

агроінновації 

- вивчення потреб аграрного підприємства;  
- формулювання ідеї, оцінка її актуальності;  
- проведення фундаментальних і прикладних досліджень;  
- практичне виконання розробок, їх оформлення;  
- оцінка і відбір агроінновацій;  
- підготовка бізнес-плану до їх засвоєння. 

- науково-технічні ідеї; 
- агроінноваційні 
проекти; 
- інноваційні пропозиції 
для інвестування 

 
Розширення 
агроінновації 

 

- презентація інновацій;  
- інформаційне забезпечення товаровиробників, 
підготовка і перепідготовка кадрів;  
- державна підтримка розвитку агроінновацій. 

- формування ринку 
інноваційних послуг; 
- підвищення 
інноваційної активності  
с.г. виробників 

 
Освоєння і 
впроваджу-

вання 
 

- придбання агроінновацій;  
- організаційно-економічний механізм засвоєння 
агроінновацій; 
- встановлення договірних відносин між 
товаровиробниками і розробниками агроінновацій;  
- формування платоспроможного попиту виробників 
на агроінновацій. 

- нова продукція чи 
технологія, нові сорти, 
види і породи тварин, 
нові форми організації 
і управління аграрним 
підприємством 

 
Освоєння і 

впровадження 
агроінновації 

 

Споживання 
агроінновації 

та їх ефект 
використання 

 

- ефективність використання агроінновацій в 
підприємствах АПК (відношення додаткової продукції 
чи доходу, отриманого товаровиробниками до витрат 
на створення агроінновацій та їх засвоєння у 
сільськогосподарському виробництві ); 
- споживання агроінновацій. 

- вихід конкуренто 
спроможної продукції; 
- економічний, 
соціальний, екологічний 
ефект;  
- задоволення і 
формування  потреб на 
ринку. 
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Для цілей бухгалтерського обліку визначальне значення є поділ інновацій 
за видами об'єктів інноваційної діяльності, способами створення, термінами 
реалізації проектів, що підвищує аналітичність інформації. 

 

 
 

Рис. 3. Класифікація агроінновацій 
 

На основі узагальнення та систематизації результатів досліджень вчених-
економістів пропонуємо таку систему класифікаційних ознак агроінновацій з 
метою бухгалтерського обліку, рис. 3. 

Агроінноваційні - продукти – це витрати підприємства на створення, 
вдосконалення або придбання активів (продуктів), які є агроінноваціями, згідно 
з вищенаведеним визначенням. Агроінноваційні процеси охоплюють всі 
сторони діяльності (операційну, фінансову та інвестиційну) й представляють 
собою витрати на здійснення заходів щодо впровадження нововведень у 
діяльність сільського господарства. 

Пропонуємо класифікувати агроінновації у розрізі облікових об’єктів:  
 товарна – впровадження нового продукту, або якісних змін старого; 
 технологічна – впровадження нових технологій, методів виробництва; 
 логістична – освоєння нових методик формування переміщень і джерел 

постачання сировинних ресурсів;  
 маркетингова – розробка нових методик просування продукції на ринку, 

нові способи моніторингу ринку;  
 управлінська – реорганізація структури управління; 
 інформаційна - реформування або трансформація обліково-аналітичної і 

контролюючої систем;  
 соціальна – впровадження нових соціальних програм для працівників 

сільськогосподарського підприємства; 
 екологічна – впровадження нових заходів для забезпечення охорони 

довкілля;  
 культурно-етична – формування у працівників нового мислення стосовно 

життєво-орієнтованих цінностей. 
Приведена класифікація доводить, що неможливо застосовувати єдиний 

вартісний вимірник для оцінки у її повному відображенні. Поряд з тим, виникає 
потреба в інформації про інноваційні проекти в цілях управління виробничо-
господарською діяльністю сільськогосподарського підприємства. Відтак, 
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відповідна інформація систематизується для внутрішніх користувачів як 
інструмент процесу управління підприємством.  

Висновки. Вирішення вище перелічених проблем, сприятиме значному 
зростанню інноваційної активності та створить комплексну аналітично-
облікову систему, підпорядковану цілям стратегічного управління 
сільськогосподарських підприємств. 

Відсутність чіткої методології формування облікової інформації, 
відображення у системі рахунків інноваційних процесів та впорядкованої 
системи внутрішньої звітності щодо інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств стає перешкоджати ефективному 
управлінню інноваційними процесами.  

Інноваційний напрям діяльності сільськогосподарських підприємств є 
багатогранним, а тому залишаються актуальними питаннями висвітлення 
порядку формування витрат інноваційної діяльності підприємств, відображення 
їх в обліку та розробка форм звітності. 

Виникає необхідність створення єдиного національного стандарту, який 
би охоплював усі види інноваційної діяльності та чітко регламентував їх облік.  
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ЕТАПИ ТА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
ЭТАПЫ И СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

STEPS AND STRUCTURE OF THE FORMATION OF THE MECHANISM 
OF INNOVATIVE ENTERPRISE 

 
Анотація. У статті досліджуються етапи та структура формування механізму 

інноваційного підприємництва, що дають змогу регулювати і стимулювати проведення 
необхідних змін для розвитку інноваційної діяльності. Для забезпечення інноваційного 
розвитку підприємництва виникає об’єктивна необхідність проаналізувати формування 
механізму інноваційного підприємництва. 

Ключові слова:  інноваційний розвиток, механізм інноваційного розвитку, етапи та 
структура формування механізму інноваційного підприємництва, інноваційна діяльність 
підприємництва. 

 

Аннотация. В статье исследуются этапы и структура формирования механизма 
инновационного предпринимательства, позволяющие регулировать и стимулировать 
проведение необходимых изменений для развития инновационной деятельности. Для 
обеспечения инновационного развития предпринимательства возникает объективная 
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необходимость проанализировать формирование механизма инновационного 
предпринимательства 

Ключевые слова: инновационное развитие, механизм инновационного развития, 
этапы и структура формирования механизма инновационного предпринимательства, 
инновационная деятельность предпринимательства. 
 

Abstract. The article explores the stages and structure of the formation of the mechanism of 
innovative entrepreneurship that allow to regulate and stimulate the implementation of necessary 
changes for the development of innovation activity. To provide innovative business development, 
there is an objective need to analyze the formation of the mechanism of innovation 
entrepreneurship. 

Key words: innovative development, mechanism of innovation development, stages and 
structure of the formation of the mechanism of innovation entrepreneurship, innovative activity of 
entrepreneurship. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні для українських підприємств 
нерозв’язаною залишається проблема значного сповільнення інноваційної 
діяльності підприємництва. Отже, постає необхідність пошуку та впровадження 
відповідних принципів, розробки та етапів сучасної організації виробництва на 
підприємствах, спроможних покращити їх інноваційну діяльність. Для 
вітчизняних підприємств постає необхідність створення механізму формування 
інноваційного розвитку підприємництва, оскільки від цього залежатиме стан 
економічної ситуації в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням етапів 
формування та структури механізму інноваційного розвитку підприємництва, 
займалися вітчизняні та  зарубіжні вчені, серед яких можна виділити: Богданов 
А.А., Фатхутдінов Р.А., Гальперін С.Б., Кеневіч Е.С., Аніскін Ю.П., Глазкова 
Ю.С., І. Грузнов, С. Ілляшенко, С. Ільєнкова, О. Князь, Кондратьєв, С. 
Коваленко, О. Кузьмін, О. Лапко, Валдайцев С.В., Водачек Л., Гольдштейн 
Г.Я., Завлін П.Н., Ільєнкова С.Д., Тріфілова, Л. Федулова та інші. 

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження  етапів та структури 
формування механізму інноваційного розвитку підприємництва. 

Основні результати дослідження. Під механізмом інноваційного 
розвитку інноваційного підприємництва слід розуміти сукупність 
взаємопов'язаних елементів, що дають змогу регулювати і стимулювати 
проведення послідовності незворотних змін шляхом здійснення 
цілеспрямованих необхідних перетворень інноваційного характеру в різних 
сферах його діяльності.  

Результатом використання даного механізму буде досягнення такого 
рівня інноваційного розвитку, який дасть можливість підприємству 
здійснювати свою діяльність, конкуруючи за показниками з іншими 
вітчизняними та зарубіжними підприємствами галузі. Побудова будь-якого 
інноваційного механізму в рамках діяльності господарюючого суб'єкта має 
ґрунтуватися на принципах, установлених ще Богдановим А.А., Фатхутдіновим 
Р.А., Гальперіним С.Б., Кеневіч Е.С., Аніскіним Ю.П., Ковалевський Л. Г. .та 
ін. [19]: 
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 1. Принцип сумісності, який орієнтує на відбір певних елементів і 
зв'язків, завдяки яким їх сукупність перетворюється в систему, що володіє 
ознаками, відсутніми у складниках її елементів.  

2. Принцип актуалізації передбачає виявлення всіх можливих функцій 
елементів системи і зв'язків між ними, встановлення їх кількісної та якісної 
визначеності і свідоме підтримання даних зв'язків для досягнення поставленої 
перед підприємництвом. Цей принцип інакше називають принципом 
відповідності. Він визначає ступінь результативності механізму. 

3. Принцип зосередження полягає в підпорядкуванні окремих функцій 
здійснення основної системної функції.  

4. Принцип лабільності означає свідоме підтримання процесу, що 
відбувається в розвитку системи, підвищення рівня її організованості.  

5. Принцип збалансованості зводиться до оптимального розподілу 
обмежених ресурсів, необхідних для здійснення інноваційного розвитку, з 
метою ліквідації виникаючих диспропорцій.  

6. Принцип прискорення означає інтенсифікацію науково-технічного 
прогресу (появу нових видів продуктів, процесів, технологій і т. п.) під впливом 
зростання й ускладнення суспільних потреб. 

 7. Принцип безперервності передбачає орієнтацію господарюючого 
суб'єкта на безперервний, стійкий, якісний рух уперед для забезпечення його 
стабільного розвитку.  

8. Принцип економічної ефективності передбачає створення економічно 
виправданого механізму інноваційного розвитку підприємництва [13].  

Основними вимогами, що висуваються до побудови механізму 
інноваційного розвитку підприємництва, є такі [20]:  

- механізм інноваційного розвитку підприємництва повинен бути 
представлений у вигляді точної структурної схеми (від визначення потреби в 
інноваційному розвитку до розрахунку показників, що дають змогу оцінити 
ефективність обраної моделі);  

- необхідно більше приділяти увагу інноваціям у всіх сферах діяльності 
(технічної, технологічної, організаційної, управлінської та ін.);  

- повинен бути представлений ресурсний підхід, який може дати  змогу 
найкращим чином здійснювати інноваційний розвиток підприємництва;  

- для ефективної побудови механізму необхідно ввести  кількісні 
показники, які дадуть змогу оцінити потребу господарюючого суб'єкта в 
інноваційному розвитку, а також результати від запровадження даного 
механізму;  

- розроблений механізм інноваційного розвитку підприємництва не 
повинен суперечити місії і корпоративній меті;  

- вибір програми інноваційного розвитку підприємництва повинен бути 
заснований на  економічному потенціалі окремого господарюючого суб'єкта;  

- інноваційний розвиток підприємництва має ґрунтуватися на сучасних і 
майбутніх фундаментальних знаннях;  

- механізм інноваційного розвитку підприємництва не повинен 
суперечити основним вимогам і принципам, покладеним в основу регулювання 
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(державної, регіональної) інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів 
[10]. 

Виходячи з цього, формування механізму інноваційного розвитку 
підприємництва повинно виконувати наступні функції [9]:  

- реалізація потенціалу, закладеного у кожній формі власності та 
господарювання; 

 - забезпечення конкуренції та співпраці між ними у справі використання 
інноваційного потенціалу при виході з економічної кризи на шлях 
економічного зростання;  

- додержання незмінних стимулів підприємців, менеджерів, працівників і 
колективів у створенні якісно нових технологій, форм організації виробництва, 
маркетингового обслуговування, реалізації кваліфікації та творчого потенціалу 
всіх суб’єктів відтворення;  

- створення рівних економічних умов для формування  потенціалу та 
господарювання в організації ефективного інноваційного процесу.  

Інноваційна діяльність має сприяти зародженню і ефективному пошуку 
нововведення, який  дасть змогу прискорити процес генерування нововведень в 
галузях економіки. Потрібно створювати умови для вкладення коштів у 
виробництво нововведень. Очевидно, що вирішення завдань і інвестування 
неможливо здійснювати без відповідних джерел фінансування. Необхідно 
правильно зв’язати елементи функціонального забезпечення зі стадіями 
діяльності та розвитку підприємницьких структур. 

Метою  функціонування будь-якого інноваційного підприємництва є 
одержання можливого прибутку за рахунок реалізації споживачам виробленої 
продукції (виконаних робіт, зроблених послуг) на основі якого задовольняється 
соціальні й економічні потреби власників засобів виробництва. 

Формування механізму інноваційного розвитку підприємництва повинно 
виконувати наступні функції [10]:  

- реалізація потенціалу, закладеного у кожній формі власності та 
господарювання;  

- забезпечення конкуренції та співпраці між ними у справі використання 
інноваційного потенціалу при виході з економічної кризи на шлях 
економічного зростання;  

- додержання незмінних стимулів підприємців, менеджерів, працівників і 
колективів у створенні якісно нових технологій, форм організації виробництва, 
маркетингового обслуговування, реалізації кваліфікації та творчого потенціалу 
всіх суб’єктів відтворення;  

- створення рівних економічних умов для формування  потенціалу та 
господарювання в організації ефективного інноваційного процесу.  

Інноваційна діяльність підприємництва повинна узгоджуватися з її 
економічними цілями і з важливістю цілей, які можуть бути досягнуті в ході 
інноваційного процесу. Це відноситься до всіх видів інноваційної діяльності 
інноваційного підприємництва. Зазвичай, як визначено із досвіду інноваційного  
підприємництва, існує декілька цілей. Формуючи цілі інноваційного розвитку 
необхідно врахувати, перш за все, їх різноманітність. Це повинні бути цілі, які 
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пов’язані не тільки з оновленням асортименту продукції чи розробкою та 
впровадженням нових товарів, але й цілей, які направлені на придбання нового 
обладнання, розробку й освоєння нових технологій. Визначаючи цілі 
інноваційного розвитку, також не потрібно забувати й про можливості освоєння 
нових ринків, про впровадження нових форм і методів організації виробництва 
тощо. Головними цілями  інноваційного розвитку повинні стати: 

 достатнє фінансування новітніх технологій;  
 забезпечення справедливої конкуренції у всіх галузях; 
 забезпечення захисту інтелектуальної власності;  
 розвиток механізмів венчурного фінансування, технологічної й 

інформаційної інфраструктури. 
Необхідною умовою формування механізму  інноваційного розвитку 

підприємництва є трансфер технологій. Йдеться про передачу технологій, які 
розроблені у державному секторі та передаються в підприємницький сектор. 
Необхідність такого кроку пов'язана з тим, що держава не в змозі фінансувати 
розробку та подальше впровадження нових технологій, які отримані з 
державних науково-дослідних інститутів. У держави немає достатніх коштів 
для фінансування стадій запровадження, тому було б правильно надати 
підприємницьким структурам можливість використати у виробництві такі 
розробки [16]. 

 

 
Рис. 2. Структура формування механізму інноваційного розвитку 

підприємництва 
*Джерело: складено автором на основі [11]           

Для організації даного трансферу технологій необхідно вирішити такі 
завдання:  

 визначити форми передачі технологій;  
 формулювати потрібні критерії відбору технологій;  
 визначити структуру ціноутворення на передані ліцензії та патенти;  
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І. Соціально-психологічний етап 

ІІ. Організаційно-управлінський етап

ІІІ. Маркетинговий етап 

ІV. Економічний етап 

V. Виробничий етап 

VІ. Науково-технічний етап 

Інноваційна  
сприйнятливість 

Ефективна організація 
діяльності 

Вихід на нові ринки 

Оновлення виробництва 

Створення нового продукту, 
послуги 

Економічна ефективність 

 підвищити зацікавленість організацій - розробників у такій передачі;  
 створити необхідну інформаційну інфраструктуру взаємодії покупця і 

розробника. 
На нашу думку, особливе значення для формування механізму 

інноваційного розвитку підприємництва  має: 
 нестабільність розвитку економічних процесів зовнішнього  і 

внутрішнього середовища; 
 відповідність продукції підприємства потребам споживачів; 
 рівень розвитку внутрішнього середовища (забезпечення ресурсами, 

фінансово-економічний стан підприємництва);  
 високий рівень конкуренції  інноваційної продукції на ринку. 

Структура формування механізму інноваційного розвитку 
підприємництва представлена на рис. 2.  

Ілляшенко та А. Росохата [17] пропонують взяти за основу формування 
інноваційного механізму розвитку підприємництва прогнозування 
перспективних напрямків та етапів. Комплексний підхід до формування 
механізму інноваційного розвитку підприємництва підтримують В. Захарченко, 
Н. Корсікова, М. Меркулов. 

Стає можливим поетапне формування етапів інноваційного розвитку, яке 
дозволяє одночасно впроваджувати однотипні нововведення та послідовно 
формувати впровадження взаємозалежних інновацій, з одного боку 
розподіляючи інноваційні цілі між етапами інноваційної діяльності, з іншого 
ефективно досягти поставленої мети інноваційного розвитку підприємництва 
(рис.3).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Етапи формування механізму інноваційного розвитку 
підприємництва [14] 
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Соціально-психологічний етап – базовий елемент формування механізму 
інноваційного розвитку, який передбачає наявність в організації професійних 
кадрів, необхідних знань та інформації, досвіду, мотивації та стратегічного 
інноваційного мислення. 

 
Рис. 4.  Процес вдосконалення структури формування механізму 

інноваційного розвитку  підприємництва 
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Організаційно-управлінський етап має включати сукупність інновацій, які 
спрямовані на вдосконалення організаційної структури, документації, 
раціоналізацію адміністративної праці стилю, методів прийняття рішень, зміну 
методів і способів планування всіх видів виробничо-господарської діяльності, 
удосконалення мотиваційних заходів, раціоналізацію системи обліку. Отже, 
інновації цього етапу визначають як сукупність рішень, методів, форм 
організації діяльності та управління, що відрізняються від діючих своєю 
новизною для даної організації.  

Маркетинговий етап формування механізму інноваційного розвитку 
підприємництва відбувається за рахунок маркетингових інновацій та мають 
передбачати використання новітніх технологій та нових ідей щодо створення 
товарів, послуг та технологій, які найкраще сприяють досягненню мети органі-
зації. Маркетингова інновація включає значні зміни в дизайні або упаковці 
продукту, його складуванні, просуванні на ринок чи в призначенні продажної 
ціни, що націлені на краще задоволення потреб споживача, яке може відкрити 
нові ринки або завоювання нових позицій для продукції підприємництва на 
ринку з метою збільшення обсягу продажу. 

Економічний етап формування механізму інноваційного розвитку 
підприємництва має характеризуватися змінами в фінансовій, бухгалтерській та 
інших сферах економічної діяльності підприємництва, новими методами, 
показниками. Економічні інновації – це  комбінування економічних ресурсів, 
які  можуть проявлятися у створенні нових методів, показників, підходів до 
ведення економічної діяльності.  

Виробничий етап пов’язаний з розробкою або модифікацією способів 
виробництва та визначається виробничим потенціалом організації, який має 
характеризуватися здатністю до стабільної виробничої діяльності в межах 
обраної діяльності.    

Науково-технічний етап механізму інноваційного розвитку 
підприємництва стосується створення та освоєння нової продукції, матеріалів, 
послуг, науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок в 
умовах тісного зв’язку зі світовими досягненнями науки й техніки, наявності 
власних наукових розробок.  

Невід’ємною складовою процесу формування механізму інноваційного 
розвитку підприємництва є розробка інноваційних проектів. Інноваційним 
проектом визначають як комплекс взаємопов’язаних заходів, які направлені на 
створення та поширення нового виду продукції або технології. 

Висновки.  Отже, за умов кризової  ситуації  в економіці країни 
необхідно сформувати дієвий механізм інноваційного розвитку 
підприємництва. Під формуванням механізму інноваційного розвитку 
підприємництва необхідно розуміти сукупність взаємопов’язаних дій у 
дослідженні етапів та структури інноваційної діяльності підприємництва, які 
ґрунтуються на моніторингу поточного стану підприємництва та результатів 
попередніх інноваційних змін, на основі яких можна прийняти рішення щодо 
вибору напрямів інноваційного розвитку та формування відповідних програм і 
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проектів розвитку, що забезпечуватиме системність, збалансованість  
діяльності підприємництва. 

Формування механізму інноваційного  розвитку підприємництва в 
кінцевому підсумку повинно привести до  забезпечення стабільності  
економічного розвитку як на рівні  інноваційного підприємництва, так і на рівні 
країни. 
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ОЦІНКА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
ОЦЕНКА РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УКРАИНЫ 

 
VALUATION MARKET INFORMATION TECHNOLOGY FOR 

IMPLEMENTATION ACCOUNTING ANALYTICAL TASKS OF 
ENTERPRISES UKRAINE 

 
Анотація. У статті здійснено огляд інформаційних технологій для забезпечення 

обліково-аналітичних задач на підприємства України. Розглянуто розподіл програмного 
забезпечення за напрямками використання та класами та аналітичні можливості програм. 

Ключові слова: Інформаційні технології, обліково-аналітичні задачі, програмне 
забезпечення. 

 

Аннотация. В статье сделан обзор информационных технологий для обеспечения 
учетно-аналитических задач на предприятия Украины. Рассмотрены распределение 
программного обеспечения по направлениям использования и классами та аналитические 
возможности программ. 

Ключевые слова: Информационные технологии, учетно-аналитические задачи, 
программное обеспечение. 

 

Abstract. In the article the review of technologies of information is carried out for providing 
of registration-analytical tasks on the enterprises of Ukraine. Consider sharing software  in 
directions and classes, analytical programs. 

Key words: Technologies of information, accounting-analytical tasks, programs, software 
for storage 
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Постановка проблеми. Практика діяльності успішних підприємств 
свідчить про наявність різних інформаційних технологій, які використовуються 
при вирішенні обліково-аналітичних задач. Вдосконалення організації та форми 
бухгалтерського обліку на базі новітніх технічних засобів є об'єктивною 
необхідністю на підприємствах України. 

Обліково-аналітичні інформаційні технології у сучасних умовах 
охоплюють і об’єднують інформаційне, телекомунікаційне, програмне 
забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних, інші засоби 
інформації та враховувати можливості сучасних Інтернет та хмарних 
технологій. Більше того, використання підприємствами облікових програм 
передбачено вимогами законодавства щодо забезпечення електронної звітності 
та електронного документообігу.  

Вибір оптимальних програмних продуктів для вирішення комплексу 
обліково-аналітичних та управлінських задач на кожному підприємстві 
дозволяє на якісно новому рівні проводити як повсякденну оперативну роботу, 
так і аналіз стану та перспектив діяльності підприємства, приймати науково - 
обґрунтовані рішення і подальше вдосконалення організації та форми 
бухгалтерського обліку на базі новітніх технічних засобів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням способу 
застосування інформаційних технологій в бухгалтерському обліку та аналізі 
займалися вчені: Івахненков С. В., Завгородній, С.В. Кузьмінський, Н.М. 
Чумаченко М.Г., А.Т. Гільде, К.Е. Палій, В.І. та інші. Вивчення ринку 
використання інформаційних технологій потребує подальшої оцінки їх 
програмного інструментарію та можливостей для вирішення основних 
обліково-аналітичних задач. 

Метою статті є огляд сучасного програмного інструментарію 
інформаційних технологій, призначеного для забезпечення виконання обліково 
– аналітичних задач. 

Виклад основного матеріалу. Поняття інформаційних технологій на 
сьогодні визначається як комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, 
інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці 
людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну 
техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, 
практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і 
культурні проблеми [1; 5]. Технічні засоби виробництва інформації охоплюють 
апаратне, програмне і математичне забезпечення обліково-аналітичного 
процесу та дозволяють здійснювати переробку первинної інформації в 
інформацію нової якості. При цьому важливим інструментарієм  інформаційних 
технологій є програмні продукти.  

Розподіл програмного забезпечення за певними критеріями на групи 
дозволяє формулювати вимоги до програм та порівнювати їхні функціональні 
можливості. Групування програмного забезпечення часто здійснюється за 
способом, об’єктами обліку, способом реалізації в програмах обліково-
реєстраційних функцій, комплексністю виконуваних функцій та призначенням 
[2; 3]. 
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Таблиця 1 
Групування програмного забезпечення 

Написане штатним програмістом підприємства  
Створене (адаптоване) на замовлення  За способом створення 
Універсальне (" коробкове")  
Домашня бухгалтерія і приватні підприємці  
Малі підприємства  
Середні підприємства  
Великі підприємства  

За об’єктами обліку 

Багатогалузеві корпорації  
Програми, а яких перевага надається безпосередньому 
введенню операцій/записів  

За способом реалізації в 
програмах обліково-

реєстраційних функцій 
Програми, в яких перевага надається введенню операцій за 
шаблонами (документами)  
Інтегровані програми зведеного обліку  
Окремі АРМ  

За комплексністю 
виконуваних функцій 

Комплекси пов'язаних АРМ  
Програми для ведення бухгалтерського обліку  
Фінансово-аналітичні системи  
Програми для автоматизації управлінської діяльності, що 
містять модуль бухгалтерського обліку  
Програми для формування звітності  

За призначенням 

Правові бази даних  
 

Сучасний ринок комп’ютерних систем бухгалтерського обліку 
розвивається переважно в трьох напрямках: 1) традиційні бухгалтерські 
системи (система «ІС:Підприємство», «Парус» та інші); 2) системи 
забезпечення подання електронної звітності та обміну електронними 
документами («М.Е.Шс», «Арт-Звіт Плюс» та інші)  - відносяться програми, які 
забезпечують накладання електронного цифрового підпису (ЕЦП), подання 
електронної звітності до державних органів та обмін електронними 
документами з контрагентами; 3) програмні сервіси для ведення обліку із 
використанням досягнень мережевих та Інтернет-технологій  (Мастер: 
Бухгалтерія, «Облік 8аа8», «іРіп», «СМАРТ бухгалтерія») – дозволяють 
працювати як у стаціонарному, так і у хмарному доступі. 

Програмне забезпечення обліку найчастіше об’єднують у класи: [4; 6] 
домашня бухгалтерія і приватний бізнес; міні-бухгалтерія; універсальні 
бухгалтерські системи; локальні АРМ; комплекси пов'язаних АРМ; 
управлінські системи (системи класу ЕRР-Епterprise resourse planning); 
програми формування зведеної (консолідованої) звітності; фінансово-
аналітичні системи; правові бази даних. 

За останні роки найбільш поширеними вважаються комп’ютерні 
програми фірми “1С” (1С:Підприємство – 1С:Бухгалтерія, версії 7.7, 8.0 та 8.2 
(далі 1С), Парус, Галактика, Бест  [3; 5].  

Розробники 1С пропонують програмні модулі для типових конфігурацій, 
галузеві та спеціальні рішення та передбачають можливість підтримки 
інтеграції з іншими системами електронного обліку, подання електронної 
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звітності та обміну електронними документами. Програмне забезпечення 1С 
економічного спрямування будується на технологічній  платформі, яка не є 
самостійним продуктом для кінцевих користувачів та потребує постійного 
оновлення. Тому часто використовується можливість переходу на іншу 
платформу  шляхом апгрейду.  

Сьогодні електронний документообіг на підприємствах має забезпечити 
формування організаційно-розпорядчих. науково-технічних, первинно-
облікових, банківських, податкових, фінансових документів, іншої спеціальної 
документації та звітно-статистичних документів та сприяти вирішенню не лише 
облікових, а й управлінських задач. Тому різні конфігурації мають прикладні 
рішення за галузями і задачами. Тим самим можна автоматизувати окрему 
ділянку, або вирішити облікові задачі із врахуванням галузевої специфіки.  

У користувачів поширення набуває група програмних продуктів, що 
пропонуються виробниками для роботи через Інтернет. Коли працює не 
програмне забезпечення, а сервіс з використанню облікової програми, яка 
розміщена на сервері, тобто в хмарі. Програма є доступною у будь-який час і у 
будь-якому місці за наявності стабільного каналу Інтернету, що дає можливість 
працювати у віддаленому доступі. Дані технології передбачає захист даних, а 
при їхньому використанні не має значення ступінь розгалуженості організації 
та кількість філій. 

Аналітична обробка економічної інформації є досить трудомістким 
процесом, що насамперед зумовлено її великими обсягами. Дослідження 
вітчизняного ринку комп’ютерних програм показує, що більшість розробників 
орієнтуються на створення універсальних комплексних корпоративних систем, 
де значна увага приділяється аналітичним процедурам. Розробники 
програмного забезпечення комплексної автоматизації бухгалтерського обліку 
створюють окремі аналітичні програми, сумісні з їх власними бухгалтерськими 
програмами, які дозволяють проводити аналіз на підставі даних 
бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності, сформованої за допомогою 
програмного забезпечення бухгалтерського обліку. Так, програмні продукти 1С  
для підвищення ефективності бізнесу дозволяють працювати з оперативною 
інформацією, яка характеризує поточний стан підприємства на даний момент 
часу та дають можливість швидко і в зручній формі одержувати звіти для 
прийняття рішень на різних рівнях.  

Для прикладу,"1С:Підприємство 8. Управління торгівлею 8 для України") 
передбачає автоматизацію наступних напрямків торговельної діяльності: 
планування та план-фактний аналіз продажів і закупівель;  управління 
продажами; управління поставками; управління складськими запасами; 
управління відносинами з постачальниками та замовниками;  управління 
замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів; 
самообслуговування клієнтів через web; правління взаємодією з клієнтами 
через торгових представників; обробка претензій; управління грошовими 
коштами, зокрема формування платіжного календаря; облік і аналіз 
комерційних витрат; управління взаєморозрахунками з замовниками, 
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постачальниками і підзвітними особами; аналіз цін і управління ціновою 
політикою; моніторинг та аналіз ефективності торговельної діяльності.  

Прикладом  галузевого рішення програмних продуктів, які  дозволяють 
виконати задачі обліку, аналізу та управління є програмний комплекс 1С 
Підприємство 8.2 конфігурації "Управління лісовим господарством для 
України", розроблений ПП «Фірма «Модуль [6]. Схожі рішення розроблені і 
для інших галузей. 

Незважаючи на широкі функціональні можливості сучасних аналітичних 
комп’ютерних програм, більшість з них не повністю відповідають критеріям і 
характеристикам комплексного економічного аналізу, оскільки інформаційним 
джерелом, як правило, виступає фінансова звітність підприємства. Автори 
[2;4;5] розглядають можливості найбільш поширених програмних продуктів 
економічного аналізу - ИНЗК-Аналитик, ИНЗК-Инвестор, ИНЗК-АФСП, Audit 
Expert, Sales Expert, Forecast Expert. 

Для реалізації аналітичних функцій на підприємствах особливої уваги 
заслуговують використання систем підтримки прийняття управлінських рішень 
(СППР) - це інтерактивні програми для допомоги в ухваленні управлінських 
рішень. СППР - це один з елементів великої системи прийняття рішень, другим 
елементом якої є самі користувачі (менеджери). [5] 

Висновки. Розвиток сучасного ринку комп’ютерних систем 
бухгалтерського обліку здійснюється в рамках традиційних бухгалтерських 
систем вирішення обліково-аналітичних та управлінських задач та із 
використанням досягнень мережевих та Інтернет-технологій. Запровадження 
електронного документообігу на підприємствах України із застосуванням 
цифрового підпису сприяли розвитку систем забезпечення подання електронної 
звітності та обміну електронними документами.  

Вибір програмних продуктів здійснюється не лише за вимогою 
економічності, а й виходячи із можливості задоволення потреб у створенні, 
обробці, аналізі облікової інформації та завдань управління.  

Використання програмного інструментарію при вирішенні як комплексу, 
так і окремих ділянок обліково-аналітичних задач буде сприяти побудові 
раціональної технології обліково-аналітичного процесу та системи управління 
на підприємстві в цілому.  

Подальшого вивчення потребують питання формування оптимальної 
організаційної моделі вирішення комплексу обліково-аналітичних задач на 
підприємствах.  
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АНАЛІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ 
КАПІТАЛ ТА ЗАМІНИ НИМ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

 
АНАЛИЗ ВВОДА В УКРАИНЕ НАЛОГА НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ЗАМЕНЫ ИМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
 

ANALYSIS OF INPUT IN UKRAINE OF TAX ON THE SHOWN OUT 
CAPITAL AND REPLACEMENTS TO THEM OF INCOME TAX 

 
Анотація. Дана стаття визначає наслідки запровадження в Україні податку на 

виведений капітал та заміни ним податку на прибуток. Розглянуто переваги та недоліки 
впровадження податку на виведений капітал в Україні. Проведено порівняння переваг та 
недоліків податку на прибуток з податком на виведений капітал та його вплив на ведення 
суб’єктами господарювання підприємницької  діяльності в Україні. 

Ключові слова: суб’єкт господарювання, податок на прибуток, податок на виведеній 
капітал, система оподаткування, законопроект. 

 

Аннотация. Данная статья определяет последствия ввода в Украине налога на 
выведенный капитал и замены им налога на прибыль. Рассмотрены преимущества и 
недостатки внедрения налога на выведенный капитал в Украине. Проведено сравнение 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 2 46 

преимуществ и недостатков налога на прибыль с налогом на выведенный капитал и его 
влияние на ведение субъектами ведения хозяйства предпринимательской  деятельности в 
Украине. 

Ключевые слова: субъект ведения хозяйства, налог на прибыль, налог на выведенный 
капитал, система налогообложения, законопроект. 

 

Abstract. This article determines the consequences of input in Ukraine of tax on the shown 
out capital and replacements to them of income tax. Advantages and lacks of introduction of tax are 
considered on the shown out capital in Ukraine. Comparison of advantages and lacks of income tax 
is conducted with a tax on the shown out capital and his influence on the conduct of menage 
entrepreneurial  activity subjects in Ukraine. 

Key words: subject of menage, income tax, tax on shown out capital, system of taxation, bill. 
 

Постановка проблеми. Система оподаткування юридичних осіб суттєво 
впливає на економічну поведінку суб’єктів господарювання, зокрема, на 
процеси розподілу та реінвестування отриманих доходів, інвестиційну та 
інноваційну активність суб’єктів господарювання. У сучасних умовах податок 
на прибуток підприємств є одним з основних податків, які сплачуються 
юридичними особами, оскільки саме прибуток виступає головною метою 
діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Законопроект "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал", що 
оприлюднений на сайті Міністерства фінансів України, покликаний 
кардинально змінити оподаткування підприємств та замість податку на 
прибуток запровадити податок на виведений капітал, таким чином обрана тема 
дослідження є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання реформування 
податку на прибуток підприємств викликає значний інтерес як у науковців, так 
і у суб’єктів господарювання. Дане питання досліджували наступні науковці: 
Гречко А.В., Рудковська Ю.В., Трубіна М.В., Ковтунович Н.Л., Таптунова І.Л. 
та інші., але і дотепер серед науковців не існує єдиної думки щодо того, які 
зміни у законодавстві ефективно вплинуть на оподаткування податку на 
прибуток підприємств. Тому питання запровадження податку на виведений 
капітал та заміни ним податку на прибуток є не лише актуальним, а і потребує 
подальших досліджень. 

Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. Новизною 
даної роботи є аналіз змін та наслідків запровадження податку на виведений 
капітал. 

Мета статті полягає у дослідженні впливу законодавчих змін на податок 
на прибуток підприємств. Об’єктом виступає реформа системи оподаткування. 
Предметом – теоретичні аспекти та методичні підходи до реформування 
податку на прибуток підприємств, аналіз впливу законодавчих змін на податок 
на прибуток підприємств через запровадження податку на виведений капітал. 
Наукoвo-тeoрeтичну oснoву дoсліджeння станoвлять такі мeтoди: узагальнення 
– для систeматизації тeoрeтичних пoлoжeнь; пoрівняння та класифікації – для 
співставлення теоретичних підходів; сцeнарнoгo мoдeлювання – для 
встанoвлeння впливу законодавчих змін на податок на прибуток підприємств 
через запровадження податку на виведений капітал, що надасть можливість 
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виявити проблеми розвитку підприємств будь-якої галузі економіки та 
дозволить запропонувати шляхи до їх вирішення. 

Результати дослідження. 
Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

податку на виведений капітал", що оприлюднений на сайті Міністерства 
фінансів України, покликаний кардинально змінити оподаткування підприємств 
та замість податку на прибуток запровадити податок на виведений капітал. 

Філософія цього законопроекту полягає в тому, що весь прибуток, 
отриманий підприємством, не оподатковується та залишається у розпорядженні 
підприємства на його розвиток (нові об'єкти будівництва, транспорт, 
модернізація виробництва, депозит тощо). Але, як тільки підприємство 
вирішить вивести капітал на користь неплатників податку на виведений 
капітал, воно повинно нарахувати та сплатити податок на виведений капітал. 

Платниками податку на виведений капітал є: 
 резиденти; 
 нерезиденти, що звернулися до контролюючого органу щодо 

реєстрації платником податку на виведений капітал за добровільним рішенням. 
Не є платниками податку на виведений капітал: 
 неприбуткові організації; 
 суб'єкти господарювання, що застосовують спрощену систему 

оподаткування, за винятком випадків здійснення операцій з нерезидентом-
неплатником податку на виведений капітал. 

До операцій з виведення капіталу прирівнюється: 
 виплата дивідендів неплатнику податку, виплата внесків власнику 

корпоративних прав, виплата частини чистого прибутку державним не 
корпоратизованим, казенним або комунальним підприємством на користь 
держави або органу місцевого самоврядування; 

 виплата процентів, комісій, штрафів та пені нерезидентам, що 
зареєстровані у державах; 

 виплата коштів зі страхування або перестрахування; 
 виплата фінансової допомоги неплатнику податку; 
 виплати неприбуткової організації, що не пов'язані з напрямами 

діяльності, визначених її установчими документами; 
 безоплатно надані товари, роботи, послуги або майно; 
 вкладення в об’єкти інвестицій, які знаходяться за межами території 

України; 
 виплата роялті неплатнику податку; 
 внесення коштів/майна до статутного капіталу або в спільну 

діяльність чи в довірче управління  неплатнику податку; 
 виплата, пов'язані з придбанням товарів, робіт, послуг у неплатника 

податку – пов’язаної особи, що перебуває на спрощеній системі оподаткування; 
 господарські операції, які визнаються контрольованими відповідно 

до ст. 39 ПКУ. 
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Базою оподаткування є виплати у грошовій формі та/або відмінній від 
грошової форми протягом податкового (звітного) кварталу. 

Ставки податку становлять 5%, 15% і 20% та залежать від здійснених 
операцій. Платники податку самостійно визначають суми податку, що 
підлягають сплаті. Обов’язок щодо нарахування та сплати податку виникає у 
платника податку у випадку здійснення операції, що є об’єктом оподаткування 
податку на виведений капітал. 

Податковим (звітним) періодом є календарний квартал та календарний рік 
(строки не змінилися). Звітність подається за умов здійснення операцій, що є 
об’єктом оподаткування податку на виведений капітал: 

 сплати коштів за операціями з виведення капіталу; 
 сплив 12-місячний період з моменту перерахування неплатнику податку 

фінансової допомоги, яка підлягає поверненню; 
 сплив 360-денний термін неповернення перерахованих коштів та/або 

передання майна закордон та платник податку не звернувся до суду; 
 припинення трудових відносин платника податку з фізичною особою, яка 

отримала фінансову допомогу та не повернула. 
 за наслідками інвентаризації виявлено нестачу товарів. 

Суми переплат з податку на прибуток підприємств можуть бути 
використані платниками податків у рахунок зменшення грошових зобов’язань з 
податку на виведений капітал та/або підлягають поверненню платнику податку 
в порядку, встановленому Податковим кодексом України. 

Як результат, узагальнивши міжнародний досвід, у табл. 1 наведено 
основні переваги та недоліки ініційованого податку на виведений капітал для 
української бізнес-спільноти та економіки у цілому. 

В цілому, концепція, яка лежить в підґрунті податку на виведений капітал 
– оподаткування лише грошових потоків, а не результату обліку – є доцільною. 
Такий підхід до оподаткування також застосовують при сплаті непрямих 
податків, і, як правило, його розглядають як порівняно надійне джерело 
доходів, яке менш вразливе до ухилення від сплати податків, ніж більш 
комплексні типи податків, як-то податок на прибуток підприємств, який 
використовує податкову базу, розраховану на підставі фінансової звітності 
компаній. Водночас, варто проаналізувати, чи базові концепції насправді 
працюють, та порівняти їх із нинішньою системою, яку пропонується замінити. 
В цьому розділі ми порівнюємо дві системи за їх характеристиками, а також 
оцінюємо їх вплив на економіку, бюджетні доходи та адміністративний тягар 
для компаній та податкових органів. 

На перший погляд різниця між податком на прибуток підприємства та 
податку на виведений капітал є суттєвою. Справді, існує кілька суттєвих 
відмінностей. База оподаткування змінюється з фінансового результату до 
транзакцій і, відповідно, виникає різне регулювання щодо більшості питань, які 
розглянуто досі в цій роботі. Ефективна ставка податку (для розподіленого 
прибутку резидентам України) зміниться з 23,33% до 15% для дивідендів і до 
20% для інших контрольованих операцій. 
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Таблиця 1  
Головні переваги та недоліки оподаткування прибутку, розподіленого у 

формі дивідендів чи прирівняних до них платежів для України 

 
Водночас, важливо зауважити, що внаслідок різниці у базі оподаткування 

в двох податкових системах основна відмінність у регулюванні важливих 
методів ухилення від сплати податку (кредити пов’язаних сторін, трансфертне 
ціноутворення, роялті) полягає у зміні концепції: з коригування фінансового 
результату (без справжнього впливу, якщо перенесені в майбутні періоди 
збитки нівелюють додатне податкове зобов’язання) до включення до 
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оподатковуваних транзакцій. В табл. 2 наведено порівняння основних 
концепцій двох систем оподаткування. 

Таблиця 2 
Порівняння податку на прибуток підприємства та податку на виведений 

капітал в Україні 
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Чи сприятиме запровадження податку на виведений капітал збільшенню 
інвестицій компаніями, як стверджують прихильники такого податку. В 
принципі, такий вплив на інвестиції може мати місце через те, що 
нерозподілений прибуток компаній, з якого фінансують інвестиції, не буде 
більше об’єктом для оподаткування податком на прибуток. 

Отже, грошові резерви компаній стануть більшими, що створить 
можливість для фінансування більших інвестицій (також за рахунок 
поліпшення доступності кредитів). Справді, доступ до кредитів також дещо 
поліпшиться, оскільки компаніям вже не буде потрібно імітувати збитки у 
фінансовій звітності для зниження податкового навантаження, що, водночас, 
знижує їх платоспроможність з точки зору фінансових інституцій. 
Оподаткування тільки виведеного капіталу може бути особливо корисним для 
новостворених компаній, які часто стикаються із труднощами, пов’язаними зі 
сплатою податку на прибуток підприємств задовго до створення позитивного 
балансу руху грошових коштів, тоді як податок на виведений капітал вони 
повинні будуть сплачувати лише при розподіленні прибутку. Важливою рисою 
чинної системи є, звичайно, те, що через можливість переносу величезних 
збитків компаній на майбутні періоди та суттєві ухилення від сплати податку 
багато компаній взагалі не сплачує податок на прибуток підприємства, а тому 
не страждає від оподаткування нерозподіленого прибутку. В загальному 
випадку в нинішній системі нерозподілений прибуток оподатковують за 
ставкою 18%, але нещодавно було запроваджено прискорені норми амортизації 
(на 2017 та 2018 роки з можливістю подовження дії) на інвестиції в обладнання, 
які можуть бути амортизовані протягом двох років. Ця норма суттєво знижує 
відмінність оподаткування нерозподіленого прибутку між двома системами. 
Однак різниця залишається для інвестицій в нерухомість та інші види основних 
засобів. 

Дану концепцію активно обговорюють аудиторська спільнота, 
представники бізнесу та кабінет міністрів. Але з боку представників великих 
корпорацій існує чимало спротиву щодо введення в дію нових правил. На 
сучасному етапі розвитку економіки не вдалося запровадити податок на 
виведений капітал, що підтверджує необхідність подальших досліджень. 

Висновки та пропозиції. Фундаментальна зміна системи оподаткування 
прибутку підприємств в Україні з податку на прибуток підприємства на 
запропонований податок на виведений капітал, найвірогідніше, матиме 
невеликий, але позитивний економічний вплив на інвестиції. Фіскальний вплив 
в короткостроковій перспективі, найвірогідніше, буде негативним і повинен 
бути повністю компенсований при запровадженні податку на виведений 
капітал. В довгостроковій перспективі фіскальний вплив запровадження 
податку на виведений капітал, ймовірно, буде позитивним через полегшення 
контролю за дотриманням законодавства та відсутність перенесення збитків на 
майбутні періоди, а також внаслідок непрямого ефекту від поліпшення 
інвестиційного клімату. Компанії та податкові органи, найвірогідніше, 
виграють від запровадження податку на виведений капітал внаслідок зниження 
адміністративного тягаря. Тому ухвалення рішення щодо запровадження 
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податку на виведений капітал передусім повинно залежати від можливості 
компенсувати короткострокові втрати бюджетних доходів та наявності 
достатньо високого очікуваного адміністративного та економічного ефекту, 
щоб проводити такі масштабні зміни законодавства. Водночас в довгостроковій 
перспективі система податку на виведений капітал виглядає як доцільна 
податкова система для України із особливими виграшами у формі зниження 
адміністративного тягаря, а, отже, і легшого контролю за дотриманням 
законодавства. Підводячи підсумок, зазначимо, що вітчизняним законодавцям 
необхідно мінімізувати внесення змін до податкової політики, які призводять 
до зростання дефіциту державного бюджету, тим більше на сучасному етапі 
розвитку економіки. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ  
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
 

MANAGEMENT REPORT IN THE SYSTEM 
INTERNAL CONTROL OF LOGISTIC COSTS 

 

Анотація. У статті розглянуто наукові погляди вчених щодо сутності внутрішньої 
управлінської звітності та її методичних основ запровадження. На основі проведеного 
дослідження та практики діяльності підприємств з виробництва контрольно-
вимірювальних приладів авторами  визначено мету, принципи, функції, завдання та вимоги 
до запровадження управлінської звітності в систему внутрішнього контролю логістичних 
витрат. Також у статті обґрунтовано класифікаційні ознаки, що застосовуються при 
розробці управлінських звітів щодо логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-
вимірювальних приладів, визначено послідовність дій щодо запровадження управлінської 
внутрішньої звітності у практику діяльності досліджуваних підприємств та її склад.  

Ключові слова: внутрішня управлінська звітність, логістичні витрати, центри 
відповідальності, внутрішній контроль, функції внутрішньої управлінської звітності, 
принципи внутрішньої управлінської звітності, завдання внутрішньої управлінської 
звітності. 
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Аннотация. В статье рассмотрены научные походы к изучению сущности 
внутренней управленческой отчетности и методические подходы к ее внедрению. На 
основании проведенного исследования и практики деятельности предприятий по 
производству контрольно-измерительных приборов авторами определено цели, принципы, 
функции, задачи и требования при внедрении управленческой отчетности в систему 
внутреннего контроля логистических затрат. Также в статье обосновано 
классификационные признаки для разработки управленческих отчетов о логистических 
затратах  предприятий по производству контрольно-измерительных приборов, определена 
последовательность этапов внедрения управленческой внутренней отчетности в практику 
деятельности исследуемых предприятий и ее состав. 

Ключевые слова: внутренняя управленческая отчетность, логистические затраты, 
центры ответственности, внутренний контроль, функции внутренней управленческой 
отчетности, принципы внутренней управленческой отчетности, задачи внутренней 
управленческой отчетности 

 

Abstract. The article deals with the scientific views of scientists on the essence of internal 
management report and its methodical foundations of implementation. Based on the conducted 
research and practice of the enterprises for the production of control-measuring devices, the 
authors have defined the purpose, principles, functions, tasks and requirements for the introduction 
of management report in the system of internal control of logistics costs. The article also 
substantiates the classification features, which used in the development of management report on 
logistics costs of enterprises for the production of control-measuring devices, and the sequence of 
actions for the introduction of management internal report in the practice of the enterprises under 
study and its composition is determined. 

Key words: internal management report, logistics costs, centres of responsibility, internal 
control, functions of internal management report, principles of internal management report and 
tasks of internal management report. 

 

Постановка проблеми. Невід’ємною частиною процесу внутрішнього 
контролю логістичних витрат виробничих підприємств є формування 
внутрішньої управлінської звітності про виконання бюджетів логістичних 
витрат центрів відповідальності. 

Відповідно вона є одним із основних джерел інформаційного 
забезпечення управління логістичними витратами, яка формується з 
використанням спеціальних процедур обробки, групування і підрахунку  на 
основі даних фінансового та управлінського обліку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування 
внутрішньої звітності підприємствами різних галузей економіки неодноразово 
досліджувалися у працях вітчизняних та зарубіжних науковців: М.О. Адамова, 
О.М. Бабкіної, А.С. Бакаєва, О.Г. Богатової, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинця,  С.І. 
Головацької, Ж.А. Іванової, О.В. Карпенко, Т.П. Карпової, І.В. Колос, Т.О. 
Коноваліхіної, С.А. Кузнєцової, П.О. Куцика, Я.Д. Крупки, М.О. Любимова, 
К.Є. Нагірської,  Л.В. Нападовської, В.П. Нестерова, В.Ф. Палія, Т.М. 
Писаренко, А.Х. Позова, А.Н. Попова, М.В. Примакової, М.В. Реслер, А.Г. 
Соколової, І.А. Югансона та інших. Необхідність обґрунтування концепції 
формування внутрішньої управлінської звітності щодо логістичних витрат 
центрів відповідальності на виробничих підприємствах, зумовила потребу в 
дослідженні теоретичних трактувань і практичного досвіду, які висвітлені у 
науковій літературі. 
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Метою статті є дослідження та обґрунтування концептуальних основ 
запровадження та формування управлінської звітності в системі внутрішнього 
контролю логістичних витрат на підприємствах з виробництва контрольно-
вимірювальних приладів.  

Виклад основного матеріалу. На сьогодні багаточисельні теоретичні 
дослідження сутності поняття “управлінська звітність” не сформували 
однозначної думки вчених. У науковій літературі присутні різні точки зору і це 
поняття науковці розглядають як: систему необхідної релевантної інформації; 
систему взаємозов’язаних оціночних показників; результат збору, 
ідентифікації, реєстрації, узагальнення та систематизації фінансової та 
нефінансової інформації; форму подання відомостей; сукупність способів 
отримання даних; інструмент управління інформаційним забезпеченням тощо. 

Так І.А. Югансон та А.Н. Попов визначають управлінську звітність як 
“систему необхідної релевантної цільової фінансової та нефінансової 
інформації про майно, капітал, зобов’язання, доходи та витрати структурних 
підрозділів організації, їх взаємозв’язки, господарські процеси та їх результати, 
про внутрішні та зовнішні фактори, яка передана у відповідній формі, 
орієнтована на користувача, використовується при плануванні, контролі та 
регулюванні показників фінансово–господарської діяльності організації” [34]. 

Певна група вчених розглядає управлінську звітність як систему 
показників. Так М.О. Адамов та Г.А. Адамова вказують, що “управлінська 
звітність – це комплекс взаємозв’язаних даних і розрахункових показників, що 
відображають функціонування підприємства як об’єкта господарської 
діяльності, згрупованих загалом по підприємству та за структурними 
підрозділами“ [1]. Схожої думки дотримуються О.М. Бабкіна, Ф.Ф. Бутинець, 
Т.П. Карпова, Т.О. Коноваліхіна, П.О. Куцик та В.Ф. Палій, проте при цьому 
характеризують досліджуване поняття з різних точок зору. Ф.Ф. Бутинець 
трактує це поняття узагальнено, вказуючи, що “звітність – це система 
взаємозов’язаних оціночних показників за звітний період, що характеризує 
умови та результати фінансово-господарської діяльності підприємства або його 
елементів: напрями бізнесу, проектів, структурних підрозділів, працівників та 
інші” [4]. О.М. Бабкіна конкретизує поняття, визначаючи внутрішню звітність 
як “систему взаємопов'язаних показників, що характеризують умови та 
результати діяльності компанії в цілому або окремих її підрозділів за звітний 
період” [2]. Своєю чергою, Т.О. Коноваліхіна наголошує, що “внутрішня 
звітність – система показників оцінювання результатів бізнесу та перспектив 
його розвитку, що надається внутрішнім користувачам для задоволення 
інформаційних потреб у процесі прийняття стратегічних, тактичних і 
оперативних управлінських рішень” [11]. П.О. Куцик внутрішню звітність 
визначає як управлінську та вважає її “системою взаємозв’язаних  показників, 
що визначають фінансові та інші результати діяльності (виробничі, 
технологічні тощо) корпоративного об’єднання (підприємства) у грошовому та 
натуральному вимірниках, що базуються на відображенні поточних і 
передбачуваних явищ (подій) господарської діяльності корпоративного 
об’єднання (підприємства) в цілому та в розрізі сегментів управлінського 
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поділу (видами діяльності, видами продуктів виробництва, об’єктами 
майнового комплексу, що входять до його складу, центрами відповідальності) 
для потреб управління” [15]. У більш вузькому розумінні визначає 
управлінську звітність Т. П. Карпова, вказуючи, що це “система 
взаємозв’язаних економічних показників, що характеризує результати 
діяльності підрозділів за певний проміжок часу” [9]. Близькою за своїм змістом 
є думка В.Ф. Палія про те, що “управлінська звітність являє собою сукупність 
упорядкованих показників та іншої інформації, у якій відображаються 
відхилення від цілей, планів і кошторисів, без чого управлінський облік 
залишився б формальним сховищем цифрових даних, непридатних для цілей 
внутрішнього управління” [24]. 

Різняться думки іншої групи науковців. Так, К.Є. Нагірська вважає, що 
“управлінська звітність – це результат збору, ідентифікації, реєстрації, 
узагальнення та систематизації фінансової та нефінансової інформації у вигляді 
сукупності внутрішніх документів (звітів) для заінтересованих користувачів з 
метою оцінки, аналізу, контролю та планування діяльності підприємства і його 
структур них підрозділів” [20]. В. П. Нестеров наголошує, що “система 
управлінської звітності – це система збору й подання в структурованому 
вигляді даних про різні аспекти діяльності організації, що дозволяє керівництву 
організації аналізувати стан справ” [23]. Своєю чергою, Л.В. Нападовська 
визначає управлінську звітність як “гнучку систему форм інформації, яка 
складається за центрами затрат і центрами відповідальності. Вона повинна 
відображати умови, специфіку, особливості організації виробництва та потреб 
управлінського персоналу” [22]. Подібною є думка Ж.А. Іванової, яка вважає, 
що “внутрішня звітність – це форма подання відомостей, істотних для вибору 
певного варіанта дій з безлічі альтернативних” [8]. 

Найбільш вдалими та близькими за суттю, на нашу думку, є трактування 
дефініції “управлінська звітність” Є.Г. Богатовою, М.О. Любимовим, А.Х. 
Позовим та М.В. Прімаковою.  

На думку М. О. Любимова “внутрішня управлінська звітність – це 
інтегрована система інформаційної підтримки процесу управління, метою якої є 
забезпечення інформаційних потреб користувачів, що полягає у формуванні 
показників на основі інформації, одержаної у різних підсистемах обліку, і 
підготовка звітів у формі і в терміни, що відповідають запитам різних груп 
користувачів” [16]. Своєю чергою А.Х. Позов значно розширює трактування 
сутності управлінської звітності, характеризуючи її як “інструмент управління 
господарством (засіб інформаційного забезпечення процесу управління; засіб 
моніторингу економічного стану підприємства); інструмент управління 
інформаційним забезпеченням (засіб адаптації та моніторингу облікової 
системи до потреб управління), елемент методу бухгалтерського обліку (засіб 
узагальнення (агрегації, синтезу) та надання облікової інформації), а також 
документ, вміст якого представляє економічну інформацію у певному наборі 
фактичних (історичних) та оціночних (розрахункових) показників для 
порівняння їх планово-нормативних і досягнутих значень” [25]. 
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Однак варто погодитися з поглядами Є.Г. Богатової, яка вважає 
“управлінську звітність  інструментом внутрішньогосподарського контролю та 
оцінки діяльності компанії” [3] та М.В. Прімакової про те, що внутрішня 
звітність є не тільки джерелом інформації про об’єкт управління, а й 
інструментом ефективного контролю господарської діяльності, що має ключове 
значення в процесі розвитку системи управління підприємством [27, с. 293]. 

Отже огляд та узагальнення наукових досліджень дозволяє зробити 
висновок, що внутрішня управлінська звітність щодо логістичних витрат – це 
система інформаційної забезпечення процесу управління логістичними 
витратами, яка формується у підсистемах фінансового та управлінського 
обліку, передбачає відображення визначених показників у регламентованих 
формах звітності центрів відповідальності та є інструментом внутрішнього 
контролю, який забезпечує прийняття управлінських рішень щодо оптимізації 
логістичних витрат.  

Відтак О.І. Мазіна зазначає, що основну мету внутрішньої управлінської 
звітності “можна сформулювати як таку, що полягає в оперативному 
задоволенні інформаційних потреб управлінського персоналу шляхом надання 
їм облікової і розрахункової інформації у певних форматах відповідно до 
внутрішніх регламентів організації для прийняття управлінських рішень” [17, с. 
11]. На думку Ф.Ф. Бутинця “основною метою складання звітності є надання 
оперативної релевантної інформації відповідно до вимог управлінського 
персоналу” [4]. Вона, насамперед, дозволяє керівнику відділу логістики та 
керівникам структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах оцінити 
межі своїх можливостей й сформувати необхідну інформацію у найбільш 
зручній формі для вищого керівництва як основи прийняття відповідних 
рішень. За таких умов важливим є наявність відповідного інформаційного 
забезпечення та узгодженість організаційно-методичних елементів підсистеми 
формування внутрішньої управлінської звітності (принципів, функцій, вимог, 
завдань та структури) й змістового наповнення та форм цієї звітності. 

Підсистема внутрішньої управлінської звітності щодо логістичних витрат 
підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів повинна 
враховувати структуру системи управління підприємством загалом і 
логістичною діяльністю зокрема та відповідати основним принципам щодо її 
формування.  

Найчастіше у наукові літературі зустрічаються теоретичні трактування 
принципів як таких, що стосуються бухгалтерського обліку як науки.               
Н.М. Малюга визначає принципи “основою, початком, керівною ідеєю у будь-
яких відносинах. Принцип – це те, що завжди, за будь-яких умов, без будь-
якого винятку властиве певному явищу” [18., с. 28]. На думку А.А. Михалківа 
“принципи – це початкові положення бухгалтерського обліку як науки, які 
забезпечуються якісними характеристиками облікової і звітної інформації, 
якими слід керуватись при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських 
операцій, що дозволяють досягти зіставності показників фінансової звітності” 
[19, с. 126]. Співзвучними є погляди В.Г. Гетьмана, який вказує, що “принципи 
бухгалтерського обліку – універсальні положення, що застосовують для 
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вирішення практичних завдань. Вони носять загальний характер і є основою 
побудови концепції бухгалтерського обліку” [31, с. 9]. Проте, деякі вчені під 
принципами розуміють правила обліку. Так, на думку В.Т. Швеця “принципи 
бухгалтерського обліку – це правила, якими слід керуватись, вимірюючи, 
оцінюючи та реєструючи господарські операції, а також показуючи їх 
результати у фінансовій звітності” [32, с. 45]. Також  Р. Ентоні та Дж. Ріс 
зазначають, що “... правила і узгоджені поняття бухгалтерського обліку 
зазвичай називають принципами” [33, с. 19].  

На нашу думку, при формуванні внутрішньої управлінської звітності 
щодо логістичних витрат виробничих підприємств варто враховувати, перш за 
все, принципи організації управлінського обліку та внутрішнього контролю.  

Як свідчать дослідження наукової літератури, існують суттєві відмінності 
щодо змісту та переліку принципів формування внутрішньої управлінської 
звітності.  

Так М. В. Корягін та П. О. Куцик зазначають, що всі принципи в 
залежності від суб’єкта організації і суб’єкта ведення 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку поділяються на: принципи 
організації внутрішньої управлінської звітності (суттєвість; гнучкість; 
адаптованість до автоматизації; багатоступінчастість звітності до рівня 
управління; актуальність) та принципи формування і оприлюднення 
внутрішньої управлінської звітності (зрозумілість, прозорість; надійність; 
конфіденційність) [12, c. 227].  

Науковці В. І. Кузь та В. С. Кравчук визначають такі принципи 
підготовки, змісту показників, форм управлінської бухгалтерської звітності: 
принцип релевантності, оперативності, адресності, достатності, аналітичності, 
зрозумілості, достовірності, спів ставності [14].  

Своєю чергою К. Є. Нагірська до принципів формування внутрішньої 
управлінської звітності відносить принципи: “проектування зверху”, 
агрегування (згортання інформації), ієрархічності, відособленості (орієнтація на 
центри відповідальності), конкретності, своєчасності, порівнянність і звіряння 
даних фінансового і управлінського обліку, зіставності, аналітичності, 
контрольованості витрат, конфіденційності. [21, с. 83]. Майже такий перелік 
принципів визначає О. І. Мазіна: “системність, науковість, проектування 
зверху, періодичність, неупередженість, своєчасність, оперативність, 
технологічність, професійне судження, адресність та інші, що регламентовані 
внутрішнім документом” [17, с. 11]. 

Найповніше принципи формування управлінської внутрішньої звітності 
розкриває І. А. Слободняк, поділяючи їх на три групи:  

- принципи, що визначають теоретичну основу внутрішньої 
управлінської звітності (системність, науковість, рівність, кількісна оцінка, 
облік вартості грошей в часі, обачність, перевірка якості); 

- принципи, що визначають склад і структуру внутрішньої 
управлінської звітності (корисність, достатність, закінченість, стислість, якісна 
суттєвість, наступність та порівнянність даних, індивідуальність, 
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раціональність, зрозумілість, наочність, аналітичність, технологічність, 
гнучкість, адресність); 

- принципи, що визначають порядок складання внутрішньої 
управлінської звітності (достовірність, незалежність, послідовність, 
документальність, інтегрованість, оперативність, конфіденційність) [28,с. 18]. 

При розробленні внутрішньої управлінської звітності щодо логістичних 
витрат для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів, на 
нашу думку, варто дотримуватися принципів, що наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Принципи формування управлінської звітності щодо логістичних витрат 
на підприємствах з виробництва контрольно-вимірювальних приладів* 

 

№ з/п Принципи Зміст принципів 

1 Принцип адресності 
Передбачає подання керівництву звітів, склад і структура яких 
прописана у регламентуючих документах, та відповідає їх 
статусу в ієрархії управління 

2 Принцип достатності 
Передбачає подання інформації достатньої для 
прийняття управлінських рішень на відповідному рівні 
управління 

3 Принцип зрозумілості 
Передбачає формування інформації відповідно до внутрішніх 
регламентних документів 

4 Принцип достовірності 
Передбачає правдиве відображення логістичних витрат при 
здійсненні господарських процесів за даними фінансового 
обліку 

5 Принцип релевантності 
Передбачає корисність інформації для прийняття конкретних 
управлінських рішень 

6 Принцип ієрархічності 
Передбачає формування інформації, призначеної для центрів 
відповідальності відповідних рівнів 

7 Принцип порівнюваності 
Передбачає можливість звіряння даних фінансового й 
управлінського обліку, порівняння показників звітного періоду 
з показниками попередніх періодів 

8 Принцип своєчасності 
Передбачає формування та забезпечення інформацією 
керівників центрів відповідальності до терміну ухвалення 
рішення 

9 Принцип аналітичності 
Передбачає наявність не лише фактичних показників 
діяльності центрів відповідальності, але й інформацію про 
відхилення їх від планових (бюджетних) 

10 
Принцип 

контрольованості 

Передбачає, що звітність структурних підрозділів має містити 
тільки ті показники, на обсяг яких керівник центру 
відповідальності має вплив 

11 Принцип відособленості 
Передбачає, що інформація орієнтована на центри 
відповідальності та особливості роботи конкретного підрозділу 
підприємства 

12 Принцип конкретності 
Передбачає, що інформація спрямована на вирішення 
конкретних завдань управління логістичними витратами 
центрів відповідальності 

13 Принцип агрегування 
Передбачає, що детальність звітів зменшується у міру 
збільшення рівня керівника, якому вони подаються. 

14 
Принцип проектування 

зверху 

Необхідно виходити з потрібної звітності, а потім перевіряти, 
чи достатньою є інформація в облікових документах та 
реєстрах для отримання відповідного звіту 

15 
Принцип 

конфіденційності 
Передбачає, що передавання інформації, яка наведена в 
управлінській звітності, контролюється керівництвом 

*Примітка. Сформовано автором на підставі джерел [12. 14, 17, 21, 28] 
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Отже, внутрішня управлінська звітність, відповідаючи зазначеним вище 
принципам, забезпечить надання оперативної та релевантної інформації 
керівникам структурних підрозділів, що задіяні у логістичних процесах, 
керівнику відділу логістики та вищому керівництву підприємства для 
прийняття оперативних рішень. 

При розробленні системи внутрішньої управлінської звітності щодо 
логістичних витрат для підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 
приладів необхідно також визначити функції та завдання звітності й вимоги до 
її формування. 

При цьому варто враховувати галузеву специфіку діяльності 
підприємства, особливості роботи конкретних структурних підрозділів і, 
відповідно, центрів відповідальності другого рівня. 

В.І. Кузь та В.С. Кравчук до основних функцій внутрішньої управлінської 
звітності відносять: “інформаційну, планову, системну, аналітичну, контрольну 
та організаційну функції” [14]. Своєю чергою Р.В. Сидоренко, виокремлює “дві 
функції обліку та звітності: інформаційно-утворюючу (формування необхідної 
для управління інформації та її значеннєвих блоків) та обґрунтування 
управлінських рішень (зв’язок мети управлінського впливу з факторами й 
умовами її реалізації). Крім того, автор пропонує ввести в науковий обіг 
поняття “комунікативна функція звітності” і визначає його як “здатність 
здійснювати обмін інформацією між комунікантами та формування контактів і 
взаємодії між ними через узагальнену систему символів для одержання 
комунікативного ефекту, який можна вважати впливом, здійсненим на 
отримувача в результаті передачі” [28, c. 18].  

На нашу думку, внутрішня управлінська звітність щодо логістичних 
витрат, виконує такі функції:: 

– інформаційну для формування бази даних про фактичні витрати та 
відхилення від запланованих (бюджетних) показників; 

– комунікативну для встановлення взаємозв’язків між центрами 
відповідальності різних рівнів та керівництвом підприємства; 

– контрольну для оцінки діяльності центрів відповідальності різних 
рівнів;  

– аналітичну для інформаційного забезпечення прийняття управлінських 
рішень; 

– стратегічну для надання інформації щодо оцінки перспектив розвитку та 
формування стратегії підприємства щодо логістичних витрат. 

Як стверджує Л. В. Нападовська, важливими умовами створення на 
підприємстві ефективної системи внутрішньогосподарської звітності є 
детальне вивчення завдань, які вирішують менеджери на різних рівнях 
управління, та виявлення їх інформаційних потреб [22, c. 230]. 

Завданнями внутрішньої управлінської звітності щодо логістичних витрат, 
на нашу думку є:  

– інформаційне забезпечення внутрішнього контролю логістичних витрат 
центрів відповідальності другого рівня, а саме співставність фактичних 
(звітних) і планових (бюджетних) показників і методик їх розрахунків;  
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– забезпечення виконання бюджетів логістичних витрат за центрами 
відповідальності та їх контроль; 

– дотримання періодичності подання звітних форм керівниками центрів 
відповідальності другого рівня та керівником відділу логістики; 

– оцінювання та аналіз діяльності центрів відповідальності другого рівня 
(центрів логістичних витрат) через порівняння фактичних витрат із плановими; 

– аналізування та оцінювання різних варіантів діяльності структурних 
підрозділів, що задіяні у логістичних процесах підприємства, для прийняття 
певних управлінських рішень; 

– обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації логістичних 
витрат, що приймаються на всіх рівнях управління. 

Вимоги до формування внутрішньої управлінської звітності щодо 
логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних 
приладів, на нашу думку, мають визначатися керівництвом підприємства, 
виходячи з галузевих особливостей, та відображатися у регламентуючих 
документах.  

Проте погляди вчених-економістів щодо переліку та змістового 
наповнення таких вимог різнять між собою. Вчений В.В. Ковальов виокремлює 
такі вимоги до облікової та звітної інформації: документування і реєстрація, 
повнота, своєчасність, пріоритет змісту перед формою, тимчасова визначеність 
фактів господарського життя, відповідність доходів і витрат, консерватизм, 
послідовність застосування облікової політики, об'єктивність, розкриття, 
суттєвість [10]. Своєю чергою, І.А. Югансон поділяє вимоги до формування 
звітності на загальні та індивідуальні. До загальних вимог автор відносить: 
достовірність, повноту, суттєвість, корисність, об’єктивність, адресність, а 
індивідуальні вимоги, на його думку, включають: актуальність, релевантність, 
ціленаправленість, регулярність, оптимальна частота представлення, гнучкість, 
візуальність [34]. Натомість В.Ф. Палій [24] та М.А. Адамов [1] стверджують, 
що існують як формальні, так і спеціальні вимоги до формування звітних 
показників. До формальних вимог вони відносять вимоги, які передбачають: що 
інформація, наведена в управлінській звітності, повинна відповідати меті, задля 
якої вона підготовлена; внутрішня звітність не повинна містити суб’єктивної 
точки зору; оперативність; можливість використання показників внутрішньої 
звітності для роботи різних центрів відповідальності; конфіденційність. Щодо 
спеціальних вимог, то на думку вчених, вони повинні формуватися керівниками 
структурних підрозділів та передбачати: гнучкість інформації, що забезпечить 
реагування на зміни цілей і потреб керівників центрів відповідальності; 
необхідність інформації – кожна звітна форма повинна містити тільки потрібну 
для певного керівника інформацію; придатність для аналізу та оперативного 
контролю [1, 24]. Як бачимо, вчені ототожнюють поняття “принципи” та 
“вимоги” щодо внутрішньої управлінської звітності. 

Підсумовуючи, думки вчених та практичні потреби досліджуваних 
підприємств, вважаємо, що внутрішня управлінська звітність щодо логістичних 
витрат повинна відповідати таким вимогам:  

– форми внутрішньої управлінської звітності мають бути уніфікованими 
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для всіх центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат) та 
першого рівня (фаз логістичної діяльності); 

– інформація форм внутрішньої управлінської звітності повинна мати 
достатню оперативність, що забезпечить реагування керівників центрів 
відповідальності другого рівня та керівника відділу логістики на зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища; 

– кожна звітна форма має містити тільки необхідну для певного керівника 
інформацію;  

– показники внутрішньої управлінської звітності повинні забезпечити 
можливість аналізу та оперативного контролю логістичних витрат центрів 
відповідальності обох рівнів. 

Отже, для формування внутрішньої управлінської звітності за єдиними 
формами необхідно виокремити класифікаційні ознаки, що застосовуються при 
розробці управлінських звітів щодо логістичних витрат досліджуваних підприємств 
(рис. 1). 

Таким чином, при врахуванні визначених мети, принципів, функцій, 
вимог, завдань та класифікаційних ознак внутрішня управлінська звітність 
щодо логістичних витрат на підприємствах з виробництва контрольно-
вимірювальних приладів стане ефективним інструментом системи управління 
логістичними витратами та прийняття обґрунтованих рішень щодо їх 
оптимізації.  

Проаналізувавши низку наукових праць [5, 6, 7, 13, 26, 30], нами 
визначено послідовність дій щодо запровадження управлінської внутрішньої 
звітності у практику діяльності досліджуваних підприємств, а саме:  

– визначення мети, принципів, функцій, вимог та завдань, які повинна 
забезпечити обліково-аналітична інформація управлінської внутрішньої 
звітності; 

– визначення джерел інформації (даних фінансового та управлінського 
обліку) та застосування довідників для формування на їх основі управлінської 
внутрішньої звітності;  

– визначення суб’єктів та об’єктів управлінської внутрішньої звітності; 
– розробка внутрішніх регламентуючих документів, наказів та посадових 

інструкцій; 
– розроблення форм та визначення змістового наповнення управлінської 

внутрішньої звітності; 
– встановлення термінів, періодичності, порядку подання та розроблення 

графіка документообігу управлінської внутрішньої звітності; 
– доведення регламентуючих документів, наказів та посадових інструкцій 

до учасників процесу формування управлінської внутрішньої звітності та 
внутрішнього контролю логістичних витрат; 

– забезпечення автоматизованого складання внутрішньої управлінської 
звітності. 

Внутрішня управлінська звітність як узагальнюючий інструмент 
інформаційного забезпечення внутрішнього контролю логістичних витрат 
потребує формування єдиних форм звітності та індивідуального змістового 
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наповнення для кожного центру відповідальності, що пов’язано з 
особливостями діяльності структурних підрозділів, що задіяні в логістичних 
процесах підприємства. 

 
Рис. 1. Класифікація внутрішньої управлінської звітності щодо 

логістичних витрат підприємств з виробництва контрольно-
вимірювальних приладів (сформовано автором) 

 
Контролювати діяльність центрів логістичних витрат дає змогу 

сформований бюджет, а порівняння даних про фактичні логістичні витрати із 
запланованими показниками повинно здійснюватися у звіті про виконання 
бюджету, який і є однією з форм внутрішньої управлінської звітності щодо 
логістичних витрат. Основними користувачами такої внутрішньої 
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управлінської звітності за центрами відповідальності, як уже наголошувалося, є 
керівник відділу логістики, керівники структурних підрозділів, що задіяні у 
логістичних процесах, та керівники вищого рівня підприємства. 

 
 

Рис. 2. Склад внутрішньої управлінської звітності щодо логістичних 
витрат підприємств з виробництва контрольно-вимірювальних приладів 

(запропоновано автором) 
 

У науковій літературі побутує думка, що доцільно використовувати 
окремі форми управлінської звітності: накопичувальні оперативні звіти для 
структурних підрозділів, центрів відповідальності, сегментів діяльності 
підприємства за короткі проміжки часу (тиждень, місяць тощо); зведені звіти 
(поточні), що складаються на основі накопичувальних форм звітності й містять 
систематизовані дані за видами виробництва, об’єктами обліку, про діяльність 
підрозділів (показники сегмента) на певну дату (місяць, квартал); підсумкові 
звіти, що відображають результати діяльності структурних підрозділів, центрів 
відповідальності (сегментів) та підприємства загалом за певний період (квартал, 
рік) [15, c. 147].  

На основі вивчення практики діяльності досліджуваних підприємств та 
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особливостей логістичних процесів, що на них відбуваються, нами визначений 
такий склад внутрішньої управлінської звітності (рис. 2): 

– внутрішня управлінська звітність про виконання бюджетів логістичних 
витрат центрів відповідальності першого рівня, що містить: звіти за фазами 
логістичної діяльності: фази постачання, фази виробництва, фази збуту; 

– внутрішня управлінська звітність про виконання бюджетів логістичних 
витрат центрів відповідальності другого рівня (центрів логістичних витрат): 
відділу постачання, складів виробничих запасів, тарного цеху, відділу 
транспорту, дільниці технологічного транспорту, лабораторії повірки якості 
продукції, відділу збуту, складів готової продукції, відділу маркетингу, відділу 
логістики, відділу інформаційного забезпечення. 

Інформаційною базою для складання внутрішньої управлінської звітності 
щодо логістичних витрат є нормативно-довідкова та фактична інформація 
аналітичного обліку з первинних документів та певних розрахунків, якими 
оформляються відповідні господарські операції. При цьому кожний документ, 
що засвідчує фактичні логістичні витрати тієї чи іншої господарської операції 
відповідного структурного підрозділу, що задіяний у логістичних процесах 
(центру логістичних витрат) повинен містити необхідну інформацію для 
групування цих витрат за об’єктами обліку та внутрішнього контролю – 
центрами відповідальності другого рівня. Тому показники, включені до 
внутрішньої управлінської звітності, за якими здійснюються внутрішній 
контроль і оцінювання рівня логістичних витрат центрів відповідальності, 
формуються на основі даних фінансового та управлінського обліку, а їх 
оперативність, достовірність і об’єктивність дозволить забезпечити 
своєчасність розроблення заходів щодо оптимізації логістичних витрат. 

Висновки. Таким чином, внутрішня управлінська звітність являє собою 
доволі гнучку систему інформації; складається за центрами відповідальності, 
подається управлінському персоналу різних рівнів; відображає умови, 
організаційно-технологічні особливості діяльності підприємства та потреби 
управлінського персоналу. Водночас вона є важливою складовою внутрішнього 
контролю, ефективним інструментом системи управління логістичними 
витратами та прийняття обґрунтованих рішень щодо їх оптимізації. 

 
Бібліографічні посилання: 

1. Адамов Н. А. Внутренняя управленческая отчетность: принципы. Виды и методы 
составления / Н. А. Адамов, Г. Н. Адамова // Финансовая газета (рег. выпуск). – 2007. 
– № 30.  

2. Бабкина О. М. Разработка форм стратегической управленческой отчетности /        О. 
М. Бабкина // Известия экономической академии. − 2013. – № 5. – С. 170-175. 

3. Богатова Е. Г. Управленческая отчетность : что это такое, кому и зачем она нужна? / 
Е. Г. Богатова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.vkursedela.ru/article721. 

4. Бутинець Ф. Ф. Об’єкти і суб’єкти контролю виробничих витрат: сутність і завдання / 
Ф. Ф. Бутинець // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 2 (60). – С. 7-10. 

5. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : монографія / За заг. ред.          О. 
М. Губачової. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 337 с.  



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 2 66 

6. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения 
[Текст] / П. Друкер; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2006. – 236 с.  

7. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений : учебник / К. Друри; пер. с англ. 
– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 655 с.  

8. Иванова Ж. А. Внутренняя управленческая отчетность как информационная основа 
анализа / Ж. А. Иванова // Вопросы экономики и права. − 2011. – № 4. – С. 360-364. 

9. Карпова Т. П. Управленческий учет : учебник / Т. П. Карпова – М. : ЮНИТИ, 2003. – 
350 с. 

10. Ковалев В. В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы / В. В. Ковалев. – 
М.: Финансы и статистика. – 2004. – 720 с. 

11. Коноваліхіна Т. О. Управлінська звітність в системі обліково–аналітичного 
забезпечення менеджменту ресторану / Т. О. Коноваліхіна // Обліково–аналітичне 
забезпечення системи менеджменту підприємства : наук.–практ. конф. 23–24 жовтня 
2011 р. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – С. 55–56. 

12. Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: 
монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – К.: Інтерсервіс, 2016. – 276 с. 

13. Кузнецова С. А. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів 
господарювання : монографія / С. А. Кузнецова. – Мелітополь : ТОВ “Видавничий 
будинок ММД”, 2008. – 224 с.  

14. Кузь В. І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до 
формування / В. І. Кузь, В. С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-
економічного інституту. Економічні науки. –  2015. – Вип. 2. –  С. 188-197. 

15. Куцик П. О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської 
звітності підприємства / П. О. Куцик // Вісник Національного університету “Львівська 
політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 
проблеми розвитку. – 2014. – № 797. – С. 248–254. 

16. Любимов М. О. Актуальні підходи до розробки форм управлінської звітності при 
здійсненні процедур контролю / М. О. Любимов // Вісник Запорізького національного 
університету. Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 90-96 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua. 

17. Мазіна О. І. Формування концепцій управлінської звітності / О. І. Мазіна // 
Бухгалтерський облік і аудит, 2013. – №9. – с. 10-15. 

18. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалерському обліку [навч.пос. для студентів 
вищих навч. закладів] / Н. М. Малюга. – Житомир: ПП “Рута”. – 2003. – 476 с. 

19. Михалків А. А. Принципи бухгалтерського обліку: суперечності поглядів /            А. 
А. Михалків // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – № 4(54). – 2010. – с. 123-127. 

20. Нагірська К. Є. Формування управлінської звітності сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / К. Є. Нагірська. – К., 2012. –26 с. 

21. Нагірська К.Є. Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до 
побудови та розвитку / К. Є. Нагірська; зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні 
науки. – 2012. – №1 (56). – С.78-86. 

22. Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: 
монографія / Л. В. Нападовська – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 223 с. 

23. Нестеров В. П. Основы построения системы управления предприятием – 
управленческая отчетность / В. П. Нестеров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http//www.akdi.ru/avt-upr/upr98/alfa.htm. 

24. Палий В. Ф. Управленческая отчетность: внутрифирменная отчетность / В. Ф. Палий 
// Бухгалтерский учет. – 2003. – № 13. – С. 62-64. 

25. Позов А. Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності 
промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 2 67

“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / А. Х. 
Позов. – К., 2013. – 22 с. 

26. Попов А. Н. Управленческая отчетность: критический анализ существующих 
подходов и определений / А. Н. Попов // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 
6. – С. 753–757. 

27. Примакова М. В. Проблема формирования информационной базы в системе 
производственного учета / М. В. Примакова // Проблеми теорії та методології 
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2010. – № 3 
(18). – С. 293-302. 

28. Сидоренко Р. В. Внутрішня звітність центрів відповідальності / Р. В. Сидоренко // 
Вісник ЛКА. – 2011. – Вип. 35. – С. 326-328. 

29. Слободняк И.А. Формирования бухгалтерской управленческой отчетности 
коммерческой организации: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. экон. 
наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / И. А. Слободняк. – Иркутск, 2012. – 
38 c. 

30. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів 
господарювання : монографія / [за заг. ред. М. Г. Білопольського] Макіївський екон.-
гуманіт. інститут. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 372 с. 

31. Финансовый учет: [учебник] / под ред. В. Г. Гетьмана. – М.: Финансы и статистика. – 
2004. – 784 с. 

32. Швець В. Т. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / В. Т. Швець. – К.: Знання. – 
2008. – 535 с. 

33. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры [пер. с англ.] / под ред. А. М. 
Петрачкова. – М.: Финансы и статистика. – 1993. – 560 с. 

34. Югансон И. А. Управленческая отчетность: сущность и принципы формирования / И. 
А. Югансон // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 5. – С. 45-46. 

 

References: 
1. Adamov N. A. Vnutrenniaia upravlencheskaia otchetnost': pryntsypy. Vydy y metody 

sostavlenyia / N. A. Adamov, H. N. Adamova // Fynansovaia hazeta (reh. vypusk). – 2007. 
– № 30.  

2. Babkyna O. M. Razrabotka form stratehycheskoj upravlencheskoj otchetnosty / O. M. 
Babkyna // Yzvestyia ekonomycheskoj akademyy. − 2013. – № 5. – S. 170-175. 

3. Bohatova E. H. Upravlencheskaia otchetnost' : chto eto takoe, komu y zachem ona nuzhna? / 
E. H. Bohatova [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://www.vkursedela.ru/article721. 

4. Butynets' F. F. Ob'iekty i sub'iekty kontroliu vyrobnychykh vytrat: sutnist' i zavdannia / F. 
F. Butynets' // Visnyk ZhDTU. – 2012. – № 2 (60). – S. 7-10. 

5. Bukhhalters'kyj oblik v upravlinni pidpryiemstvom : monohrafiia / Za zah. red. O. M. 
Hubachovoi. – Poltava: RVV PUSKU, 2009. – 337 s.  

6. Druker P. Effektyvnoe upravlenye. Ekonomycheskye zadachy y optymal'nye reshenyia 
[Tekst] / P. Druker; per. s anhl. – M. : Vyl'iams, 2006. – 236 s.  

7. Drury K. Upravlencheskyj uchet dlia byznes-reshenyj : uchebnyk / K. Drury; per. s anhl. – 
M. : YuNYTY-DANA, 2012. – 655 s.  

8. Yvanova Zh. A. Vnutrenniaia upravlencheskaia otchetnost' kak ynformatsyonnaia osnova 
analyza / Zh. A. Yvanova // Voprosy ekonomyky y prava. − 2011. – № 4. – S. 360-364. 

9. Karpova T. P. Upravlencheskyj uchet : uchebnyk / T. P. Karpova – M. : YuNYTY, 2003. – 
350 s. 

10. Kovalev V. V. Fynansovyj uchet y analyz: kontseptual'nye osnovy / V. V. Kovalev. – M.: 
Fynansy y statystyka. – 2004. – 720 s. 

11. Konovalikhina T. O. Upravlins'ka zvitnist' v systemi oblikovo–analitychnoho 
zabezpechennia menedzhmentu restoranu / T. O. Konovalikhina // Oblikovo–analitychne 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 2 68 

zabezpechennia systemy menedzhmentu pidpryiemstva : nauk.–prakt. konf. 23–24 zhovtnia 
2011 r. – L'viv : L'vivs'ka politekhnika, 2009. – S. 55–56. 

12. Koriahin M. V. Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhhalters'koi zvitnosti: monohrafiia / 
M. V. Koriahin, P. O. Kutsyk. – K.: Interservis, 2016. – 276 s. 

13. Kuznetsova S. A. Orhanizatsiia oblikovoi informatsii v upravlinni diial'nistiu sub'iektiv 
hospodariuvannia : monohrafiia / S. A. Kuznetsova. – Melitopol' : TOV “Vydavnychyj 
budynok MMD”, 2008. – 224 s.  

14. Kuz' V. I. Upravlins'ka bukhhalters'ka zvitnist' pidpryiemstva: pryntsypy ta pidkhody do 
formuvannia / V. I. Kuz', V. S. Kravchuk // Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-
ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. –  2015. – Vyp. 2. –  S. 188-197. 

15. Kutsyk P. O. Suchasne traktuvannia, sklad i osoblyvosti formuvannia upravlins'koi zvitnosti 
pidpryiemstva / P. O. Kutsyk // Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka 
politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy 
rozvytku. – 2014. – № 797. – S. 248–254. 

16. Liubymov M. O. Aktual'ni pidkhody do rozrobky form upravlins'koi zvitnosti pry zdijsnenni 
protsedur kontroliu / M. O. Liubymov // Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. 
Ekonomichni nauky. – 2013. – № 4. – S. 90-96 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: 
http://nbuv.gov.ua. 

17. Mazina O. I. Formuvannia kontseptsij upravlins'koi zvitnosti / O. I. Mazina // 
Bukhhalters'kyj oblik i audyt, 2013. – №9. – s. 10-15. 

18. Maliuha N. M. Naukovi doslidzhennia v bukhhalers'komu obliku [navch.pos. dlia studentiv 
vyschykh navch. zakladiv] / N. M. Maliuha. – Zhytomyr: PP “Ruta”. – 2003. – 476 s. 

19. Mykhalkiv A. A. Pryntsypy bukhhalters'koho obliku: superechnosti pohliadiv / A. A. 
Mykhalkiv // Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky. – № 4(54). – 2010. – s. 123-127. 

20. Nahirs'ka K. Ye. Formuvannia upravlins'koi zvitnosti sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv : 
avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.09 “Bukhhalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za 
vydamy ekonomichnoi diial'nosti)” / K. Ye. Nahirs'ka. – K., 2012. – 26 s. 

21. Nahirs'ka K.Ye. Naukova kontseptsiia upravlins'koi zvitnosti: systemnyj pidkhid do 
pobudovy ta rozvytku / K. Ye. Nahirs'ka; zb. nauk. prats' VNAU. Seriia: Ekonomichni 
nauky. – 2012. – №1 (56). – S.78-86. 

22. Napadovs'ka L. V. Vnutrishn'ohospodars'kyj kontrol' v rynkovij ekonomitsi: monohrafiia / 
L. V. Napadovs'ka – Dnipropetrovs'k : Nauka i osvita, 2000. – 223 s. 

23. Nesterov V. P. Osnovy postroenyia systemy upravlenyia predpryiatyem – upravlencheskaia 
otchetnost' / V. P. Nesterov [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : 
http//www.akdi.ru/avt-upr/upr98/alfa.htm. 

24. Palyj V. F. Upravlencheskaia otchetnost': vnutryfyrmennaia otchetnost' / V. F. Palyj // 
Bukhhalterskyj uchet. – 2003. – № 13. – S. 62-64. 

25. Pozov A. Kh. Formuvannia vnutrishn'ohospodars'koi (upravlins'koi) zvitnosti promyslovykh 
pidpryiemstv : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.09 “Bukhhalters'kyj oblik, 
analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi diial'nosti)” / A. Kh. Pozov. – K., 2013. – 22 s. 

26. Popov A. N. Upravlencheskaia otchetnost': krytycheskyj analyz suschestvuiuschykh 
podkhodov y opredelenyj / A. N. Popov // Fundamental'nye yssledovanyia. – 2012. – № 6. – 
S. 753–757. 

27. Prymakova M. V. Problema formyrovanyia ynformatsyonnoj bazy v systeme 
proyzvodstvennoho ucheta / M. V. Prymakova // Problemy teorii ta metodolohii 
bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu : mizhnar. zb. nauk. prats'. – 2010. – № 3 (18). 
– S. 293-302.  

28. Sydorenko R. V. Vnutrishnia zvitnist' tsentriv vidpovidal'nosti / R. V. Sydorenko // Visnyk 
LKA. – 2011. – Vyp. 35. – S. 326-328. 

29. Slobodniak Y.A. Formyrovanyia bukhhalterskoj upravlencheskoj otchetnosty 
kommercheskoj orhanyzatsyy: avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny dokt. ekon. nauk: 
08.00.12 «Bukhhalterskyj uchet, statystyka» / Y. A. Slobodniak. – Yrkutsk, 2012. – 38 c. 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 2 69

30. Udoskonalennia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia diial'nistiu sub'iektiv 
hospodariuvannia : monohrafiia / [za zah. red. M. H. Bilopol's'koho] Makiivs'kyj ekon.-
humanit. instytut. – Donets'k : Skhidnyj vydavnychyj dim, 2012. – 372 s. 

31. Fynansovyj uchet: [uchebnyk] / pod red. V. H. Het'mana. – M.: Fynansy y statystyka. – 
2004. – 784 s. 

32. Shvets' V. T. Teoriia bukhhalters'koho obliku: [pidruchnyk] / V. T. Shvets'. – K.: Znannia. – 
2008. – 535 s. 

33. Entony R., Rys Dzh. Uchet: sytuatsyy y prymery [per. s anhl.] / pod red. A. M. Petrachkova. 
– M.: Fynansy y statystyka. – 1993. – 560 s. 

34. Yuhanson Y. A. Upravlencheskaia otchetnost': suschnost' y pryntsypy formyrovanyia /   Y. 
A. Yuhanson // Bukhhalterskyj uchet. – 2008. – № 5. – S. 45-46. 

 
УДК 336.77:631.1 
JEL Classification M21 

Поліщук Н. В. 
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів 

Вінницький фінансово-економічний університет 
 

Полищук Н. В. 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 

Винницкий финансово-экономический университет 
 

Polishchuk N. V. 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Vinnytsia  Finance and Economics University 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Анотація. У статті досліджено перспективи розвитку іпотечного кредитування 

сільськогосподарських підприємств. Визначено, що спостерігається обмежений доступ 
сільськогосподарських підприємств до банківського кредитування, що пов’язано з низкою 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, які є актуальним питанням теорії і практики всього 
процесу європейської інтеграції економіки України. Проаналізовано сучасний стан розвитку  
сільського господарства України. Результати проведеного дослідження свідчать, що 
фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства потребує державної 
підтримки. 

Ключові слова: іпотечне кредитування, кредит, сільське господарство, перспективи 
розвитку. 

 

Аннотация. В статье исследованы перспективы развития ипотечного кредитования 
сельскохозяйственных предприятий. Определено, что наблюдается ограниченный доступ 
сельскохозяйственных предприятий к банковскому кредитованию, что связано с рядом 
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объективных и субъективных факторов, является актуальным вопросам теории и 
практики всего процесса европейской интеграции экономики Украины. Проанализировано 
современное состояние развития сельского хозяйства Украины. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют, что финансово-кредитного обеспечения сельского 
хозяйства нуждается в государственной поддержке. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредит, сельское хозяйство, перспективы 
развития. 

 

Abstract. The article investigates prospects of development of mortgage lending of 
agricultural enterprises. It is determined that there is limited access of agricultural enterprises to 
bank lending, which is associated with a number of objective and subjective factors that are 
relevant to the theory and practice of the whole process of European integration of the Ukrainian 
economy. The current state of development of agriculture in Ukraine is analyzed. The results of the 
conducted research indicate that financial and credit support of agriculture needs state support. 

Key words: mortgage lending, credit, agriculture, prospects of development. 
 

Постановка проблеми. Сучасні євро інтеграційні умови розвитку 
іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств мають базуватися 
на науково - обґрунтованих дослідженнях та стабільності законодавчої бази та 
закордонного досвіду із врахуванням особливостей української економіки. 

 Розвиток банківського кредитування сільського господарства 
зумовлюється тим, що сьогодні саме сільське господарство дає можливість 
вирішувати питання продовольчої безпеки, створювати надійне джерело 
бюджетних надходжень та потужний виробничо-економічний потенціал для 
розвитку сільських територій. Така суттєва стратегічна важливість сільського 
господарства поряд із їх недостатньою привабливістю для приватних інвесторів 
внаслідок сезонності виробництва продукції, високих сільськогосподарських 
ризиків, відсутності ліквідної застави, залежності від природно-кліматичних 
умов зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів фінансування. 
Ситуація ще більше ускладнюється високим рівнем невизначеності, що 
притаманний діяльності таких підприємств.  

Однак, слід відмітити обмежений доступ сільськогосподарських 
підприємств до банківського кредитування, що пов’язано з низкою об’єктивних 
та суб’єктивних чинників, які потребують теоретичного вивчення та 
практичного удосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених 
раніше частин проблеми. Дослідженнями іпотечного кредитування в аграрній 
сфері займалися такі вчені-дослідники як: Гудзь О. [1], Дем’яненко М. [2], 
Лавров Р. [3], Третяк А., Другак В., Вольська А. [4] та інші. Однак, постійні 
зміни законодавчої бази та нестабільність економічної ситуації зумовлюють 
необхідність визначення потреби сільськогосподарських підприємств у 
іпотечному кредитуванні. 

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є дослідження 
необхідності залучення іпотечного кредитування у сільському господарстві в 
Україні для забезпечення його сталого розвитку. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Погоджуємося з 
думкою Дем’яненка М.Я., що "кредитне забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників повинне формуватися на ринкових принципах, але з 
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елементами державного регулювання, як цілісна система кредитування 
агропромислового виробництва, яка має передбачати: ... запровадження 
іпотечного кредитування під заставу землі з реально діючим механізмом її 
вилучення у разі неповернення кредитів" [2, С. 46]. 

Визначаючи необхідність запровадження іпотечних механізмів серед 
основних напрямків державної політики у сфері регулювання земельних 
відносин та й розвитку економіки загалом (в тому числі і сільського 
господарства) більшість авторів виходить із економічної доцільності такого 
кроку, пропонуючи рішення, в тому числі правового характеру, аналітичні та 
наукові обґрунтування таких рішень.  

Світовий досвід свідчить, що суб’єкти аграрної сфери для забезпечення 
залучених довгострокових кредитних ресурсів у переважній більшості 
використовують наявні у них землі сільськогосподарського призначення. Тобто 
задля залучення більших обсягів кредитів у аграрну сферу землі 
сільськогосподарського призначення повинні стати товаром [1]. 

Актуальними питаннями іпотечного кредитування займається Р. В. 
Лавров [3], де значну увагу приділено проблемам застосування банківських 
іпотечних технологій в аграрній сфері економіки та запропоновано власні 
підходи до їх вирішення у контексті реалій сучасного економічного простору. 
Автор зазначає, що "генеза й розвиток контуру іпотечного кредитування 
України є дзеркальним відображенням руйнівних тенденцій і напруги в 
фінансовому просторі та ринках нерухомості. ... Для суб’єктів аграрної сфери 
банківські іпотечні технології є джерелом кредитних ресурсів, повернення яких 
залежить від ефективного використання земельних ділянок, тобто рівня 
продуктивності сільськогосподарського виробництва, що стимулює власників 
землі до впровадження сучасних технологій землекористування" [3, С. 46]. 

Погоджуємося з думкою авторів, що просторову базу іпотечного 
кредитування під заставу землі повинні становити земельні ділянки, які 
перебувають у приватній власності або довгостроковій оренді та пройшли 
державну реєстрацію у встановленому законом порядку. Що стосується змісту 
робіт, для реалізації яких призначений кредит під заставу землі, то їх 
предметом можуть бути, довгострокові заходи щодо землеустрою 
(облаштованості) закладеної території [4, С.33]. 

Таким чином, випливає пряма необхідність довгострокового іпотечного 
кредитування сільського господарства, однак проведемо аналіз сучасного стану 
кредитування сільського господарства в Україні. Дослідження процесу 
кредитування за останні роки свідчить про нестабільну ситуацію в 
кредитуванні сільського господарства. Так, суттєво скоротилось кредитування 
сільськогосподарських підприємств в 2015 році.  На кінець 2015 року, за 
даними Національного банку України, загальний обсяг наданих кредитів в 
сільське господарство становив 48425 млн. грн.[5]. 

Економічні відносини банків та підприємств сільського господарства у 
процесі кредитування реалізуються в умовах неоднозначності протікання 
реальних соціально-економічних процесів, різноманіття можливих станів і 
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ситуацій реалізації рішення, в якому в майбутньому можуть опинитися 
господарюючі суб’єкти. 

На нашу думку, іпотечне кредитування суб’єктів господарювання в 
сільській місцевості в Україні має перспективи розвитку, якщо в країні буде 
проводитися політика, що зможе розвивати та вдосконалювати цю сферу 
економіки.  

За даними Національного банку України у ІV кварталі 2017 року 
більшість банків не змінила стандарти корпоративного кредитування. Але 
окремі великі банки дещо підвищили вимоги до позичальників, насамперед при 
наданні валютних і довгострокових кредитів. Вони планують посилювати 
стандарти кредитування й у І кварталі 2018 року, у першу чергу при видачі 
валютних кредитів. У ІV кварталі кілька великих банків пом’якшили стандарти 
кредитування фізичних осіб, як споживчого, так і іпотечного. Причинами цього 
вони назвали посилення конкуренції між банками, очікування економічного 
зростання разом із підвищенням платоспроможності населення, а також 
зниження вартості фондування. У І кварталі 2018 року банки очікують 
дальшого пом’якшення стандартів кредитування населення, переважно у 
споживчому сегменті.  У ІV кварталі минулого року банки підвищили рівень 
схвалення заявок на кредити малому та середньому бізнесу. Драйвером цього 
було зниження відсоткових ставок. Водночас банки, насамперед великі, 
підвищили вимоги до застави та посилили обмеження, що їх установлюють для 
позичальників у кредитних угодах. Частка схвалених заявок на кредити 
домогосподарствам значно зросла головно завдяки зниженню ставок за 
кредитами та вимог до застави [5].  

Так валова продукція сільського господарства України протягом 2010-
2017 років  (рис. 1) має тенденцію до збільшення, однак у 2017 році 
спостерігається зменшення порівняно з 2016 роком і це можна оцінити 
однозначно  тільки негативно.  

 
Рис. 1. Продукція сільського господарства України протягом 2010-2017 рр. 

(мільйонів гривень) [6] 
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Дані свідчать, що валова продукція сільського господарства у 2017 році 
стрімко зменшилася  порівняно з 2016 роком на 6946,5 млн. грн., однак у 2016 
році порівняно із 2015 роком збільшилася на  15173,2 млн. грн., а в 2015 році 
порівняно з попереднім роком зменшилась на 11959,9 млн. грн. [6]. Тенденція 
має хвилеподібну форму, що спричинено макроекономічною нестабільністю, 
природно-кліматичними умовами та сезонністю виробництва. 

 
Рис. 2. Продукція сільського господарства України протягом 2016-2017 рр.  

у розрізі регіонів [6] 
 

Ступінь задоволення потреб населення в продуктах харчування і товарах 
широкого вжитку із сільськогосподарської сировини залежить від кінцевих 
результатів виробничої діяльності аграрних підприємств, що в сукупності 
висвітлює розвиток сільськогосподарських підприємств у розрізі регіонів 
наведено на рис. 2. 

Наведемо структуру сільського господарства у 2017 році за областями 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Частка областей у розвитку сільського господарства України  

за 2017 р. [6] 
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Дані рис. 3. свідчать, що найбільшу питому вагу займає Вінницька 
область і становить 8,3 %, друге місце займає Дніпропетровська область - 6,1 
%,  третє місце  - Київська область - 5,9%, четверте місце - Полтавська область - 
5,8 % та інші, а найменшу частку займають Закарпатська (1,6%) і Чернівецькі 
(1,8%) області. 

Відбуваються деструктивні зміни у функціонально-компонентній 
структурі сільського господарства, адже переважає виробництво продукції 
рослинництва, що зображено на рис. 4. 

Така тенденція у розвитку сільського господарства є позитивним явищем, 
оскільки дає можливість забезпечувати населення найбільш 
висококалорійними, поживними і дуже цінними продуктами харчування. 

 

 
Рис. 4. Структура валової продукції сільського господарства України 

за 2010-2016 рр. [7] 
 

Наочність рис. 4 свідчить проте, що рослинництво вважається провідною 
галуззю, яка крім продуктів харчування і сировини для промисловості, 
виробляє корми для домашніх тварин. 

Висновки та пропозиції. На сучасному етапі економічного розвитку 
економіки України одним з важливих шляхів виходу з кризового стану є 
удосконалення та подальший розвиток банківського кредитування, зокрема 
іпотечного кредитування. Банки уповільнили свою діяльність на ринку 
кредитування, але для подолання наслідків кризи необхідне відновлення 
кредитування важливих галузей економіки, в тому числі сільського 
господарства. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що протягом 
аналізованого періоду спостерігаються постійні коливання у розвитку 
сільського господарства, що, в першу чергу, пов’язано із браком власних 
фінансових ресурсів та необхідності залучення зовнішніх джерел фінансування, 
зокрема кредитів. Також фінансово-кредитного забезпечення сільського 
господарства потребує державної підтримки та врегулювання нового напряму 
— іпотечного кредитування. 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2018 ▪ № 2 75

Перспективи подальших досліджень полягають у тому, що існує низка 
правових і організаційних проблем, які не дозволяють банкам використовувати 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення в якості предмета 
застави, на нашу думку, вирішення зазначених питань і послугує для майбутніх 
наукових досліджень. 
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UKRAINE AND UNITED ARAB EMIRATES:  

SEARCH OF PERSPECTIVES OF INCREASE OF FOREIGN TRADE 
 
Abstract. A brief description of the UAE economy is made, also are depicted export and 

import priorities of the UАЕ economy; on the basis of statistical annuals,  Ukraine foreign trade is 
analyzed by commodities, services, export and import of goods  that are made on commission, 
direct investments, commodity pattern of trade, structure of export-import of services; the 
main goods and services are distinguished by intensification of trade with UАЕ; the main strategic 
measures of potential increase of export-import of commodities and services are developed between 
Ukraine and UАЕ.  

Key words: economy of UАЕ, export and import priorities, the main goods and services of 
intensification of trade with UАЕ, main strategic measures, increases of export-import of 
commodities and services between Ukraine and UАЕ. 

 
Introduction. Formulation of the problem and its relation to the 

theoretical and practical tasks. An analytical assessment of the prospect of a 
potential increase in export and import of goods and services has an important 
practical value – it will formulate the main strategic development measures of foreign 
economic activity between Ukraine and the UAE. 

An unsolved earlier parts of the general problem are working on the main 
strategic measures for the development of foreign economic activity between Ukraine 
and the UAE in the context of the introduction of a visa-free regime between Ukraine 
and UAE (date of entry into force from December 31, 2017 to January 1, 2018). 

Analysis of recent researches and publications. There were no scientific 
publications found on topic of Ukrainian-Emirates economic relations. Therefore, the 
main analytical estimates are based on the study of statistical yearbooks and other 
information sources, in particular Internet resource [1-4].  

The aim of the study is to give a brief description of the main branches and 
areas of economy of UAE, and identify the export and import priorities of the 
Emirate’s economy; to analyze the following indicators: foreign trade in goods, 
foreign trade in services, export-import of customer's raw materials, direct 
investments, commodity structure of foreign trade, structure of export-import of 
services on the basis of statistical yearbook of Ukraine; to identify the main goods 
and services of intensification of trade with the UAE; to develop the main strategic 
measures for the potential increase of export-import of goods and services between 
Ukraine and the UAE. 

Presenting main material. The United Arab Emirates (UAE) (Arabic: ة  دول
دة ة المتح ارات العربي  is a federal absolute monarchy Arab sovereign state in the ( اإلم
Middle East at the southeast end of the Arabian Peninsula on the Persian Gulf, 
bordering Oman to the east and Saudi Arabia to the south, as well as sharing 
maritime borders with Qatar to the west and Iran to the north. The country is a 
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federation of seven emirates, and was established on 2 December 1971. The 
constituent emirates are Abu Dhabi (which serves as the capital), Ajman, Dubai, 
Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah and Umm al-Quwain. Each emirate is governed 
by an absolute monarch; together, they jointly form the Federal Supreme Council. 
The main indicators that characterize the United Arab Emirates are shown in Table 1. 

Table 1 
Key Indicators of the United Arab Emirates  
(source Wikipedia [1] with authors’s additions) 

№  Indicators Name or Charachteristic Note 
1. Established 2 December 1971 - 
2. Total area of the territory 83 600 km² Place 116 
3. Population, 2009 census 4 798 491 Place 143 
4. GDP is full $270,0 milliards Place 36  
5. GDP full per capita $44 103 Place 24  
6. Human Development Index 0,839 Place 49 
7. Currency Dirham (АЕD) - 
8.  ISO codes  3166 UAE - 
9. Domain .ае - 
10. Telephone code +971 - 
11. Capital Abu-Dhabi - 
12. The largest city Dubai - 
13. Official language Arabic - 
14. Political system Federation of absolute monarchies - 
15. President Khalifa bin Zayed al Nahyan - 
16. Prime-Minister Mohammed Bin Rashid Al Maktoum - 

17. Major branches of the economy 
Oil-extracting, refining, construction of 

real estate, tourism, agriculture and 
trade 

- 

18. Other industries 

Power engineering, water desalination, 
aluminum industry, construction 
materials industry, textile, food 

(including fish processing), 
shipbuilding, handicraft production, etc. 

- 

19. 
The largest partner in trade in 

goods 
Japan - 

 

Note: individual digits may be slightly different in 2018. 
 

In table 2 we will analyze the current state of foreign trade in goods, services, 
export-import of tolling raw materials and direct investments of Ukraine in UAE, 
UAE in Ukraine by 2010, 2013, 2014, and 2015. The foreign trade turnover of goods 
(commodity turnover) between Ukraine and UAE in 2010-2015 amounted to: in 2010 
- 326.1, in 2013 - 519, in 2014 - 461.5, and in 2015 - 359.4 million USD. Ukrainian 
exports of goods amounted to: in 2010 - 275.2 1, in 2013 - 450.4, in 2014 - 394.9, in 
2015 - 301.8 million USD. Emirate’s export of goods amounted to: in 2010 - 50.9, in 
2013 - 68.6, in 2014 - 66.6, in 2015 - 57.6 million dollars. The foreign trade balance 
for trade in goods for Ukraine in these years is quite positive: in 2010 - 224.3, in 2013 
- 381.8, in 2014 - 328.3, in 2015 - 244.2 million dollars USA. 
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Table 2 
Foreign trade of Ukraine with UAE, million USD  

(author’s calculations based on source Statistical collection of Ukraine, 2015 [4]) 
Export Import 

Country 
2010 2013 2014 2015 2010 2013 2014 2015 

Overseas Trade in Ukraine’s Goods with UAE (Million USD) 
UAE 275,2  450,4 394,9 301,8 50,9  68,6 66,6 57,6 

Foreign trade turnover 
Ukraine-UAE 326,1 519 461,5 359,4 - - - - 

Foreign trade surplus 
Ukraine-UAE 224,3 381,8 328,3 244,2 - - - - 

External trade in Ukraine’s services with the UAE (million USD) 
UAE 69,4  250,4 221,1 204,7 49,9  118,6 92,5 89,3 

Foreign trade turnover 
Ukraine-UAE 119,3 369 313,6 294 - - - - 

Foreign trade surplus 

Ukraine-UAE 19,5 131,8 128,6 115,4 - - - - 

Export-import of Ukraine’s toll-free raw materials from UAE  
(thousands of US dollars) 

UAE - - - - - - - - 
 

The foreign trade turnover of services between Ukraine and UAE during 2010-
2015 was: 2010 - 119.3; in 2013 – 369; in 2014 - 313.6; in 2015 - 294 million dollars 
USA. Ukrainian export of services was: in 2010 - 69.4; in 2013 - 250.4; in 2014 - 
221.1; in 2015 - 204.7 million dollars USA. Emirate exports of services amounted to: 
in 2010 - 49.9; in 2013 - 118.6; in 2014 - 92.5; in 2015 - 89.3 million dollars. The 
foreign trade surplus for trade in services for Ukraine in these years is also positive: 
in 2010 - 19.5; in 2013 - 131.8; in 2014 - 128.6; in 2015 - 115.4 million dollars USA. 
There is no export-import of tolling raw materials from UAE or vice versa, from 
UAE to Ukraine in the specified years. 

As we can see in Table 2 foreign trade turnover of goods trade grew due to the 
increase of Ukrainian exports, the highest indicator was in 2013, namely 519 million 
USD. The foreign trade surplus reached the highest level in 2013 - 381.8 USD. The 
foreign trade turnover of services trade is also characterized by growth due to the 
increase of Ukrainian export of services, the highest indicator was also in 2013, with 
a figure of 369 million USD. The foreign trade surplus reached the highest level in 
2013 - 131.8 million USD. Apparently because of the objective Ukrainian criterion - 
events in Crimea and the East of Ukraine, in 2014-2015 the intensity of trade 
somewhat decreased.  It should be noted that the positive value for any economy is 
the predominance of exports over imports and the balancing of exports and imports. 
The imbalance between exports and imports, in terms of the continuing significant 
import prevailing (i.e. total imports from all countries), may have a negative impact 
on the domestic economy, with various negative effects, at a certain intermediate 
period.  

In table 3-4 we give data on direct investments in the Ukrainian economy from 
other countries, and vice versa, from other countries to Ukraine. The total volume of 
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direct investment in Ukraine is insufficient for development (USD million): 40053.0 
in 2010, 44806.0 in 2011, 50333.9 in 2012, 55296.8 in 2013, 57056.4 in 2014 Year 
45744.8 in 2015. As we can see, after insignificant growth of investments in 2012-
2013-2014, with insignificant volumes of investments, in 2015, it began to fall 
further, and according to preliminary data in 2016, it has fallen below the level of 
2011. As we can see in Table 3 UAE investment activity in Ukraine is absent or not 
reflected in the statistical tables. It is necessary to work on strengthening the 
investment activity of the UAE in Ukraine.  

Table 3 
Direct investment in Ukraine’s economy from UAE, million USD 

(source Statistical collection of Ukraine, 2015 [4]) 
Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

In 
summary: 40053,0 44806,0 50333,9 55296,8 57056,4 45744,8 

UAE No investments from UAE 
 

Note: there was no investment from the UAE in January 1, 2015 (at the time of writing, the 
MSW article for 2016 was not published). 

Note: Many countries invested in the Ukrainian economy: Cyprus, the Netherlands, 
Germany, the Russian Federation, Austria, the United Kingdom, the Virgin Islands, France, 
Switzerland, Poland, the USA, Hungary, Belize (there are other countries too - there is no 
decryption). 

Table 4 
Direct investments from Ukraine into the economies of other countries in the 

world, million USD (source Statistical collection of Ukraine, 2015 [4]) 

 
 

Note: investments from Ukraine were sent to the following countries: Cyprus, the Russian 
Federation, Latvia, the Virgin Islands, Poland, Estonia, Hungary, Lithuania, the Netherlands, 
Moldova, Switzerland (also other countries - there is no decryption). 

 
As we can see from table 4 the total volume of direct investment from Ukraine 

was (though investments from Ukraine with weak economic development are not 
entirely relevant): 6226.3 in 2010; 6868.3 in 2011; 6899.7 in 2012; 6483.3 in 2013;  
6597,4 in 2014; 6350,6 million USD in 2015. UAE investment activity in Ukraine is 
absent or not reflected in the statistical tables. It is necessary to work on 
strengthening the investment activities of the UAE in Ukraine, and vice versa, for the 
development of the Ukrainian economy, especially in the context of opening borders 
and visa-free regime. In the context of the intensification of the export-import trade 
between Ukraine and the UAE, it is interesting to familiarize with potential 
opportunities of the Ukrainian economy on the basis of the commodity structure of 
foreign trade in goods of Ukraine and the structure of export-import of services 
(Table 5-6). 
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Table 5 
Commodity structure of Ukraine's foreign trade in 2015, (million USD) 

(source Statistical collection of Ukraine, 2015 [4]) 
Export Import 

Commodity structure 
In all 

part, 
% 

In all 
part,  
% 

In summary: 38127,1 100,0 37516,4 100,0 
including the sections of the UCGFEA - - - - 
animals, products of animal origin 823,4 2,2 548,2 1,5 
products of vegetable origin 7971,5 20,9 1146,2 3,1 
fats and oils of animal or vegetable origin 3299,8 8,7 182,3 0,5 
ready-to-eat foods 2468,4 6,5 1607,7 4,3 
Mineral products 3099,5 8,1 11690,0 31,2 
chemical products and related industries 2130,8 5,6 5009,2 13,4 
polymer materials, plastics and articles thereof 412,6 1,1 2646,2 7,1 
skins are untreated, the skin is cleaned 114,7 0,3 167,4 0,4 
wood and wood products 1107,2 2,9 148,2  0,4 
mass of wood or other fibrous cellulosic materials 617,1 1,6 878,1 2,3 
textile materials and textiles 634,2 1,7 1414,6 3,8 
shoes, hats, umbrellas 150,8 0,4 248,3 0,7 
articles made of stone, plaster, cement 331,6 0,9 510,0 1,4 
pearls are natural or cultured, precious or semi-
precious stones 

82,0 0,2 71,9 0,2 

non-precious metals and articles thereof 9470,7 24,8 2004,2 5,3 
machinery, equipment and mechanisms, electrical 
equipment 

3940,9 10,3 6273,4 16,7 

means of land transport, aircraft, floating means 679,2 1,8 1743,6 4,6 
devices and apparatus optical, photographic 158,6 0,4 463,8 1,2 
various industrial products 524,3 1,4 511,9 1,4 
artworks 0,3 0,0 0,6 0,0 
goods purchased in ports 4,0 0,0 182,9 0,5 

Note: UCGFEA - Ukrainian Classification of Goods for Foreign Economic Activity. 
 

On the basis of the commodity structure of Ukraine's foreign trade, we can 
constant that the main commodities of the intensification of trade with the UAE may 
be:  

1) animals, products of animal origin;  
2) products of plant origin; fats and oils of animal or vegetable origin;  
3) ready-made food products;  
4) mineral products;  
5) non-precious metals and articles thereof;  
6) machinery, equipment and mechanisms, electrical equipment;  
7) means of land transport, aircraft, floating means, etc.  
There are also significant unused reserves of export-import of tolling raw 

materials, it is necessary to increase the share of Ukrainian exports, as well as foreign 
trade turnover. It is for these groups of products that the attention of government 
officials and entrepreneurs in the investment plan should be focused. It is necessary 
to increase the volume of their production with the provision of adequate competitive 
advantage. 
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Table 6 
The structure of export-import of services of Ukraine in 2015, (million USD) 

(source Statistical collection of Ukraine, 2015 [4]) 
Export Import 

Structure of services 
In all 

part, 
% 

In all 
part, 
 % 

Altogether:  9736,6 100,0 5523,0 100,0 
services for the processing of material resources 1078,3 11,1 63,4 1,1 
services for the processing of goods for the 
purpose of realization in the domestic economy 

18,9 1,8 0,0 0,0 

services for the processing of goods for the 
purpose of selling abroad 

1059,5 10,9 63,4 1,1 

repair and maintenance services not included in 
other categories 

192,2 2,0 85,8 1,6 

 transport services 5263,2 54,1 1153,4 20,9 
maritime transport services 735,9 14,0 191,7 16,6 
river transport services 44,5 0,8 0,6 0,1 
air transport services 853,6 16,2 466,9 40,5 
rail transport services 751,3 14,3 287,0 24,9 
road transport services 249,1 4,7 91,8 8,0 
pipeline services 2258,0 42,9 98,1 8,5 
electricity transmission 5,4 0,1 0,0 0,0 
other auxiliary and additional transport services 341,6 6,5 11,3 1,0 
postal and courier services 23,7 0,5 5,8 0,5 
travel services 200,9 2,1 597,6 10,8 
construction services 291,6 3,0 40,3 0,7 
insurance services 46,1 0,5 74,0 1,3 
services related to financial activities 190,8 2,0 874,7 15,8 
royalties and other services related to the use of 
intellectual property 

51,0 0,5 301,6 5,5 

services in the field of telecommunications, 
computer and information services 

1585,6 16,3 548,3 9,9 

telecommunication services 352,6 22,2 277,0 50,5 
computer services 997,3 62,9 192,2 35,1 
informational services 235,7 14,9 79,1 14,4 
business services 816,7 8,4 719,2 13,0 
research and development services 143,2 17,5 14,2 2,0 
professional and consulting services 341,5 41,8 321,7 44,7 
scientific and technical services 189,0 23,1 127,2 17,7 
services on processing and elimination of 
environmental pollution 

0,0 0,0 83,8 11,7 

agricultural services and mining services 5,0 0,6 7,1 1,0 
operating lease services 43,0 5,3 69,2 9,6 
trade and intermediary services 45,5 5,6 64,2 8,9 
other business services 49,5 6,1 31,9 4,4 
services for individuals, cultural and recreational 
services 

15,8 0,2 8,3 0,2 

government services 4,3 0,0 1056,4 19,1 
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Based on the structure of export-import services of Ukraine, we can constant 
that the main services of intensification of trade with the UAE may be:  

1) services for the processing of material resources;  
2) services for the processing of goods for the purpose of realization in the 

domestic economy;  
3) services for the processing of goods for the purpose of selling abroad;  
4) air transportation services;  
5) sea transport services;  
6) postal and courier services;  
7) travel services;  
8) royalties and other services related to the use of intellectual property;  
9) services in the field of telecommunications, computer and information 

services;  
10) scientific and technical services;  
11) services on processing and elimination of environmental pollution;  
12) agricultural services and mining services;  
13) operating lease services;  
14) services related to trade and brokerage services;  
15) services for individuals, cultural and recreational services. 
It is these services that should focus on government officials and entrepreneurs 

in terms of investment. It is necessary to ensure the development of the services and 
areas in which they are provided with an adequate competitive advantage. In this 
context, it is important to approve and implement a comprehensive «Program for the 
Prospective Development of Foreign Economic Relations between Ukraine and the 
OAU for the next 5-10 years». 

Although UAE is a quite remoted country but not very, given the prospects of 
intensifying the development of direct non-removable passenger and direct goods or 
freight aviation. In order to significantly improve the transport conditions of foreign 
trade. In the context of the prospects for a potential increase in export-import of 
goods and services between Ukraine and UAE, the following key strategic measures 
should become key aspects of the development of foreign economic activity: 

 Firstly, an increase in the export potential of Ukrainian manufactures of 
goods with an adequate competitive advantage in terms of quality (export to the 
UAE) in the near future (2-3 years) should double or triple the volume of foreign 
trade in goods, foreign trade in services and exports-import of tolling raw materials; 

 Secondly, the development of certain services and areas in which they 
can potentially be provided by UAE with a view to ensuring an adequate competitive 
advantage; 

 Thirdly, it is necessary to establish a netting on the tripartite foreign 
trade agreements (export substitution) for export operations of Canada, the USA in 
Europe, the Middle East and Asia Minor (when Ukraine will supply a certain 
proportion of goods and services, including UAE, instead of Canada, the USA in the 
offset Ukraine-Canada, USA); 
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 Fourthly, it is necessary to introduce a netting on the three-way foreign 
economic agreements with the EU (export substitution) in the EU's export operations 
to the UAE; 

 Fifthly, the attraction of substantial foreign direct investment into the 
Ukrainian economy (investments from the UAE, at least in the amount of 5-10 billion 
USD per year within a certain period);  

 Sixthly, the overcoming of high global competition by increasing the 
competitiveness of Ukrainian high value-added products, the gradual refusal to orient 
the export of raw materials; 

 Seventhly, to develop the tourist sphere of Ukraine, to show Ukrainian 
interest in the implementation of tourist trips by citizens of the UAE to Ukraine; 

 Eighthly, to ensure the gradual provision of maximum parity of citizens' 
income, market prices and the rate of the national currency of Ukraine in relation to 
the UAE, including the consumer potential of Ukrainian buyers in the UAE, it is a 
question of both entrepreneurs and «tourist shoppers» (consumer capacity of buyers 
from Emirates in Ukraine is enough).  

Let’s compare the difference between prices of services in Lviv and Dubai: 
food - 81 UAH Lviv, 233 UAH Dubai; Fast food - 76 UAH Lviv, 194 UAH Dubai; 
non-alcoholic beverage - 12 UAH Lviv, 16 UAH Dubai; coffee - 27 UAH Lviv, 130 
UAH Dubai; public transport (one way ticket) - 4.07 UAH Lviv, 39 UAH Dubai. 

Basic generalizations and conclusions. We gave a brief description of the 
state of the UAE, the main industries and spheres of the economy, showing the export 
and import priorities of the emirate economy. The following indicators have been 
analyzed on the basis of Ukraine's statistical yearly: foreign trade in goods, foreign 
trade in services, export-import of toll-free raw materials, direct investments between 
Ukraine and the OAU. Commodity structure of foreign trade, structure of export-
import services of the Ukrainian economy. The main goods and services of 
intensification of trade with the OAU are singled out. The main strategic measures 
for the potential increase of export-import of goods and services between Ukraine 
and the OAU are developed. 

Further research should be directed to studying and establishing the best 
economic and business models of applied experience in all spheres of foreign 
economic activity between Ukrainian and Emirate economies, relations between 
Ukrainians and Emirates. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
PECULIARITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE MODERN STAGE 
 

Анотація. Формування ефективних, адаптованих до сучасних ринкових відносин 
сільськогосподарських підприємств, їх сталий розвиток неможливий без комплексного і 
системного дослідження поняття "сталий розвиток сільськогосподарських підприємств", 
визначення його складових і взаємодії між ними. Сталий розвиток сільськогосподарських 
підприємств в ринкових умовах сприятиме екологічному, економічному та соціальному 
розвитку. Вирішення цієї задачі не можливе без розробки та впровадження принципово 
нових підходів до визначення ролі і місця сталого розвитку сільськогосподарських 
підприємств. 

Ключові слова. Сталий розвиток. Аграрне підприємство. Аграрна економіка. 
Державні програми. Соціальний розвиток. Екологічна система. 

 

Аннотация. Формирование эффективных, адаптированных к современным 
рыночным отношениям сельскохозяйственных предприятий, их устойчивое развитие 
невозможно без комплексного и системного исследования понятия "устойчивое развитие 
сельскохозяйственных предприятий", определения его составляющих и взаимодействия 
между ними. Устойчивое развитие сельскохозяйственных предприятий в рыночных 
условиях будет содействовать экологическому, экономическому и социальному развитию. 
Решение этой задачи не возможно без разработки и внедрения принципиально новых 
подходов к определению роли и места устойчивого развития сельскохозяйственных 
предприятий. 

Ключевые слова. Устойчивое развитие. Аграрное предприятие. Аграрная экономика. 
Государственные программы. Социальное развитие. Экологическая система. 

 

Abstract. Formation of effective, adapted to the modern market relations of agricultural 
enterprises, their sustainable development is impossible without a comprehensive and systematic 
study of the concept of sustainable development of agricultural enterprises, the definition of its 
components and the interaction between them. Sustainable development of agricultural enterprises 
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in the market conditions will promote ecological, economic and social development. The solution of 
this problem is impossible without the development and introduction of fundamentally new 
approaches to the definition of the role and place of sustainable development of agricultural 
enterprises. 

Key words.  Sustainability.  Agrarian enterprise.  Agrarian economy.  State programs. 
Social development. Ecological system. 

 

Постановка проблеми.  Протягом останніх десятиліть спостерігається  
різке зростання негативного впливу економічної діяльності суспільства на 
якісний стан природного навколишнього середовища. Досвід світового 
розвитку показує, що еколого-економічна проблема є однією з найважливіших. 
Йдеться про забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства та 
збереження безпечних для здоров’я людини природно-екологічних умов. Тому 
значне загострення екологічних, економічних та соціальних проблем безпеки 
функціонування суспільства у другій половині XX століття викликало 
необхідність пошуку принципово нових моделей майбутнього цивілізованого 
розвитку. Нею стала модель сталого розвитку, яка ґрунтується на засадах 
невід’ємності, взаємозалежності й взаємозумовленості завдань збереження 
навколишнього середовища і забезпечення соціально-економічного розвитку 
суспільства. Концепція сталого соціально-економічного розвитку визнана 
світовим співтовариством домінантною ідеологією розвитку людської 
цивілізації в XXI ст., стратегічним напрямом забезпечення матеріального, 
соціального та духовного прогресу суспільства.  

Сталий розвиток аграрного сектора належить до складних соціально-
економічних моделей і в будь-який момент піддається впливу великої кількості 
різних аспектів, класифікація яких необхідна для визначення перспективних 
напрямів підвищення сталості аграрного виробництва.   

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням сталого 
розвитку сільськогосподарської діяльності займалися відомі вчені-економісти, 
серед яких О.І. Гуторов, М.Я. Дем’яненко, Д.С. Добряк, С.І. Дорогунцов, 
П.М.Макаренко, Л.Г.Мельник, В.Я. Месель-Веселяк,  О.В. Олійник, В.М. 
Пащенко, О.Л. Попова, В.Н.Прадун,  П.Т. Саблук, В.М. Трегобчук, В.Й. Шиян,  
Д.В. Шиян, О.В. Шубравська  та інші. 

 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  Нині 
відновити аграрне виробництво і забезпечити його сталий розвиток можна на 
основі чітко вивіреної загальнонаціональної стратегії за активної державної 
підтримки. До того ж варто враховувати, що сільське господарство, як галузь 
матеріального виробництва, має свою внутрішню специфіку, яка визначається 
природними умовами, і зовнішню, яка виявляється у взаємозв’язку з іншими 
галузями матеріального виробництва.  

Ефективна реалізація концепції сталого розвитку аграрного сектору 
можлива на основі системного підходу, що дозволяє чітко визначити майбутні 
завдання, шляхи їх реалізації, розглянути і вибрати кращі варіанти комплексних 
рішень.   

 Мета статті. Метою статті є висвітлення основних аспектів сталого 
розвитку на підприємствах сільського господарства. Аналіз сучасного стану 
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підприємств  сільського господарства України та стан впровадження державних 
цільових програм щодо сталого розвитку та впровадження сталого 
землекористування. Розробка пропозицій щодо розширення фокусу цільових 
програм метою яких є впровадження сталого розвитку у сільському 
господарстві України. 

 Результати дослідження. Україна є серед держав, які підтримали 
міжнародні ініціативи збереження довкілля та обрали за основу свого розвитку 
концепцію сталого розвитку країни. Такий підхід забезпечує гармонізацію 
економічного, соціального та екологічного складників діяльності людини. Дана 
концепція була сформована у другій половині 80-х років і може бути 
охарактеризована як така, що задовольняє потреби сьогодення, не створюючи 
при цьому перешкод майбутнім поколінням у задоволенні їх власних потреб 
[1]. 

Сутність раціонального землекористування полягає в ефективній 
організації виробничих процесів, організації територій та використанні 
земельного ресурсу, що забезпечує оптимальний баланс між максимізацією 
прибутку від здійснення господарської діяльності та забезпеченні процесів 
відтворення ресурсу. Відповідно до чинного законодавства України, 
використання земельних ділянок має дві форми, а саме: право власності та 
право користування. Різниця між цими формами полягає в тому, що 
землекористування це право на користування ділянкою, котра знаходиться у 
комунальній або державній власності [2], а право власності засвідчує право 
володіння земельною ділянкою. 

Мельник Л.Л [3] стверджує, що з точки зору раціонального 
землекористування найефективнішим для господарства є поєднання 
землеволодіння із землекористуванням. Слід зазначити, що раціональне 
використання земельної ділянки може відбуватися і при орендних відносинах, 
але тільки на умовах довготермінових економічних взаємовідносин між 
землевласником та орендарем.  

Для вирішення базових проблем та запровадження системного 
реформування сільськогосподарського комплексу на принципах сталого 
землекористування необхідно провести ґрунтовний багатофакторний аналіз 
існуючого стану земельних відносин щодо відповідності екологічному, 
економічному та соціальному аспектам сталого розвитку. 

Дані проблеми можливо вирішити за умови втручання держави. Держава 
може сприяти трансформації сектору та переходу до сталого ведення 
сільськогосподарської діяльності шляхом розробки та подальшого 
впровадження цільових програм. Державні програми, що спрямовані на 
досягнення сталого розвитку у сільському господарстві України повинні 
приймати до уваги такі аспекти як управління ресурсом, збереження та 
відновлення ресурсу, розвиток ринкових відносин, витрати господарств, 
наукові дослідження та інновації, зацікавлені сторони та глобальна 
відповідальність. 

Сталий розвиток у формулюванні ООН – це розвиток суспільства, що 
дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не наносячи при цьому 
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шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб 
[7].  

Зарубіжний та вітчизняний досвід вирішення проблеми сталого розвитку 
аграрних підприємств дозволяє виділити набір базових стратегій. Проте, 
виходячи з того, що кожне окремо взяте підприємство характеризується 
певними особливостями, що об’єктивно визначається своєрідністю впливу 
зовнішнього середовища на діяльність підприємства та його власним ресурсним 
потенціалом, специфічністю реагування на зміни ринку, вимагає удосконалення 
механізму формування стратегії сталого розвитку, що враховуватиме стан 
економічного розвитку аграрних підприємств, їх внутрішні потенційні 
можливості.   

Наслідками індустріальної революції та інтенсивного, подекуди 
надмірного, використання природних ресурсів людством є загроза глобальної 
екологічної катастрофи, яка спричиняє незворотний процес зміни клімату на 
планеті, підвищення рівня світового океану, опустелювання значних територій, 
кислотних опадів та деградацію екосистем. Усвідомлюючи глибину проблеми 
та її наслідки, світова спільнота вирішила об'єднати свої зусилля та намагається 
забезпечити сталий розвиток суспільства за допомогою багатьох міжнародних 
ініціатив. Основною метою ініціатив є забезпечення такого економічного росту 
країн, при якому виконується умова паритетного існування людини та природи. 

Сільське господарство та розвиток села є інтегральними важливими 
компонентами сталого розвитку. Стале сільське господарство включає в собі 
основні три складові – економічну, соціальну та екологічну. Ми не можемо 
розглядати сільські господарства як поодинокі системи, діяльність котрих 
націлена на збільшення виробітку сільськогосподарської продукції, а також 
збереження природної ресурсної бази. На практиці концепції сталий розвиток, 
стале сільське господарство та забезпечення продовольством пересікаються. 
Забезпечення продовольством та сталий розвиток у сільському господарстві 
мають спільні цілі.  

Стратегічний напрям розвитку ринкової економіки України та 
перетворення агропродовольчого комплексу на високоефективний, 
конкурентоспроможний сектор економіки держави, здатний інтегрувати у 
світовий ринок, вимагає пріоритетного вирішення економічною наукою та 
практикою господарювання комплексу проблем, пов’язаних зі сталим 
розвитком.   

У процесі трансформаційних змін вітчизняної аграрної економіки 
більшість сільськогосподарських підприємств опинились у критичному стані 
через недосконалість системи організаційно-економічних та фінансово-
кредитних механізмів господарювання. Провідними науковцями ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» було розроблено стратегію розвитку сільського 
господарства України на період до 2020 року, метою якої було визначено 
розвиток сільського господарства як високоефективної конкурентоспроможної 
на внутрішньому і зовнішньому ринках галузі економіки, що забезпечує 
продовольчу безпеку держави, виробництво високоякісної 
сільськогосподарської продукції в обсягах, достатніх для задоволення потреб 
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населення і переробних галузей, та надійну економічну основу соціально-
економічного розвитку українського села [5, с. 7-8].   

В умовах сьогодення сталий розвиток аграрного сектору економіки як 
галузі національної економіки, що забезпечує населення продуктами 
харчування, а промисловість сировиною, має пріоритетне значення та є 
головним орієнтиром держави.  У класичному розумінні сталий розвиток 
сільськогосподарського підприємства   визначають як спосіб його 
функціонування, який зорієнтований на досягнення взаємодії між ресурсами, 
технологією, екологічним та соціальним середовищем. Так, Н.В. Шаціло 
трактує поняття сталого розвитку сільськогосподарських підприємств як їх 
здатності, постійно змінюючись під впливом сукупності факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища, забезпечувати позитивну динаміку показників 
ефективності виробничо-господарської діяльності та зберігати їх динамічну 
рівновагу за рахунок раціонального використання елементів економічного 
потенціалу підприємства. Дослідниця зауважує, що передумовою сталого 
розвитку підприємства є його ефективна діяльність та досягнення на її основі 
стратегічних цілей [6, с. 7]. Тобто, економічна складова сталого розвитку  
характеризує збільшення обсягу виробництва від підвищення ефективності 
господарювання.   

Ефективність в аграрному секторі економіки, за визначенням провідних  
вчених-економістів, – це результативність певного процесу, дії, що вимірюється 
співвідношенням між одержаним результатом і витратами (ресурсами), що його 
спричинили [1, с. 440].   

В  сільському господарстві враховуючи специфіку його виробництва, 
розрізняють технологічну, економічну і соціальну ефективність. Економічна 
ефективність передбачає досягнення максимального ефекту від фінансово-
господарської діяльності підприємств за мінімальних витрат ресурсів, вона 
відображає вплив сукупності факторів, що формують її рівень і зумовлюють 
тенденції розвитку галузі.    

Аграрний сектор був і залишається визначальною складовою суспільного 
розвитку. Сучасний стан аграрного сектора України засвідчує 
незбалансованість його розвитку, коли перевага надається економічній 
складовій при вторинності екологічної та соціальної детермінант. Цьому 
сприяють процеси концентрації виробництва на рівні агрохолдингів, з одного 
боку, та відсутність можливостей дотримання екологічних вимог і соціальних 
стандартів у переважної більшості дрібних виробників агропродовольчої 
продукції, з іншого боку. При цьому проблема ширша, ніж межі суто аграрних 
підприємств чи національної економіки та має ознаки глобальної. Розв’язання її 
можливе на засадах концепції сталого розвитку.  

 Нелінійна динаміка сучасного світу зумовлює необхідність прийняття та, 
найголовніше, дотримання нової парадигми суспільного розвитку. У нинішніх 
умовах глобалізації, які зумовлюють інтенсифікацію виробництва, людина 
наносить непоправну шкоду навколишньому середовищу, втручаючись у 
природні процеси, нехтуючи природою задля задоволення власних інтересів та 
отримання прибутку. Екологічна ситуація у світі залишає бажати кращого. 
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Збільшилась кількість природних катаклізмів, руйнуються екосистеми, 
відбуваються незворотні процеси нищення озонового шару та ін. У гонитві за 
економічними вигодами соціальна складова розвитку часто відходить на другий 
план. Так, в Україні агрохолдинги отримують надприбутки, в той час як 
сільські домогосподарства здебільшого перебувають на межі бідності. 
Агрохолдинги часто зневажають екологічною складовою, концентруючи увагу 
на максимізації прибутку. Саме тому в сучасних умовах господарювання 
важливим є урівноваження економічних пріоритетів з екологічними та 
соціальними. Така рівновага характеризується категорією сталого розвитку [4, 
с. 7].   

Для досягнення сталого розвитку необхідним є комплексний підхід: 
екологічна безпека (збереження і відновлення природних екосистем, 
стабілізація та поліпшення якості навколишнього середовища, зниження 
викидів шкідливих речовин і т.д.), економічна стабільність (створення 
соціально й екологічно ефективної економіки, що забезпечує гідний рівень 
життя громадян, зростання конкурентоздатності продукції), соціальне 
благополуччя  (збільшення середньої тривалості життя населення, планування 
родини та раціоналізація особистого споживання, поліпшення середовища 
існування людини, розвиток соціальної активності громадян, забезпечення 
рівних можливостей в одержанні медичної допомоги, соціальний захист 
уразливих груп населення).  

Висновки та пропозиції. Світова спільнота понад два десятиліття 
наголошує на нагальності розв’язання дуже важливих проблем суспільного та 
аграрного розвитку, пов’язаних із глобальною зміною клімату, виснаженням і 
забрудненням земельних ресурсів, домінуванням монокультур у аграрному 
виробництві тощо. Водночас в Україні рівень соціального розвитку сільської 
місцевості та її мешканців залишається вкрай низьким. Подолання цих проблем 
можливе на засадах концепції сталого розвитку, яка охоплює разом із 
економічною також соціальну та екологічну детермінанти.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 
АУДИТУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО АУДИТА ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ 
 

NORMATIVE AND LEGAL REGULATION AND FEATURES REALIZATION 
STATE FINANCIAL AUDIT BUDGET PROGRAMS 

 
Анотація. Розкрито  аспекти застосування програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі,  показники, які використовують для оцінки бюджетних програм   та  
основні підходи до нормативно-правового забезпечення здійснення аудиту бюджетних 
програм в Україні у відповідності до чинних нормативно-правових документів  і 
особливостей проведення аудиту виконання бюджетних програм.  Досліджено  результати 
окремих контрольних заходів, проведених Державною аудиторською службою за 
визначеними напрямками та стан проведення державних фінансових аудитів виконання 
бюджетних програм за 2014-2017 роки. 

Ключові слова: аудит ефективності, бюджетні програми, Державна аудиторська 
служба України, державний фінансовий аудиту виконання бюджетних програм. 

 

Аннотация. Раскрыты основные подходы к нормативно-правовом обеспечении 
осуществления бюджетных программ в Украине. В соответствии с порядком и 
особенностями проведения аудита выполнения бюджетных программ и выполнения 
местных бюджетов, аудита деятельности субъектов хозяйствования. Определены 
результаты контрольных мероприятий, проведенных Государственной аудиторской 
службой по определенным направлениям. Также рассмотрены показатели, используемые 
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для оценки бюджетных программ и состояние проведения государственных финансовых 
аудитов выполнения бюджетных программ за 2014-2017 годы. 

Ключевые слова: аудит эффективности, бюджетные программы, Государственная 
аудиторская служба Украины, государственный финансовый аудит выполнения 
бюджетных программ. 

 

Abstract. The basic approaches to normative and legal regulation of fulfilling government 
paid programs in Ukraine were explained. In accordance to orderliness and features of realization 
audit implementation government sponsored programmes and local budgets, audit of activity of 
management subjects. Detected the results of control actions conducted by State audit office on the 
determined directions.  

Key words: performance audit, budget programs, State Audit Office of Ukraine, state 
financial audit of execution of budget programs. 

 

Постановка проблеми. Одним із дієвих інструментів державного 
управління потоками фінансових ресурсів, зокрема недопущення 
неефективного й незаконного використання коштів, є  проведення державного 
фінансового аудиту  виконання бюджетних програм,   адже в умовах 
обмеженості фінансових ресурсів, які держава здатна спрямувати на 
економічний та соціальний розвиток, особливої актуальності набувають 
питання вдосконалення бюджетного процесу та ефективного методу 
формування і виконання бюджету.   

Актуальність дослідження зумовлена тим, що у контексті курсу держави 
на оптимізацію кількості бюджетних програм, підвищення результативності 
виконання місцевих бюджетів і забезпечення високих показників діяльності 
теоретико-практичні питання організації та проведення державного 
фінансового аудиту є новими і малодослідженими. Поряд з цим проблеми  
законодавчого, нормативно-правового, організаційно-технічного, 
інформаційного та кадрового характеру у сфері державного фінансового аудиту 
визначають необхідність пошуку шляхів  в частині виконання бюджетних 
програм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми щодо шляхів 
здійснення реалізації,  процесу виконання бюджетних програм та аудиту їх 
ефективності розглядають у своїх дослідженнях такі українські вчені Г.М. 
Азаренкова, С.Ю. Алексєєва, І.В Алєксєєв,  Ю.М. Барський,  М.Т. Білуха Ф.Ф. 
Бутинець, О.В. Грибовський,  М.І. Крупка, Х.В. Зайцева, Є.В. Мних, Є.М. 
Романів,  В.Ф. Піхоцький, І.Б. Стефанчак. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.  Однак 
більша частина дослідників акцентують свої увагу на теоретичних аспектах 
виконання бюджетних програм та проведення аудиту ефективності. Відтак 
існує гостра потреба дослідження результатів аудитів бюджетних програм на 
практиці та визначення ефективності його проведення. 

Мета статті. Основною метою дослідження є аналіз сучасного стану і 
визначення особливостей проведення державного фінансового аудиту 
виконання бюджетних програм в Україні.   

Виклад основного матеріалу. У Бюджетному кодексі України 
визначено, що «бюджетна програма – систематизований перелік заходів, 
спрямованих на досягнення єдиної мети і завдань, виконання яких пропонує і 
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здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього 
функцій [1]. 

Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 
міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 
виконання бюджетних програм, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.08.2004 р. № 1017, визначає механізм здійснення органами 
ДАСУ державного фінансового аудиту бюджетних програм – аудиту 
ефективності [7]. 

Аудит ефективності виконання бюджетних програм здійснюється з метою 
оцінки досягнення запланованих показників, виявлення проблем у виконанні 
бюджетної програми і розробки пропозицій щодо підвищення ефективності 
використання коштів державного і місцевих бюджетів у процесі виконання 
бюджетних програм.  

Основними завданнями аудиту ефективності є [5]:  
1) оцінка виконання результативних показників бюджетних програм;  
2) оцінка ефективності виконання бюджетних програм;  
3) виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового 

та фінансового характеру, які перешкоджають своєчасній, повній і якісній 
реалізації запланованих цілей;  

4) визначення ступеня впливу виявлених упущень і недоліків на 
реалізацію запланованих цілей;  

5) розроблення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення  
ефективності використання бюджетних коштів. 
Перед початком аудиту ефективності головному розпоряднику 

бюджетних коштів відповідним органом Державної аудиторської служби 
України (далі – ДАСУ) надсилається повідомлення про його проведення. 
Посадова особа ДАСУ, її міжрегіональних територіальних органів зобов'язана 
пред'явити керівнику учасника бюджетного процесу направлення на право 
проведення аудиту ефективності та на його прохання розписатися в журналі 
відвідування учасника бюджетного процесу[6].  

Для збирання даних за місцезнаходженням учасника бюджетного процесу 
посадовій особі органу ДАСУ видається направлення встановленого зразка, 
скріплене печаткою.  

Особлива увага при здійсненні аудиту ефективності виконання 
бюджетних програм, приділяється плануванню роботи, оскільки раціонально 
складений план дає можливість ефективно провести аудиторську перевірку [5]. 

Здійснюючи аудит ефективності, аудитори вибирають і застосовують 
прийоми і процедури, які відповідають конкретним обставинам. Ці прийоми та 
процедури повинні дозволяти отримувати достатні, дійсні та необхідні докази, 
які вмотивовано підкріплюють або спростовують їхні точки зору та висновки 
[9]. 

Аудит ефективності проводиться шляхом аналізу:  
- нормативно-правових актів, розрахунків та обґрунтувань, методичних 

документів, видань і публікацій щодо напряму діяльності в бюджетній 
програмі, стосовно якої проводиться аудит ефективності;  
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- результатів раніше здійснених контролюючими органами контрольних 
заходів;  

- показників статистичної, фінансової та оперативної звітності;  
- даних порівняння фактично досягнутих результативних показників 

виконання бюджетних програм із запланованими в динаміці за кілька  років, а 
також з вітчизняним і зарубіжним досвідом за напрямом діяльності в 
бюджетній програмі, стосовно якої проводиться аудит ефективності, тощо;  

- даних інтерв'ювання, анкетування, опитування громадян і збирання 
інформації від юридичних осіб [3].  

Висновки щодо ефективності виконання бюджетних програм робляться 
за результативними показниками, визначеними в паспорті бюджетної програми.  

Характеристику показників, які використовуються для оцінки бюджетних 
програм подано у табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники, які використовуються для оцінки бюджетних програм* 

Результативні показники, вказані в 
паспорті бюджетної програми 

Показники, які доцільно використовувати 
тільки при зовнішньому оцінюванні 

1) показники витрат відображають обсяг і 
структуру фінансових ресурсів, залучених 
(витрачених) для виконання бюджетної програми; 

2) показники продукту вказують на обсяг 
виробленої у результаті виконання бюджетної 
програми продукції, наданих громадських послуг чи 
створених умов для їх своєчасного і за мінімальною 
ціною надання у майбутньому; 

3) показник результату, що визначає рівень 
досягнення цілей бюджетної програми 

1) показники ефективності визначаються як 
відношення кількості вироблених товарів (виконаних 
робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому 
або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю 
показника продукту); 

2) показник економії, який являє собою 
величину невикористаних можливостей зростання 
продуктивності в ході виконання бюджетної 
програми; 

3) показник впливу, вказує на те, чи дала 
програма бажані результати, наскільки задоволена 
проблема 

* Складено на основі : [2] 
 

У разі недостатності або відсутності чітко визначених результативних 
показників ДАСУ, її міжрегіональними територіальними органами разом з 
головним розпорядником бюджетних коштів та/або відповідальним виконавцем 
бюджетної програми визначаються найбільш важливі звітні дані про надані 
послуги, виконані роботи, реалізовані продукти або фінансові результати, які 
можуть характеризувати стан реалізації цілей бюджетної програми [2]. 

На основі зібраних даних висуваються гіпотези (припущення) щодо 
причин виникнення проблем, недосконалості певних позицій у виконанні 
бюджетних програм, які в подальшому підтверджуються чи спростовуються під 
час проведення аудиту ефективності. На підставі підтверджених гіпотез 
(припущень) робляться висновки щодо причин недосягнення запланованих 
(максимальних) цілей. Висновки є основою для розроблення пропозицій щодо 
шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів у процесі виконання бюджетних програм [8]. 
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Результати проведеного аудиту відображаються в аудиторському звіті, в 
якому відображаються недосконалість певних позицій у виконанні бюджетних 
програм, їх вплив на реалізацію запланованих (максимальних) цілей та 
обґрунтовані пропозиції щодо шляхів (форм, засобів) підвищення  ефективності 
використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджетних програм. 
Аудиторський звіт передається головному розпоряднику бюджетних коштів 
та/або відповідальному виконавцю бюджетної програми, а також у разі потреби  

Міністерству фінансів України для ознайомлення та надання зауважень і 
пропозицій [7]. 

ДАСУ та її органи проводять моніторинг стану реалізації відображених 
ним в аудиторському звіті пропозицій. Головний розпорядник бюджетних 
коштів та/або відповідальний виконавець бюджетної програми щокварталу 
інформує органи ДАСУ про стан реалізації пропозицій.  

Таблиця 2 

Стан проведення державних фінансових аудитів виконання бюджетних 
програм за 2014-2017 роки * 

Роки 

2014 2015 2016 
січень-

березень  
2017 р. 
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Проведено контрольних 
заходів (всього), у тому 
числі: 

23 802 х 4 002 х 2 668 х 710 х 

державних фінансових 
аудитів виконання 
бюджетних програм 

31 х 24 х 19 х 8 х 

* Складено на основі : [6] 
 

Виходячи із принципів формування, виконання та звітування про 
виконання бюджетних програм, наступний (ретроспективний) фінансовий 
аудит їх складових доцільно проводити у п'ятьох основних видах [4]: 

- моніторинг звітної інформації про виконання бюджетних програм; 
- камеральна перевірка звітної інформації про виконання бюджетних 

програм; 
- виїзна перевірка законності використання бюджетних коштів; 
- аудит достовірності звітних показників учасників бюджетної програми; 
- аудит ефективності виконання бюджетних програм. 
Кількість проведених державних фінансових аудитів виконання 

бюджетних програм за 2014-2017 роки подано у табл. 2. 
Державні фінансові аудити бюджетних програм, проведені протягом 

2015-2016 р.р. та 1-го кварталу 2017 року підрозділами Державної фінансової 
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інспекції та Державної аудиторської служби України, були спрямовані на 
визначення: 

Таблиця 3 

Бюджетні програми, які підпали під державний фінансовий аудит * 

Назва програми 
Стислий опис програми та результатів державного фінансового 

аудиту 
КПКВК 2407050 «Експлуатація 
державного водогосподарського 
комплексу та управління 
водними ресурсами» - 3,5 млрд. 
грн.; 

За результатами проведеного аудиту загальний стан виконання 
Держводагентством бюджетних програм оцінено як недостатньо 
ефективний: не виконано прогнозні показники щодо створення надійного 
захисного протипаводкового комплексу шляхом будівництва нових і 
реконструкції існуючих дамб, берегоукріплення та регулювання русел 
річок, 
захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь від 
наслідків катастрофічних паводків та створення сприятливих умов як для 
життєдіяльності населення, та неефективно 

КПКВК 2407070 «Захист від 
шкідливої дії вод сільських 
населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь» - 
0,3 млрд. грн.; 

використано щонайменше 59,2 млн. грн. бюджетних коштів. 
Аудитом встановлено низку чинників, які не дали змоги досягнути 
поставлених цілей та забезпечити максимальну віддачу від вкладених 
бюджетних коштів. Передусім, це незадовільний стан фінансування, 
організації та виконання  

КПКВК 2407080 «Комплексний 
протипаводковий захист в 
басейні р. Тиса Закарпатської 
області» - 56,5 млн. грн. 

завдань і заходів державних та регіональних цільових програм у сфері 
водного господарства. Разом з тим, недосконала система моніторингу 
Держводагентством стану реалізації підпорядкованими йому установами 
проектів міжнародної технічної допомоги не сприяє всебічному аналізу 
та об’єктивному оцінюванню ефективності всіх фінансових вкладень у 
розвиток водного господарства та не забезпечує повноти звітності щодо 
виконання заходів досліджених загальнодержавних програм. 

КПКВК 6351020 «Державна 
підтримка заходів, спрямованих 
на зменшення обсягів викидів 
(збільшення абсорбції) 
парникових газів, у тому числі на 
утеплення приміщень закладів 
соціального забезпечення, 
розвиток міжнародного 
співробітництва з питань зміни 
клімату» 

У результаті виконання проекту комплексної модернізації вагонів типу 
«Е» загалом очікується продовження терміну їх експлуатації, скорочення 
на 30-35 % споживання електроенергії поїздами метро та зменшення 
викидів парникових газів. Потреба у коштах на виконання заходів із 
реалізації проекту комплексної модернізації вагонів типу «Е» у 2012-2013 
рр. не була задоволена на 684,96 млн. грн. та на 295,49 млн. грн. 
відповідно. Як наслідок, остаточний термін модернізації 95 вагонів 
щороку переносився, і лише наприкінці 2014 р. вдалося завершити 
початковий етап проекту. 

Виконання Державним 
космічним агентством України 
бюджетних програм, за якими 
використовуються бюджетні 
кошти на виконання проектів 
«Циклон-4» та «Створення 
Національної супутникової 
системи зв’язку» 

Тривалий термін реалізації проектів і чималий обсяг коштів державного 
бюджету, вкладених у їх виконання шляхом погашення та 
обслуговування іноземних кредитів загальним обсягом 702,4 млн. дол. 
США, залучених під державні гарантії, не забезпечили досягнення 
очікуваного результату. Під впливом низки чинників додаткове 
навантаження на державний бюджет становило 1387,19 млн. грн. При 
цьому неефективно використано бюджетні кошти на суму майже 2,6 млн. 
грн., а підприємства – позичальники іноземних кредитів, залучених під 
державні гарантії, не скористались можливістю додатково залучити на їх 
обслуговування та погашення 132,3 млн. грн. Жоден із компонентів 
міжнародного проекту не завершений. Аудитом також установлено, що 
як замовник проекту, так і генеральні виконавці проекту не вживали усіх 
необхідних заходів, спрямованих на ощадливе використання кредитних 
та бюджетних коштів, не використовували можливості залучення 
додаткових фінансових ресурсів. 

КПКВК 6641020 «Розвиток і 
модернізація державної системи 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації» 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України використано кошти всупереч напрямам використання 
бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми на 2015 
рік на суму 1 379,5 тис. грн., що є нецільовим використанням бюджетних 
коштів. 
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- ефективності виконання бюджетних програм, спрямованих на 
фінансування експлуатації державного водогосподарського комплексу та 
управління водними ресурсами; 

- ефективності виконання бюджетних програм і заходів, спрямованих на 
реалізацію проекту цільових екологічних інвестицій «Комплексна модернізація 
вагонів типу «Е» та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового 
приводу на КП «Київський метрополітен». 

Коротка характеристика бюджетних програм, за якими було проведено 
державний фінансовий аудит за останні 2014-2016 рр. подана у табл. 3. 

Результати оцінки ефективності бюджетних програм за результатами 
державного фінансового  аудиту  є підставою для прийняття управлінських 
рішень, зокрема:  

внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень 
поточного бюджетного періоду;  

внесення відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий 
бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два 
бюджетні періоди; 

внесення пропозицій, включаючи зупинення реалізації відповідних 
бюджетних програм, у випадку невикористання коштів або неефективного 
використання коштів. 

Висновки і пропозиції. Аудит ефективності виконання бюджетних 
програм здійснюється з метою оцінки досягнення запланованих показників, 
виявлення проблем у виконанні бюджетної програми і розробки пропозицій 
щодо підвищення ефективності використання коштів державного і місцевих 
бюджетів у процесі виконання бюджетних програм. Особлива увага при цьому 
приділяється плануванню роботи. Здійснюючи аудит ефективності, аудитори 
вибирають і застосовують прийоми і процедури, які відповідають конкретним 
обставинам. Показниками, які використовуються для оцінки бюджетних 
програм, є результативні показники, вказані в паспорті бюджетної програми та 
показники, які доцільно використовувати тільки при зовнішньому оцінюванні. 

За 2014-2016 рр. та 1-ий квартал 2017 р. проведено 82 державних 
фінансових аудитів виконання бюджетних програм. 

Необхідність здійснення державного аудиту місцевих бюджетів пов'язана 
з потребою контролювати результати його виконання шляхом проведення 
оцінки формування рівня виконання місцевого бюджету, встановлення причин, 
що негативно впливають на виконання місцевого бюджету а також визначення 
шляхів удосконалення управління місцевими коштами, майном та іншими 
активами, зокрема щодо можливості збільшення доходів місцевого бюджету.  

Здійснюючи аудит виконання бюджету, аудитори вибирають та 
застосовують прийоми і процедури, які відповідають конкретним обставинам та 
дають змогу отримувати достатні, реальні та необхідні докази, що вмотивовано 
підкріплюють або спростовують їхні погляди та висновки. 

 Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що в результаті проведених 
державних фінансових аудитів бюджетних програм встановлено ряд недоліків і 
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порушень, що негативно впливають на повноту формування бюджетів і не 
забезпечують належної ефективності витрачання бюджетних ресурсів і коштів. 

Також учасники бюджетного процесу не враховують, що відсутність 
фінансування бюджетної програми може мати місце внаслідок як відсутності 
коштів, так і недостатньо кваліфікованої підготовки необхідних документів, в 
тому числі щодо результативності раніше освоєних коштів. Мають місце 
непоодинокі випадки порушення та ігнорування правових приписів 
законодавчих та нормативно-правових актів з питань державних цільових 
програм.  

Проблемою є те, що бюджетні програми досить часто запроваджуються 
без реальних розрахунків і ґрунтовних вимірів для досягнення поставленої 
мети, без визначення чітких результатів їх реалізації, а найголовніше, 
однозначних, обґрунтованих обсягів і джерел фінансування. Так, спочатку 
приймаються рішення й затверджуються бюджетні програми, й тільки потім 
проводиться пошук джерел фінансування, а має бути навпаки: нові проекти 
відповідні бюджетні програми й управлінські рішення щодо розширення 
суспільних благ і послуг населенню можуть розроблятися лише за наявності в 
державі фінансових можливостей, реального фінансового ресурсу. До того ж 
бюджетні програми досить часто не доводяться до логічного завершення. 

Висновки фахівців Держаудитслужби, як органу уповноваженого на 
здійснення фінансового контролю за дотриманням чинного бюджетного 
законодавства повинні, як правило, бути основною підставою для прийняття 
реального управлінського рішення у частині внесення відповідних змін та 
уточнень до бюджетних призначень до планових бюджетних призначень на 
плановий бюджетний період, включаючи і зупинення реалізації відповідних 
бюджетних програм. 
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Анотація. Визначено сучасний стан пенсійної системи України та необхідність її 
реформування. Розглянуто приклади зарубіжного досвіду реформування пенсійної системи.  

Ключові слова: пенсійна система, пенсійний вік, солідарна система, накопичувальна 
система, пенсія, реформа. 

 

Аннотация. В статье изучено современное состояние пенсионной системы Украины 
и необходимость ее реформирования. Рассмотрены примеры зарубежного опыта 
реформирования пенсионной системы. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный возраст, солидарная система, 
накопительная система, пенсия, реформа. 

 

Abstract. The present state of the pension system of Ukraine and the necessity of its 
reformation are determined. Examples of foreign experience in reforming the pension system are 
considered. 

Key words: pension system, retirement age, solidarity, accumulation, pension, reform. 
      

Вступ. Перші спроби реформування системи пенсійного забезпечення в 
Україні були зроблені ще на початку 2000-х років, коли було прийнято ряд 
важливих законів («Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 
та «Про недержавне пенсійне забезпечення»), якими було запроваджено 
трирівневу пенсійну систему. Незважаючи на це суттєвих змін не сталося і 
фактично працюючою залишилася лише солідарна система (перший рівень). 
Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування (другий рівень пенсійної системи) так і не запрацювала, а система 
недержавного пенсійного забезпечення (третій рівень) є непопулярною серед 
населення. Тому існуюча пенсійна система потребує подальшого реформування 
з метою запуску накопичувального пенсійного страхування та популяризації 
недержавного пенсійного забезпечення. 

На стан пенсійного забезпечення в Україні негативно впливають 
демографічні фактори, а саме старіння населення, скорочення народжуваності 
та стрімке скорочення працездатного населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікації. Дослідження розвитку та 
функціонування вітчизняної системи пенсійного забезпечення висвітлюються у 
працях таких українських учених як С. Маслічук, О. Мелешко, Є. Павлюк, В. 
Баранова та інших. Проте, незважаючи на існування значної кількості 
досліджень у даній сфері, залишаються невисвітленими проблемні питання 
щодо напрямків реформування солідарної системи, шляхів популяризації участі 
населення у недержавному пенсійному забезпеченні, пошуку шляхів 
підвищення добровільності сплати ЄСВ. 

Метою статті є дослідження передумов та основних засад реформування 
системи пенсійного забезпечення України на основі вивчення зарубіжного 
досвіду функціонування систем пенсійного забезпечення.  

Виклад основного матеріалу. Пенсійна система відіграє важливу роль у 
системі соціального захисту населення, оскільки є гарантованим Конституцією 
України правом на отримання рівня життя, не нижчого від прожиткового 
мінімуму, встановленого законом. Важливість пенсійного забезпечення полягає 
в соціальній, економічній і моральній відповідальності держави перед 
громадянами, що закінчили трудову діяльність у зв’язку зі своїм віком.  
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Формування фінансових ресурсів пенсійної системи залежить від 
параметрів пенсійного страхування відповідного рівня, здатності гармонійно 
функціонувати у нестабільному соціально-економічному середовищі, а також 
адекватно реагувати на сучасні кризові явища [8, с. 104]. В основі пенсійного 
забезпечення в Україні лежить трирівнева система, характеристика основних 
складових якої наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика трирівневої системи пенсійного забезпечення України 

Рівень Вид Джерело коштів Функції 

Перший рівень 
(солідарний) 

Державна система пенсійного 
забезпечення (універсальні, 
соціальні пенсії, що 
виплачуються нинішнім 
пенсіонерам) 

Обов’язкові 
відрахування 
роботодавців та 
застрахованих осіб 

Переважно 
відтворювальна 
(соціальна) функція 

Другий рівень 
(накопичувальний) 

 

Державна система 
пенсійного забезпечення на 
основі накопичувальних 
вкладів на персональних 
рахунках 

Частина від 
обов’язкових 
відрахувань 
роботодавців та 
застрахованих осіб  

Переважно 
стимулююча 
(економічна) 
функція 

Третій рівень 
(накопичувальний) 

 

Накопичувальні вклади в 
недержавних пенсійних 
фондах на добровільних 
засадах до недержавних 
пенсійних фондів 
 

Поєднання 
відтворювальної 
(через вплив на 
економіку) та 
стимулюючої функцій 

Добровільні 
додаткові 
відрахування 
роботодавців та 
(або) працівників 

Джерело: складено автором на основі [5,7,10] 
 

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 
становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 
Другий та третій рівні – систему накопичувального пенсійного забезпечення [7, 
с. 117]. 

Подібна пенсійна система характерна не тільки для Україні, вона існує в 
Швеції, Німеччині, Австрії, Італії, Франції. 

В основі цих пенсійних систем лежить:  
1. Державне соціальне і пенсійне забезпечення.  
2. Корпоративні соціальні й пенсійні програми.  
3. Приватне страхування життя та пенсій [6, с. 120]. 
В Україні, як і в багатьох країнах, пенсійна система ґрунтується на 

принципі солідарності поколінь, коли пенсії нинішнім пенсіонерам формуються 
за рахунок відрахувань із заробітної плати працюючих громадян. Ще у 2004 
році урядом нашої держави було зроблено спробу перейти від солідарної 
пенсійної системи до солідарно-накопичувальної, але цей намір досі так і не 
вдалось втілити у життя  

Перший рівень, так звана солідарна система, історично передбачає, що 
молодше покоління утримує старше. В Україні станом на початок 2017 року на 
1 пенсіонера приходиться 2,3 особи працездатного населення, а за прогнозами 
до 2050 р. на 1 пенсіонера буде приходитись лише 1,3 працюючих [7, с. 89]. В 
більшості розвинених країнах на одного пенсіонера приходиться чотири – п’ять 
осіб працездатного населення. Та демографічні прогнози показують що до 2025 
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року на одного пенсіонера в Європі буде 2,5, а в США – 3,5 особи 
працездатного населення.  

Надання пенсійного захисту населенню у сучасному світі стає однією з 
важливих проблем, які визначають рівень та якість життя. Розмір трудової 
пенсії повинен не тільки компенсувати певну частину втраченого заробітку, але 
забезпечувати такий споживчий бюджет пенсіонера, який не має бути нижчим 
за мінімальний. Сьогодні загальноприйнятим у розвинених країнах (ЄС, США) 
вважається такий розмір компенсації втраченого заробітку, який не може бути 
нижчим 40% середнього заробітку застрахованої особи, а мінімальний бюджет 
пенсіонера повинен складати 2,5-3 прожиткового мінімуму, встановленого у 
державі.  

Криза пенсійних систем, що виникла у сучасних умовах – це проблема 
зміни демографічної ситуації: на фоні збільшення тривалості життя зростає 
кількість пенсіонерів, що припадає на одного працюючого, відповідно 
збільшуються і пенсійні видатки. У межах розподільчої моделі пенсійної 
системи вирішити проблему забезпечення людей похилого віку достатнім 
рівнем життя можна лише такими методами: шляхом збільшення пенсійного 
віку, шляхом збільшення розмірів внесків від застрахованих осіб; шляхом 
індексації пенсій (їх збільшення з метою повного чи часткового перекриття 
подорожчання споживчих товарів та послуг). Жоден з методів не є прийнятним 
з економічного погляду та ефективним – з соціального. Тому виникає 
необхідність часткового покладання функцій пенсійного забезпечення на 
самого працюючого та його роботодавця шляхом запровадження системи 
накопичувального рівня пенсійної системи та недержавного пенсійного 
забезпечення.  

Особливо актуальним для вдосконалення вітчизняної пенсійної системи є 
використання світового досвіду в цій сфері. Одним із прикладів проведення 
пенсійної реформи в Латинській Америці є досвід Чилі, який було враховано 
при проведенні пенсійних реформ у таких країнах, як Аргентина, Колумбія, 
Уругвай, Мексика. Чилійську систему реформ у пенсійному забезпеченні 
можна назвати найбільш радикальною. З 1981 року Чилі повністю відмовилася 
від солідарної системи на користь особистих накопичувальних вкладів і жителі 
почали інвестувати частину своєї заробітної плати в приватні пенсійні фонди. 
Нова система полягала в обов'язковому страхуванні осіб, які працюють за 
наймом. Працівники були зобов'язані сплачувати 10% від своєї зарплати в одну 
з компаній, що забезпечували інвестування цих накопичень. У Чилі існувала 
можливість самостійно вибрати один із п’яти видів фондів, які відрізняються 
ступенем ризиковості інвестиційної стратегії. Найризикованіший пенсійний 
фонд «А», близько 80% активів якого вкладені в акції. Портфель найбільш 
консервативного фонду «Е» майже повністю складається з облігацій із 
фіксованою ставкою [6, с. 120]. 

Головним недоліком такої системи є занадто висока залежність від 
коливань на фінансових ринках. Тому з 2008 року в Чилі поряд з 
накопичувальною пенсією була запроваджена система державних солідарних 
пенсій, яка фінансується за рахунок загальнодержавних податків, зокрема ПДВ. 
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Для нашої країни проблема старіння населення і, відповідно, підвищення 
демографічного навантаження є однією з найбільших проблем. Процес старіння 
української нації характеризується стрімким зростанням кількості людей, яким 
виповнилося більше 60 років. За останні двадцять років кількість людей 
похилого віку в загальній структурі населення України збільшилася майже на 
5% і становила на кінець 2016 р. 9,5 млн. осіб. Згідно з демографічним 
прогнозом до 2026 року їх частка збільшиться до 25% [11].  

Незважаючи на існуючі ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне страхування, забезпечити достойний рівень пенсій більшості 
громадян неможливо, оскільки приблизно 40% населення їх не сплачує ,через 
отримання тіньових доходів. Неспроможність солідарної пенсійної системи 
виконувати першочергові завдання пояснюється низкою причин, зокрема:  

 негативні зміни у демографічній структурі населення, пов’язані з 
процесом старіння: збільшення питомої ваги осіб похилого віку щодо 
активного працездатного населення (потенційних платників страхових внесків), 
а також низький рівень народжуваності, що свідчить про тенденцію зменшення 
працездатного населення і в майбутньому; 

 зростання безробіття, зниження рівня доходів найманих працівників, 
що призводить до неможливості збору внесків і забезпечення пенсіонерів 
достойним рівнем пенсійних виплат;  

 формування тіньових фондів оплати праці внаслідок небажання, 
ухилення від сплати єдиного соціального внеску, що призводить до зменшення 
дохідної частини бюджету Пенсійного фонду;  

 безсистемне збільшення пенсійних виплат незалежно від показників 
економічного розвитку країни [4, с. 68]. 

Довгий час структурні реформи в національній пенсійній системі 
пов’язувалися із запровадженням другого рівня ‒ накопичувального 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Меморандум про 
економічну та фінансову політику, підписаний 1 вересня 2016 року 
керівництвом України, містить запевнення, що Україна утримається від 
запровадження другого рівня пенсійної системи. Рішучість вимог МВФ з цього 
питання пояснюється якраз тим, що другий рівень не зменшує державні 
пенсійні видатки, а навпаки передбачає їх постійне зростання через 
накопичення боргових зобов’язань (для бюджету Пенсійного фонду України 
характерний зростаючий дефіцит, який покривається за рахунок коштів 
Державного бюджету України).  

Одним зі способів збалансування бюджету ПФУ є підвищення пенсійного 
віку, який є одним з найнижчих серед країн Європи та США (табл. 2), але через 
низьку тривалість життя застосування такого способу призведе до того, що 
значна кількість населення, особливо чоловіків, не будуть доживати до 
пенсійного віку. Крім того, з 2015 до 2021 року в Україні вже відбувається 
поступове підвищення пенсійного віку жінок з 55 до 60 років кожні пів року на 
півроку відповідно до п. 1 ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» [1]. 
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Таблиця 2 
Пенсійний вік у різних країнах світу [6, с. 121] 

 
 

*відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року можуть 
вийти на пенсію у віці 58 років і 6 місяців за наявності відповідного страхового стажу 

 

У 2017 році Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 
6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій» [2]. 

З 1 жовтня 2017 року мінімальна пенсія для осіб, які мають повний 
страховий стаж, встановлена на рівні 1452 грн. Для інвалідів із дитинства, 
дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, розмір пенсії 
збільшили на 45%, до 1373 грн. 

На перехідний період 2017-2019 років застосовуватимуться такі правила 
призначення пенсії за віком: у 2017 році з застосуванням рівня середньої 
зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3764,4 гривні та величини оцінки одного 
року стажу – 1,35%; у 2018 році – з застосуванням рівня середньої зарплати за 
2016-2018 роки та вартості одного року стажу – 1%. З 1 січня 2018 року право 
на призначення пенсії матимуть ті, у кого буде 25 років страхового стажу. 
Надалі він з кожним роком буде збільшуватися на 1 рік.  

Для певних категорій українців збережено право виходу на дострокову 
пенсію. Зокрема, матері, які виховали п'ять дітей або інвалідів з дитинства, 
можуть виходити на пенсію у 50 років за наявності страхового стажу 15 років. 
Військовослужбовці – учасники бойових дій зможуть виходити на пенсію у 55 
років за наявності страхового стажу в чоловіків 25 років, а у жінок – 20 років. 
Проте, для працівників освіти, медиків, соціальних працівників пенсія за 
вислугу років скасована. Разом із тим, законопроект скасовує спеціальні пенсії 
для держслужбовців, народних депутатів, дипломатів, суддів, науковців та 
інших категорій. Всі вони переходять на загальну систему нарахування пенсій. 

Пенсійна реформа, яка проводиться в Україні, розрахована на тривалу 
перспективу і може бути успішною тільки за умови забезпечення 
довгострокової фінансової стійкості пенсійної системи, надійності збереження 
пенсійних накопичень [10]. 
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На державному рівні має бути створена нормативно-правова база 
регулювання системи обов’язкових пенсійних накопичень; встановлені види, 
суб’єкти обов’язкового пенсійного страхування, тарифи страхових внесків на 
обов’язкове пенсійне страхування, відповідальність суб’єктів обов’язкового 
пенсійного страхування при порушенні законодавства України; визначений 
порядок зберігання коштів обов’язкового пенсійного страхування і гарантії 
стійкості фінансової системи обов’язкового пенсійного страхування. 

У законодавстві прописані права та обов’язки, пов’язані з процесом 
управління системою обов’язкових пенсійних накопичень і суб’єктів інших 
рівнів. Чинне законодавство визначає і якісний склад суб’єктів управління. 
Серед них можуть бути як державні, так і недержавні структури [3, с. 20].  

Нова пенсійна система України передбачає взаємодію різних державних 
організацій і соціальних партнерів (роботодавці – страхувальники, застраховані 
особи, пенсіонери) в реалізації управлінських функцій у процесах формування і 
інвестування коштів пенсійних накопичень. 

Проте запровадження пенсійної реформи не позбавлене проблемних 
питань, зокрема які стосуються накопичувальної системи в Україні. Так, на 
сьогодні не визначено механізм страхування пенсійних коштів від ризиків 
девальвації гривні та зростання інфляції. Крім того, незрозуміло, що робити 
учаснику добровільної накопичувальної системи у випадку невдалого 
інвестування до недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ), оскільки не 
передбачено ніякого інструменту захисту вкладів, наприклад, аналогу Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб, який функціонує в банківській системі. 
Також не прописаний механізм дій та захисту інтересів вкладника у випадку 
банкрутства компанії з управління активами (далі - КУА). Гарантування вкладів 
є надзвичайно важливим питанням, оскільки в реаліях української економіки 
ймовірність банкрутства НПФ та КУА є високою. Для прикладу, навіть у 
економіці США в 2008 році внаслідок кризи збанкрутувало близько 20% НПФ 
[6]. 

Учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення є незначна 
кількість громадян України. Про це свідчить тай факт, що у недержавному 
пенсійному забезпеченні задіяно лише 62,6 тис. осіб, а загальна кількість 
пенсіонерів складає 12 мільйонів [12]. 

Низький рівень охоплення населення послугами недержавного 
пенсійного страхування означає, що воно буде відігравати незначну роль у 
фінансуванні потреб пенсіонерів у коротко- та середньостроковій перспективі. 
Це пов'язано з наступними причинами: 

 низьким рівнем доходів населення, а отже, і відсутності можливості 
здійснення відрахувань на потреби пенсійного страхування на добровільних 
засадах; 

 низьким рівнем довіри населення до фінансових установ; 
 високою ризикованість вкладів до НПФ, що ускладнює їх 

впровадження та розвиток.  
Висновки. Таким чином, без виведення заробітних плат з тіні та 

підвищення добровільності сплати єдиного соціального внесу, запровадження 
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його диверсифікованої ставки для категорій осіб, які мають право на пільгову 
пенсію або працюють на підприємствах з високим рівнем ризику, верифікації 
пенсій солідарний рівень пенсійної системи України в середньостроковій 
перспективі не зможе функціонувати без фінансової підтримки з державного 
бюджету, а, відповідно, і забезпечувати належний рівень пенсійних виплат. 
Вимагає популяризації система недержавного пенсійного забезпечення, 
оскільки її учасники при виході на пенсію будуть отримувати додаткові 
виплати, але цьому заважає недовіра населення до НПФ та відсутність 
механізму захисту інтересів вкладників, що вимагає вдосконалення 
законодавства, яке регулює діяльність НПФ. Запровадження накопичувальної 
системи пенсійного забезпечення наразі є неможливим через існування 
перманентного дефіциту бюджету ПФУ, подолати який у коротко- та 
середньостроковій перспективі неможливо. 
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Abstract. In the given article, the description of the idea of creating a cloud service for 

strategic management of business processes in enterprises using the organization–communication-
term platform. The problem is that this service is intended to solve – is the base of the cloud, which 
is offered to ensure the rapid and effective process management. The method of scheduling 
mechanism of cloud service for organizational and communication platform for enterprise business 
process management oriented to enhance of the competitiveness of enterprises as the basis for 
dynamic development. 
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Introduction. A characteristic feature of modern management is the 

introduction of strategic planning at all levels of administrative units. Cloud 
technology is one of the leading trends in the world that are designed to implement a 
new quality management system of business processes and effective management of 
processes at the level of small business units. Designers of software and managers of 
companies are deploying IT infrastructure model and distributing this software in 
order to gain additional computing resources. Paid infrastructures, the so-called cloud 
services, are also very popular. Nowadays they are the office applications for 
browser, the storage on cloud hard drives, the means of synchronization of the user 
information on mobile devices. Every day new successful cloud startups appear and 
the giants such as Microsoft, Amazon and Apple are building data centers, designed 
to deploy cloud services. 

The cloud technology is as sophisticated inside as it is easy outside. The basic 
concept of cloud is providing resources as an Internet service. Classically, cloud 
services are divided into the following types of architectures: Infrastructure-as-a-
Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS). 

However, the update of issue of building cloud service becomes more urgent 
that is why the deployment of cloud service for the strategic enterprise management 
is a necessary change of management. All cloud architectures are combined by two 
common aspects: they provide an «on-demand» computing resources and data 
storage. These two factors mean that software development was limited by the 
capabilities of the provider of cloud hosting and capability of applications and 
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services scalability. Cloud platform has the following characteristics: high 
availability, reliability and flexibility. 

The paper presents a method for solving the problem of strategic planning for 
cloud service management business processes at enterprises. 

Cloud computing-based electronic document management at enterprises can 
provide continuous access to electronic documents. Using a cloud computing 
environment such as organizational communications platform at engineering 
enterprises will be useful for managers at all levels. Most of enterprises the 
infrastructure of electronic document flow is not enough used, and in some cases, is 
used at sufficiently low level. Therefore, the proposed system of strategic planning 
mechanism for cloud service organizational and communication platform for 
enterprisesis useful in cases when the document flow is only partly in electronic 
form. In order to ensure the balance of resource consumption the flexible 
technologies usage is proposed in this paper [2; 4; 5]. Organizational and 
communication platform for business processes management system and electronic 
document flow work in a hybrid cloud, new methodologies must be taken into 
account for the project based on the problem of virtual computer lab. This type of 
cloud-based hybrid species provides new mixed methodology, the use of which may 
be useful for businesses in general. In this project, the base of the cloud is proposed 
for quick and effective management of organizational and communication 
administrative processes. 

Review of recent research sources and publications. The problem of 
information support of management processes for the machine building enterprises 
are explored by a number of Ukrainian scientists, namely, V. Ponomarenko, I. 
Zolotarova, R. Butov, G. Plekhanova and others. The main attention is paid to 
methodological bases of information systems and their role in managing the 
economy. Modeling business processes, building their regulations, is a very important 
component in understanding the IT infrastructure company [2; 5]. Information 
resources management at the enterprise is impossible without building company 
services using cloud computing [3]. It is important to consider the restructuring and 
transformation of the company, using tools for data mining [4; 6; 7]. Organizational 
principles of business process reengineering machine building companies [1; 8; 9]. 

Setting objectives. The purpose of this article is to analyze the concept of 
socio-economic development of machine building companies for strategic planning 
of the organizational-communication platform of an enterprise in the cloud services. 

Basic material and results. The integration of enterprises into the world 
community has always correspondent with modern, progressive process management. 
This enhanced knowledge of working with cloud services and becoming an 
increasingly popular tool for managing large enterprises. One of the most important 
factors for effective management at enterprises and budget funded organizations is 
the document flow. At the enterprises, it is a continuous process of the document 
movements that objectively reflects the activity of the enterprise and enables the 
operative management. A large amount of archival information, a long-lasting 
document search, losses, duplicates, delays associated with sending and receiving, 
human errors - is not an exhaustive list of problems connected with inefficient 
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workflow construction engineering companies. The mentioned conditions may slow 
down and, in some cases, completely paralyze the work of modern institutions. 
Therefore, effective and timely solution is an electronic document flow that runs on a 
single cloud platform and is a mandatory part of effective enterprise management. 
The document flow is important for the proper organizational and communication 
platform for the enterprise. The advantage over traditional electronic document flow 
is indisputable, because the main problem of traditional document flow management 
technology is impossibility in practice to centrally track the movement of documents 
of the organization. 

To accomplish the task, it was decided to use cloud services to meet the needs 
of enterprises in the workflow. 

In order to achieve the goal of strategic planning of cloud service content it was 
determined to study and solve these problems: 

- to develop conceptual provisions of strategic planning as a tool for 
organizational and communication platform of an enterprise; 

- to justify the interpretation of strategic planning of socio-economic 
development of enterprises according to the characteristics and requirements of the 
present stage of development; 

- to form the methodological principles of strategic planning as a management 
function; 

- to create tools for the implementation and deployment of cloud technologies 
in the public institution. 

There are some approaches to creating monitoring systems at enterprises as 
well as two kinds of text data – structured and unstructured. Meanwhile there is a 
large volume of structured information which creation, processing and transmission 
are provided by corporate information systems. The logical step in the development 
in enterprises for strategic planning of organizational and communication platform at 
enterprise-level administration is a strategy of socio-economic development of 
mesosystems. These are the departments that enable the creation and processing of 
information contingent on their performance, training programs, electronic 
methodological support and more. The current system of strategic management, in 
this case, machine-building enterprises - is especially designed strategy at all levels of 
management. Socio-economic development of a company is a major prerequisite for 
its competitiveness. The identifying the basis of economic and social development of 
an enterprise wended to calculate the shares of the share manufacturing together with 
the share of employment. 

Working in the cloud is interesting because you can work with unstructured 
information, as described above, and be sure that all information will be structured 
and processed with mathematical precision by using intellectual data mining. 

The processing of information is done through a free service Rapid Miner, 
where businesses are able to scale easily data, to create predictive models and 
implementing analysis in force in any business process that occurs in the workplace. 

Let’s name the workflow at the enterprise a business process that needs to scale 
and expand as an organizational and communication platform. You need to describe 
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these business processes from a mathematical point of view. One of the methods of 
intellectual analysis is Data Mining. 

The main goal is to give the analyst a possibility to work with large amounts of 
source data by automating the process and to extract relevant information. The 
technology of effective analysis and digital text data is able to act as a tutor, who, 
having treated the entire course, teaches only the most crucial and important 
information. Thus, the user does not have to «sift» huge amount of unstructured 
information. Developed on the basis of statistical and linguistic analysis and artificial 
intelligence technologies such as Data Mining and Text Mining are precisely 
designed for semantic analysis, providing navigation and search unstructured text. 
Using built on the basis of their system, users can get a new valuable information. 
The method which is used in this case is the clustering that means splitting a large set 
of documents into groups of affinity styles, shapes, different frequency characteristics 
of the detected keywords. 

The task of clustering can be considered as the construction of optimal 
partitioning of objects into groups. The optimality can be defined as a requirement to 
minimize mean square error breakdown. 

Using the proposed model allows the best way to organize the process of cloud 
by using mathematical methods of data mining and create a planning monitoring and 
evaluation strategies, where implementation of performance clustering system of 
objects is functioning of organizational-communication platform of an enterprise. 

Conclusions. This article is reflecting the description of the establishment of 
cloud services for strategic management of business processes at enterprises by using 
the organization-communication platform. The problem, that this service is intended 
to solve, is the base of the cloud, which is offered to ensure the rapid and effective 
process management administration. 

At any given time, businesses will have to transfer their document flow into 
electronic form. However, getting more and more opportunities for development and 
improvement of activities, based on the system, which is stable and focused to a set 
of interrelated activities (sequence of operations). And the clustering technology 
transforms inputs into outputs according to the rules of data mining. Through the 
mechanism of formation of organization-enterprise communication platform as the 
foundation of its strategic management of socio-economic development. 

From the beginning of the work, an analysis of the subject area was done. 
Based on this statement, the objective settings were done and a free software Rapid 
Miner was used to analyze large volumes of data. 

The concept of software which was performed within the paper elaboration, 
will be useful for machine-building enterprises in respect to business process 
management. 

In the future, the improvements of the product by creating a system for mobile 
platforms could be foreseen. 

The designed service is sufficiently reliable and secure, as well as it has a wide 
functionality. The system is currently undergoing testing in different browsers and 
settings models of documentation processes, forms, tables, reports and more. 
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Анотація. Визначено диспропорції у розвитку добровільного та  обов’язкового 
сегментів ринку страхування відповідальності в Україні. З’ясовано, що основними 
елементами інфраструктури ринку добровільного страхування відповідальності є 
нестрахові посередники (банки), перестрахові брокери, а ринку обов’язкового страхування 
відповідальності – Моторне (транспортне) страхове бюро України, Ядерний страховий пул 
України, ІТ-компанії. Запропоновано активізувати діяльність інформаційних, інституційних 
і посередницьких елементів інфраструктури ринку страхування відповідальності. 

Ключові слова: страхування відповідальності, страховий пул, страхові посередники, 
ІТ-компанії. 

 

Аннотация. Определены диспропорции в развитии добровольного и обязательного 
сегментов рынка страхования ответственности в Украине. Установлено, что основными 
элементами инфраструктуры рынка добровольного страхования ответственности 
являются нестраховые посредники (банки), перестраховочные брокеры, а рынка 
обязательного страхования ответственности – Моторное (транспортное) страховое 
бюро Украины, Ядерный страховой пул Украины, ИТ-компании. Предложено 
активизировать деятельность информационных, институциональных и посреднических 
элементов инфраструктуры рынка страхования ответственности.  

Ключевые слова: страхование ответственности, страховой пул, страховые 
посредники, ИТ-компании. 

 

Abstracte. The disproportions of the development of the voluntary and compulsory segments 
of the liability insurance market in Ukraine are determined. It is found that the main elements of the 
infrastructure of the voluntary liability insurance market are non-insurance intermediaries (banks), 
reinsurance brokers, and of the compulsory liability insurance market – Motor (Transport) 
Insurance Bureau of Ukraine, Nuclear Insurance Pool of Ukraine, IT companies. It is suggested to 
intensify the activity of information, institutional and intermediary elements of the insurance market 
infrastructure. 

Key words: liability insurance, insurance pool, insurance intermediaries, IT companies. 
 
Постановка проблеми. Розвиненість ринку страхування відповідальності 

свідчить про рівень розвитку страхової культури й усвідомлення наслідків 
спричинення шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб. Так, в країнах-
членах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) питома 
вага чистих страхових премій (ЧСП) у 2015 р. тільки зі страхування загальної 
відповідальності (як правило, відповідальність підприємців без врахування 
автотранспортної та професійної відповідальності) в ризиковому страхуванні 
становила в середньому 6%, сягаючи в окремих країнах понад 10% [16]. Тоді як 
в Україні все добровільне страхування відповідальності протягом 2012-2016 рр. 
коливалося в межах 4-7% ЧСП з ризикового страхування [4]. Це вимагає 
вивчення чинників впливу на розвиток вказаного сегменту, одним з яких є 
інфраструктура. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним видам страхування 
відповідальності в Україні присвятили свої праці такі вчені: Березіна С.Б. [1], 
Залєтов О.М. [2], Козьменко О.В. [5], Лобова О.М. [7], Моташко Т. [10], 
Приказюк Н. [10], Сушик О. [14]. 

Виділення раніше невирішених частин проблеми. Однак особливої 
уваги потребує розгляд інфраструктури ринку страхування відповідальності як 
необхідної складової належного його розвитку. 
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Мета статті. Метою статті є узагальнення тенденцій розвитку ринку 
страхування відповідальності в Україні та його інфраструктури. 

Результати дослідження. Основними сегментами ринку страхування 
відповідальності в Україні є добровільне та обов’язкове страхування 
відповідальності (табл. 1).  

Таблиця 1 
Тенденції розвитку ринку добровільного та обов’язкового страхування 

відповідальності в Україні протягом 2012-2016 рр., млн. грн. 
Добровільне страхування* Обов’язкове страхування 

Рік 
ВСП ЧСП ЧСВ 

РЧСВ, 
% 

ВСП ЧСП ЧСВ 
РЧСВ, 

% 

Всього 
ЧСП 

% ЧСП у 
загальних

ЧСП 
2012 1631,6 1530,7 204,8 13,4 2931,4 2866,9 990,7 34,6 4397,6 21,7 
2013 2959,5 1816,4 140,3 7,7 3101,7 2870,5 1046,3 36,4 4686,9 21,7 
2014 2267,1 1174,8 116,4 9,9 3333,4 3058,8 1130,1 36,9 4233,6 22,8 
2015 2639,5 1809,2 590,6 32,6 4291,6 3981,5 1304,6 32,8 5790,7 25,9 
2016 2867,3 2175,5 1189,2 54,7 4933,1 4598,7 1696,7 36,9 6774,2 25,6 
Темп 

приросту 
2016/2012, 

% 

75,7 42,1 480,7 х 68,3 60,4 71,3 х 
 

54,0 
 

х 

Умовні позначення: ВСП – валові страхові премії, ЧСВ – чисті страхові виплати, 
РЧСВ – рівень чистих страхових виплат. 

*Примітка: до розрахунку ВСП, ЧСП, ЧСВ з добровільного страхування 
відповідальності включено страхування кредитів (у тому числі відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту) 

Джерело: розраховано на основі [6]  
 

За даними табл. 1 ЧСП з обов’язкового страхування відповідальності 
протягом 2012-2016 рр. приблизно вдвічі перевищують ЧСП з добровільного 
страхування відповідальності. Рівень ЧСВ з обов’язкового страхування 
відповідальності протягом досліджуваного періоду знаходився в межах 33-37%, 
тоді як з добровільного страхування відповідальності – зріс до даного 
показника і суттєво перевищив його лише в 2015-2016 рр. 

Дослідження структури ринку добровільного страхування 
відповідальності за ВСП дало змогу виявити, що найбільш поширеним видом є 
страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 
пунктами 12-14 цієї ст. 6 Закону України «Про страхування» [13]) (табл. 2). 

За даними табл. 2 зрозуміло, що страхування відповідальності власників 
повітряного і водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) є 
не досить поширеним в Україні і дещо зменшилися обсяги страхування 
кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 
протягом 2015-2016 рр. у зв’язку з економічною та політичною кризою. 

Так як щодо останнього виду страхування головним елементом 
інфраструктури ринку страхування є банк, який виконує функції страхового 
агента, то доцільно зазначити, що у зв’язку з цим у 2011 р. було розроблено 
Правила співробітництва банків та страховиків, пов’язаного з кредитуванням, 
«спрямовані на встановлення прозорих, недискримінаційних правил поведінки 
банків, страховиків, інших заінтересованих осіб в процесі надання банком 
кредитів, укладання та подальшого виконання позичальником та страховиком 
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договорів страхування, за якими банк є вигодонабувачем, та визначає правила 
та механізми налагодження ефективної співпраці між банками та 
страховиками» [9]. 

Таблиця 2 
Структура ринку добровільного страхування відповідальності в Україні 

протягом 2012-2016 рр., % 
Види добровільного страхування відповідальності 

Рік 

Страхування 
цивільної 

відповідальності 
власників 
наземного 
транспорту 
(включаючи 

відповідальність 
перевізника) 

Страхування 
відповідальності 

власників 
повітряного 
транспорту 
(включаючи 

відповідальність 
перевізника) 

Страхування 
відповідальності 

власників 
водного 

транспорту 
(включаючи 

відповідальність 
перевізника) 

Страхування 
відповідальності 

перед третіми 
особами (іншої, 
ніж передбачена 
пунктами 12-14 

ст. 6 Закону 
України «Про 
страхування») 

Страхування 
кредитів (у т. ч. 
відповідальності 
позичальника за 

непогашення 
кредиту) 

2012 5,4 0,3 0,5 62,0 31,8 
2013 3,7 0,02 0,2 61,4 34,7 
2014 5,9 0,1 0,3 63,5 30,2 
2015 8,1 0,4 0,2 78,0 13,2 
2016 7,6 0,7 0,1 73,0 18,5 

Джерело: розраховано на основі [6] 
 

В цілому професійні страхові посередники найбільше задіяні при 
добровільному страхуванні об’єктів відповідальності за договорами 
страхування, укладеними із страхувальниками та страховиками-нерезидентами  
(понад 40% від всіх платежів, що зібрані посередниками, протягом 2014-2016 
рр.) та при перестрахуванні за договорами перестрахування, укладеними із 
перестрахувальниками та перестраховиками-резидентами і нерезидентами 
(табл. 3).  

За даними табл. 3 можна зробити узагальнення, що перестрахові 
посередники протягом 2012-2016 рр. укладали угод перестрахування об’єктів 
відповідальності саме з перестраховиками-нерезидентами на найбільшу суму 
перестрахових платежів. А відтак роль перестрахових брокерів як елементів 
інфраструктури ринку страхування відповідальності при співпраці із 
нерезидентами є досить важливою. 

Що ж до структури ринку обов’язкового страхування відповідальності, то 
найбільш поширеними видами є наступні (табл. 4). 

За даними табл. 4 видно, що обов’язкове страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів за внутрішніми договорами та 
міжнародними договорами («Зелена картка») є лідером ринку і становить понад 
90% зібраних ВСП. Далі йдуть страхування цивільної відповідальності 
оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 
внаслідок ядерного інциденту, та обов’язкові види страхування 
відповідальності за шкоду спричинену третім особам і навколишньому 
природному середовищу внаслідок настання визначених небезпечних подій 
екологічного характеру. 
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Таблиця 3 
Динаміка платежів зі страхування та перестрахування об’єктів 

відповідальності через посередників в Україні протягом 2012-2016 рр. 
2016 р. 2015 р. 2014 р. 2013 р. 2012 р. 

Показник 

А
бс

., 
ти

с.
 г

рн
 

%
 

А
бс

., 
ти

с.
 г

рн
 

%
 

А
бс

., 
ти

с.
 г

рн
 

%
 

А
бс

., 
ти

с.
 г

рн
 

%
 

А
бс

., 
ти

с.
 г

рн
. 

%
 

Т
ем

п 
пр

ир
ос

ту
 

20
16

/2
01

2 
 

Страхові платежі (премії, 
внески), отримані 
страховиками-резидентами  
за договорами страхування, 
укладеними із 
страхувальниками 

1 292,0 5 3 375,8 3,4 1 043,2 1,6 1 942,6 2,5 2 612,4 9,1 -50,5 

Страхові платежі (премії, 
внески), отримані 
страховиками-
нерезидентами  за 
договорами страхування, 
укладеними із 
страхувальниками 

2 057,2 47,5 1 060,3 46,7 384,0 42,4 192,7 2,6 0,0 0 967,6 

Перестрахові платежі 
(премії, внески), отримані 
перестраховиками-
резидентами  за договорами 
перестрахування, 
укладеними брокером на 
користь 
перестрахувальників 

80,3 0,8 1 310,0 23,5 3 157,6 35,2 1 143,6 20,4 6,4 0,1 1154,7

Перестрахові платежі 
(премії, внески), отримані 
перестраховиками-
нерезидентами  за 
договорами 
перестрахування, 
укладеними брокером на 
користь 
перестрахувальників 

311573,1 25,3 83681,8 10,1 22108,1 6,4 21647,5 5,1 110346,7 30,3 182,4 

Джерело: складено та розраховано на основі [3] 
 

Найголовнішими елементами інфраструктури ринку обов’язкового 
страхування відповідальності в Україні є: 

1) Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) – «є єдиним 
об'єднанням страховиків,  які здійснюють  обов'язкове  страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду,  
заподіяну третім особам.  Участь страховиків  у МТСБУ   є   умовою   
здійснення   діяльності   щодо  обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників  наземних транспортних засобів. МТСБУ є   
непідприємницькою  (неприбутковою)  організацією  і здійснює свою 
діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого 
Статуту» [12, ст. 39.1]. 

2) Ядерний страховий пул України (ЯСПУ), створений у 2003 р. на 
вимогу ст. 13 Закону України «Про страхування» [13] для страхування ядерних 
ризиків на умовах солідарної відповідальності. Це  об'єднання  
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страховиків-резидентів України,  які   в   установленому   порядку  
отримали   ліцензію   на   проведення   обов'язкового  страхування  
цивільної відповідальності за ядерну шкоду [8].  

Таблиця 4 
Структура ринку обов’язкового страхування відповідальності в Україні 

протягом 2012-2016 рр., % 
Види обов’язкового страхування відповідальності 

Рік 

Страхування 
цивільної 

відповідальності 
власників 

транспортних 
засобів (за 

внутрішніми 
договорами) 

Страхування 
цивільної 

відповідальності 
власників 

транспортних 
засобів (за 

міжнародними 
договорами)* 

Страхування 
цивільної 

відповідальності 
оператора 

ядерної 
установки за 

ядерну шкоду, 
яка може бути 

заподіяна 
внаслідок 
ядерного 
інциденту 

Страхування цивільної 
відповідальності суб'єктів 

господарювання за 
шкоду, яку може бути 

заподіяно пожежами та 
аваріями на об'єктах 

підвищеної небезпеки, 
включаючи 

пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність 
на яких може призвести 

до аварій екологічного та 
санітарно-

епідеміологічного 
характеру 

Страхування 
відповідальності 

суб'єктів 
перевезення 
небезпечних 
вантажів на 

випадок 
настання 

негативних 
наслідків при 
перевезенні 
небезпечних 

вантажів 

2012 82,0 11,9 2,4 1,1 1,8 
2013 80,8 13,8 2,5 1,2 1,5 
2014 76,6 17,8 3,2 0,9 1,2 
2015 70,6 23,7 4,3 0,5 0,6 
2016 70,3 24,4 3,8 0,6 0,6 

*Примітка: до 2014 р. включно показник називався «Страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів (за додатковими договорами)» 

Джерело: розраховано на основі [6] 
 

Крім страхування українських ядерних ризиків, ЯСПУ бере участь в 
перестрахуванні ризиків з 15 країн світу. Членами ЯСПУ станом на 1 березня 
2016 року були 27 страхових компаній. Їх власні активи дозволяють покрити 27 
млн. СПЗ. Ще 123 млн. СПЗ перестраховані пулом в 18 іноземних страхових 
пулах: Американському, Британському, німецькою, Швейцарському, 
Французькому, Японському, Китайському, Чеському та інших [15]. 

3) ІТ-компанії є важливими елементами ІТ-інфраструктури ринку 
страхування відповідальності та страхового ринку України в цілому в умовах 
діджиталізації. Наприклад, функціонування проектів МТСБУ «Електронний 
європротокол», «Електронний поліс» неможливе без використання комплексу 
взаємопов'язаних інформаційних систем і сервісів. Так, у Розпорядженні 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) «Про затвердження змін до Положення 
про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» зазначено, 
що «інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС) – сукупність 
інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації 
діють як єдине ціле і використовуються страховиком для укладання внутрішніх 
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договорів страхування відповідно до вимог законодавства, що регулює 
організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції» [11, п. 1]. 

Висновки і пропозиції. Узагальнення тенденцій розвитку ринку 
страхування відповідальності в Україні та його інфраструктури дало змогу 
зробити наступні узагальнення: 

- чисті страхові премії з обов’язкового страхування відповідальності 
протягом 2012-2016 рр. приблизно вдвічі перевищують чисті страхові премії з 
добровільного страхування відповідальності; 

- в структурі ринку добровільного страхування відповідальності за 
валовими страховими преміями переважає страхування відповідальності перед 
третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 ст. 6 Закону України 
«Про страхування») (понад 60%), а в структурі ринку обов’язкового 
страхування відповідальності – страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів за внутрішніми договорами та міжнародними 
договорами («Зелена картка») (понад 90%); 

- основними елементами інфраструктури ринку добровільного та 
обов’язкового страхування відповідальності є відповідно нестрахові 
посередники (банки), перестрахові брокери та Моторне (транспортне) страхове 
бюро України, Ядерний страховий пул України, ІТ-компанії. 

Відповідно помітні диспропорції у розвитку добровільного та  
обов’язкового сегментів ринку страхування відповідальності в Україні, що 
вимагає активізації діяльності інформаційних, інституційних і посередницьких 
елементів інфраструктури зазначеного ринку. 
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