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АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ
АУДИТОРСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ
АВТОМАТИЗАЦИИ
FINANCIAL CONDITION AUDIT OF RESTAURANT COMPANIES IN
AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS
Охарактеризовано організаційні моделі аудиторської оцінки фінансового стану
підприємств ресторанного господарства в умовах автоматизації. Здійснено моніторинг
програмного забезпечення аудиту фінансового стану підприємств ресторанного
господарства. З’ясовано переваги здійснення аудиторської оцінки фінансового стану
підприємств ресторанного господарства в автоматизованих інформаційних системах.
Ключові слова: автоматизована інформаційна система, аудиторська оцінка,
інформаційні технології, модель, підприємство ресторанного господарства, програмне
забезпечення, фінансовий стан.
Охарактеризованы организационные модели аудиторской оценки финансового
состояния предприятий ресторанного хозяйства в среде АИС. Осуществлен мониторинг
программного обеспечения аудита финансового состояния предприятий ресторанного
хозяйства. Выяснены преимущества проведения аудиторской оценки финансового
состояния предприятий ресторанного хозяйства в автоматизированных информационных
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системах.
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, аудиторская
оценка, информационные технологии, модель, предприятие ресторанного хозяйства,
программное обеспечение, финансовое состояние.
Characterized audit organizational models for assessing the financial condition of the
restaurant industry in terms of automation. Done monitoring software financial condition audit of
restaurants. It was shown the benefits of auditing assessing the financial condition of restaurants in
automated information systems.
Key words: automated information system, audit, information technology, model, restaurant
company, software, financial condition.

Постановка проблеми. У світові практиці аудиторської діяльності до
грудня 2004 року проведення аудиту передбачало дотримання вимог
Міжнародних стандартів аудиту (МСА) 401 «Аудит в середовищі
комп’ютерних інформаційних систем», МСА 1001 «Використання середовища
комп’ютерних інформаційних систем – автономних комп’ютерів», МСА 1002
«Використання середовища комп’ютерних інформаційних систем –
інтерактивних комп’ютерних систем (on-line)», МСА 1003 «Використання
середовища комп’ютерних інформаційних систем – системи баз даних», МСА
1008 «Оцінка ризиків та системи внутрішнього контролю в комп’ютерних
інформаційних системах і пов’язані з ними питання», МСА 1009 «Аудит з
використанням комп’ютерів», МСА 1013 «Електронна комерція – вплив на
аудит фінансових звітів» та ін. [5]. Нині, в епоху динамічної інформатизації
суспільства та розвитку ринку інформаційних продуктів та послуг будь-який
аудит розглядається в середовищі автоматизованих інформаційних систем
(АІС), а тому необхідність запровадження окремого стандарту аудиту щодо
його комп’ютеризації відпала [2]. Тому,уніфікація методики здійснення
аудиторської оцінки фінансового стану підприємств ресторанного господарства
в АІС ускладнюється через постійне розширення асортименту програмного
забезпечення (ПЗ), в т. ч. для потреб аудиту, бухгалтерського обліку та
управління діяльністю ресторанними підприємствами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні дослідженням
питань обліку та аудиту в середовищі автоматизованих інформаційних систем
займаються М. М. Бенько, В.В. Сопко, С. В. Івахненков, І. С. Несходовський, В.
О. Осмятченко, І. К. Дрозд, І. В. Головко, Д. В. Долбнєва, Н. І. Бойко, С. П.
Лобов, В. Я. Нусінов та ін. Варто відзначити вагомі досягнення С. В.
Івахненкова у сфері досліджень теоретичних та практичних аспектів
застосування інформаційних технологій в аудиті [4]. Також відомі алгоритми
методик економічного аналізу фінансового стану підприємства, які свого часу
були програмно підтверджені, верифіковані та реалізовані І. В. Головком у
середовищі VisualBasicforApplication для Microsoft Excel [1]. Із врахуванням
галузевої специфіки замовників аудиторської оцінки фінансового стану
підприємств ресторанного господарства, варті уваги публікації щодо
практичного застосування програмного забезпечення зокрема [10].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сьогодні
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недостатньо дослідженими залишаються проблеми уніфікованої методики
аудиторської оцінки фінансового стану підприємства ресторанного
господарства в АІС. Розвиток теорії та методології аудиторської діяльності в
напрямі оцінювання фінансового стану підприємства ресторанного
господарства в середовищі АІС покликаний сприяти підвищенню ефективності
аудиту в цілому.
Метою статті є розширення знань аудиторів в галузі інформаційних
технологій завдяки з’ясуванню особливостей проведення аудиту фінансового
стану підприємства ресторанного господарства в АІС. Для досягнення
поставленої мети вирішувались наступні завдання:
 характеристика організаційних моделей і умов аудиторської оцінки
фінансового стану;
 оцінка функціональних можливостей офісних програм та программного
забезпечення аудиту фінансового стану;
 моніторинг программного забезпечення обліку на підприємствах
ресторанного господарства.
Матеріали і методи. В статті було використано методи порівняння,
узагальнення, систематизації та синтезу для дослідження особливостей
проведення аудиторських процедур у середовищі АІС, а також табличний і
графічний метод для надання характеристики функціональних можливостей
програмного забезпечення аудиту. Матеріалами дослідження стали монографії,
наукові публікації, матеріали науково-методичних конференцій, результати
дисертаційних дослідженьнауковців і практиків з інформаційних технологій в
аудиті.
Викладення основного матеріалу дослідження. Завдяки проведенню
аудиторської оцінки фінансового стану підприємства ресторанного
господарства в АІС, зменшується кількість даних, що обробляються аудитором
вручну використовуючи автоматизовані методи аудиту, відбувається економія
часу виконання однотипних процедур, з’являються можливості тривалого
зберігання і багаторазового використання релевантної інформації, тобто
спрощуються завдання, що ставляться перед аудиторами [5]. При цьому,
автоматизовані методи аудиту (Technology-based Audit Techniques) – це будьякі автоматизовані методи аудиту, такі як загальне програмне забезпечення, що
відноситься до аудиту, генератори тестових даних, комп'ютерні програми для
аудиту, спеціальні програмні додатки для аудиту та комп'ютеризовані
аудиторські процедури [3]. З іншого боку, замовник аудиторської оцінки
фінансового стану підприємств ресторанного господарства має можливість в
найкоротші терміни отримати аудиторський звіт більш науковообґрунтованого
характеру завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій в аудиті
[5].
З міжнародного досвіду аудиторської діяльності відомі наступні
організаційні моделі аудиту фінансового стану підприємства ресторанного
господарства в АІС:
- аудит навколо АІС – один з перших науково обґрунтованих підходів до
перевірки достовірності інформації про фінансовий стан, яка пройшла обробку
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в АІС. Частково цей підхід використовують і сьогодні, особливо тоді, коли
складність обробки даних в АІС невисока. Здійснення аудиту фінансового
стану підприємства ресторанного господарства навколо АІС вимагає наявності
добре відпрацьованих схем перевірки і застосування ефективного контролю,
який забезпечує виявлення та виправлення помилок, пов’язаних з обліковою
реєстрацією і введенням нових даних у пам’ять АІС, а також перевіркою
вихідних даних після обробки в АІС на предмет їхньої повноти, цілісності,
точності та відповідності цільовому призначенню;
- аудит через АІС, у процесі якого детальній перевірці підлягає весь
комплекс апаратних і програмних засобів, що використовує підприємство
ресторанного господарства, щоб визначити ступінь надійності виконання
операцій, які людина не сприймає візуально. Перевагою аудиту через АІС є
можливість оцінити ефективність внутрішнього контролю фінансового стану і
здатність виявляти можливі помилки.
- аудит з використанням АІС передбачає широке застосування
спеціальних програмних засобів, які можуть бути власністю підприємства
ресторанного господарства або належати аудиторській фірмі, для проведення
тестування по суті, моделювання господарських операцій та виконання інших
процедур аудиту фінансового стану;
- аудит без використанням АІС передбачає поглиблене вивчення
документальних джерел фінансового стану підприємства ресторанного
господарства без застосування АІС [9, с. 272];
- аудит у мережахАІС. Ця модель аудиту фінансового стану підприємства
ресторанного господарства стала особливо актуальною з поширенням ролі
корпоративних і глобальних мереж, які сьогодні використовує практично кожне
ресторанне підприємство [8, с. 388].
Реалізовуючи вищеперелічені організаційні моделі аудиту фінансового
стану підприємства ресторанного господарства в АІС, доцільно враховувати,що
для адекватного використання АІС у процесі аудиту фінансового стану
підприємства ресторанного господарства (рис. 1) необхідне виконання
наступних умов:
 наявність розроблених вихідних макетів документів, призначених для
оформлення робочої документації аудиту фінансового стану
підприємства ресторанного господарства, узагальнення результатів
виконаних аудиторських процедур, в т. ч. результатів аналітичних
процедур зокрема;
 наявність програмного забезпечення, здатного реалізувати моделі
обробки джерел інформаційного забезпечення проведення аудиту
фінансового стану підприємства ресторанного господарства;
 доступність програмного забезпечення для проведення аудиту
фінансового стану ресторанного підприємства;
 вміння аудитора працювати із засобами АІС.
Програмне забезпечення аудиту фінансового стану підприємства
ресторанного господарства (в т. ч. пакети офісних програм) використовується
незалежно від рівня автоматизації бухгалтерського обліку на ресторанному
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підприємстві (рис. 1):

Рис. 1. Застосування програмного забезпечення в аудиті фінансового стану
підприємства ресторанного господарства [12, с. 225]
Для проведення аудиту фінансового стану підприємства ресторанного
господарства в АІС будь-який аудитор використовує функціональні можливості
пакетів офісних програм, які складаються із текстового редактора (засобу для
створення складних робочих документів аудитора, що містять текст, таблиці,
графіку), табличного редактора (засобу для масових табличних обчислень під
час проведення аналітичних процедур), а також редактора презентацій (для
створення електронних презентацій результатів проведення аудиту фінансового
стану підприємства ресторанного господарства), системи управління базами
даних (засобу управління інформаційною базою проведення аудиту
фінансового стану підприємства ресторанного господарства), редактора формул
(засобу створення та редакції математичних формул для проведення
аналітичних процедур) тощо.
Зазначимо, що нині широко використовуються та доступні безкоштовні
пакети офісних програм (GNOME Office, Calligra Suite, OpenOffice.org, Libre
Office, SSuite Office), ліцензійні пакети офісних програм (Microsoft Office, IBM
Lotus Symphony, Ashampoo Office, Ability Office, Corel Word Perfect Office,
Lotus Smart Suite, Star Office, SoftMaker Office, Kingsoft Office, iWork,
Облако@Mail.Ru), а також програмне забезпечення як послуга (Google Docs,
Zimbra). Всі компоненти пакетів офісних програм як наборів додатків,
призначених для обробки електронних робочих документів аудиту в АІС
поширюються, як правило, монолітом, мають подібний інтерфейс і добре
взаємодіють один з одним.
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У свою чергу, програмне забезпечення (ПЗ) аудиту фінансового стану
підприємства ресторанного господарства представлене продуктами, які
надають можливості всебічного проведення власне аналітичних процедур (табл.
1):
Таблиця 1
Порівняльна характеристика продуктів ПЗ аудиту фінансового стану
підприємства ресторанного господарства [6]
№
1
1

2

ПЗ аудиту
2
Обробка
програми
Предприятие
«Аудиторская
выборка»
Обробка
програми
Предприятие
«Аудиторская
выборка»

для
1С:
8.2
для
1С:
7.7

3

Ваш
финансовый
аналитик

4

ФинЭкАнализ
Онлайн

ХарактеристикаПЗ аудиту
3

ОсобливостіПЗ аудиту
5

Призначена для автоматизації процесу вибору
елементів для перевірки із загальної сукупності з
будь-якого рахунку бухгалтерського обліку та
створення робочих документів аудитора.

Робочий документ аудитора
"Вибірка"

Призначена для автоматизації процесу вибору
елементів для перевірки із загальної сукупності з
будь-якого рахунку бухгалтерського обліку та
створення робочих документів аудитора.

Робочий документ аудитора
"Вибірка"

Система інтелектуального аналізу фінансового
стану і результатів діяльності підприємства за
даними фінансової звітності.
Дозволяє
проводити
фінансовий
аналіз
підприємства на підставі фінансової звітності, а
також аналіз за МСФЗ. Вихідні дані, необхідні
для
аналізу,
вносяться
вручну
або
експортуються з XML-файлів.

Повна автономність роботи,
що не вимагає від користувача
знань фінансового аналізу
У
програмі
реалізовано
близько 35 аналітичних блоків.

ФинЭкАнализ 2013

Професійна
автоматизована
система
комплексного
фінансово-економічного
та
управлінського аналізу господарської діяльності
підприємства

У програмі реалізовано понад
40 аналітичних блоків з
величезною
кількістю
коефіцієнтів. Є можливість
імпорту даних з 1C.

IT Аудит: Аудитор

Призначена для автоматизації діяльності
аудиторської компанії з планування та
проведення аудиторських перевірок і передбачає
розрахунок
фінансових
коефіцієнтів,
аудиторську вибірку, формування звіту аудитора

Інтегрована з 1С: Предприятие
7.7 (8.2) і дозволяє швидко і
зручно створювати робочі
документи аудитора

7

AuditModern

Призначена для автоматизації діяльності служб
внутрішнього аудиту та контролю організацій
різної спрямованості, у тому числі і банків.

Обмежує доступ зацікавлених
осіб
до
результатів
аудиторських перевірок, бази
аудиторських
доказів
і
висновків.

8

Audit XP «Аудит
отчетности»

Оригінальна
аудиторська
методика
з
вбудованими алгоритмами розрахунків та
автоматичною побудовою висновків по розділах
аудиту та підсумкового висновку.

Передбачено три редакції,
різні за функціональними
можливостями

9

Альтаир
финансовой
отчетности

Призначена для експрес-аналізу фінансового
стану підприємства

Виводить
всі
введені
і
розраховані дані у вигляді
текстового файлу.

Призначена для інтеграції та багатовимірного
аналізу даних в довільній конфігурації 1С:
Предприятие,
використовуючи
технологію
OLAP та доповнюючи функціональність
прикладних рішень 1С за допомогою засобів BI
(аналізу даних) міжнародного рівня.

Для аналізу даних не потрібні
знання 1С, достатньо навичок
роботи в MS Excel

5

6

10

Анализ

ИНТАЛЕВ:
Корпоративная
аналитика
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Продовження табл. 1
1

2

11

Финансовый анализ: Проф

12

Финансовый анализ + Оценка
бизнеса

13

AuditNET

14

ЭкспрессАудит: ПРОФ

15

16

FinAnalisBoss

FINCERTON

17

Мастер Финансов: Анализ

18

Excel Financial analysis

19

Audit Expert

3
На основі даних фінансової
звітності
дозволяє
створити
текстовий звіт про фінансовий стан
підприємства через 10-15 хв. після
початку роботи з програмою
Поєднує в собі можливості програм
"Финансовый анализ: Проф" і
"Оценка бизнеса" і можливості
створювати на основі даних
фінансової звітності текстовий звіт
про фінансовий стан підприємства
Призначена
для
автоматизації
діяльності
аудиторських
та
консалтингових компаній
Призначена для вирішення завдань
щодо проведення аудиторської
перевірки господарської діяльності
підприємства
В результаті здійснення аналізу
фінансового стану підприємства
формуються таблиці, графіки і
текстовий аналіз показників.
Містить вбудовані засоби простого
формування будь-яких додаткових
методик, а також детально надає
висновок у форматіMS Word
Дозволяє
провести
аналіз
виробничої
та
фінансовогосподарської діяльності на основі
аналітичних таблиць, графіків і
діаграм.
Після заповнення або імпорту з 1С
вихідних
форм
програми
розраховується низка таблиць, в
яких
проводиться
оцінка
господарської
діяльності
підприємства.
Призначена
для
діагностики,
оцінки та моніторингу фінансового
стану підприємства

5
Безкоштовні
програми

оновлення

Дозволяє
провести
вартості підприємства
методами

оцінку
трьома

Повний контроль над діяльністю
аудиторської
компанії,
її
окремих підрозділів і аудиторів
Організація аудиту від етапу
підготовки і планування до етапу
формування
аудиторського
висновку
Обсяг звіту в MS Word 110 с. порівняльний аналіз періодів, 90
с. - окремий період (текст - 14
шрифт - 1 інтервал, таблиці - 12
шрифт - 1 інтервал, графіки).
46 методик коефіцієнтного,
регламентованого
та
інтегрального аналізу
Формування за 15 хв. звіту на 17
арк. у форматі MS Word про
діяльність підприємства, за будьякий період часу

Модуль для MS Excel

Базовою
інформацією
для
проведення аналізу є Звіт про
фінансовий стан та Звіт про
сукупний дохід

Що стосується власне можливостей проведення аудиторських процедур,
то на нашу думку, варті уваги такі автоматизовані інформаційні системи
аудиту, як «Экспресс Аудит: ПРОФ» та «Audit Expert», які демонструють
достатньо функціональних можливостей для потреб здійснення аудиту
фінансового стану ресторанного підприємства [7, 11]. Водночас, переваги АІС
аудиту розкриваються у взаємодії з іншими програмними продуктами,
наприклад в комплексі із потужним аналітичним інструментом
(«ФинЭкАнализ», «Ваш финансовый аналитик», «FinAnalisBoss» і т. д.), а
також ПЗ обліку на самому підприємстві ресторанного господарства (табл. 2),
фінансовий стан якого перевіряється аудитором, внаслідок чого знижується
ризик появи помилок та відхилень:
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Таблиця 2
ПЗ обліку на підприємстві ресторанного господарства
№
1

1

2

ПЗ обліку
2

Характеристика ПЗ обліку
3

R-Keeper

Розроблене в 1992 році, є найстарішим
програмним продуктом для автоматизації
ресторанів в 34 країнах світу

Tillypad XL

Великий вибір типових конфігурацій для
підприємств ресторанного господарства, що
дозволяє ресторатору налаштувати систему
обліку під себе

3

iikoRMS

4

BarBo$$

5

Трактиръ: BackOffice

6

1С
Рарус
Общепит

7

1С Управление
рестораном

8

SmartAccounting

9

Система
товарнофінансового
обліку
"Profit
™"

Спеціалізована ERP-система для ресторанного
бізнесу, яка дозволяє управляти продажами,
складом, фінансами, персоналом і лояльністю
гостей в режимі онлайн
Програмний комплекс для автоматизації обліку
в барах, кафе, ресторанах. Пропускна здатність
комплексу дозволяє використовувати його у
великих,
максимально
завантажених
ресторанах. Для невеликих ресторанів в
мінімальній конфігурації комплекс може
працювати на одній касовій машині.
Програмний продукт на базі 1С для ведення
повноцінного бухгалтерського обліку в
ресторані, кафе та інших ресторанних
підприємствах
Крім стандартного функціоналу ведення
бухгалтерського обліку на основі типової
конфігурації "Бухгалтерія", програма для кафе
1С Рарус Общепит враховує специфіку
ресторанної індустрії.
Надає великий аналітичний інструментарій для
формування звітів у різних видах діяльності
підприємств ресторанного господарства та
прийняття виважених управлінських рішень
Програмна конфігурація 1С для ресторанів і
кафе на платформі «1С: Бухгалтерія для
України 8.2». Це повнофункціональний бекофіс
для
ведення
управлінського
та
бухгалтерського обліку, а також бюджетування
в підприємствах ресторанного господарства.
Призначена для обліку в ресторанному бізнесі
(демократичні
ресторани
(fastcasual),
рестораниcasualdinning (ресторани середнього
класу),
ресторани
з
форматомfreeflow,
рестораниfinedinning
(елітні
ресторани,
ресторани середній плюс), підприємства
корпоративного
харчування,
заміські
ресторанні комплекси, ресторани швидкого
харчування (fastfood), ресторани швидкого
обслуговування (QSR))
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Особливості ПЗ обліку
4
Ресторанними
підприємствами
використовується тільки її front-office
частина як найбільш зручна, при
цьому система R-Keeper охоплює
фінансовий і складський облік,
кадрову справу, облік робочого часу,
контроль виробництва.
В числі основних функцій обслуговування відвідувачів (робочі
місця касира і офіціанта, мобільні
термінали), складський облік і
звітність, маркетингові програми
(знижки,
програми
лояльності,
бонуси),
контроль
персоналу,
відеоспостереження, інвентаризація
(вагова, на POS-терміналі, на КПК),
службове харчування, управління
музикою
Містить 3 базові модулі iikoResto,
iikoPersonnel, iikoOperations&Finance

Комплекс умовно розділений на два
основні інтерфейс-модулі – модуль
бухгалтера та модуль офіціанта.

Дозволяє вести облік діяльності
декількох підприємств ресторанного
господарства водночас
Можливість інтеграції з касовими
іfront-office системами: двосторонній
обмін
з:
"1С:Предприятие
8.
Ресторан", АС "РЕСТАРТ", ППП
"МАГИЯ для ресторанов".
Здійснюється обмін з різнимиfrontoffice (1С Ресторан, АС "Рестарт") і
бухгалтерськими
системами
1С
Общепит.
Повністю інтегрована з програмою
(фронт-офісом) для ресторанів /
кафеSmartTouch і програмою (фронтофісом) для готелів / готелів
SmartHotel.

Для зв'язку модуля комплексного
товарно-фінансового обліку програми
"Profit
™Back-Office"
з
бухгалтерською програмою «1С»
існують модулі вивантаження звітів
для "1С".
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Продовження табл. 2
1

10

11

2

3

МиниСофт
Кафе

Може бути в 3 варіантах: мережева версія,
версія для 1 чи 2 користувачів.

Програмний
комплекс
"Парус
Ресторан"

Складоваback-офіс «Парус- Ресторан» при
інтеграції з системами «Парус-Бухгалтерія»,
«Парус-Торгівля та склад», «Парус-Заробітна
плата»,
«Парус-Персонал»,
«ПарусПропускний режим» и «Парус-Готель» має
можливість реєструвати рух за всіма
рахунками бухгалтерського та податкового
облікупідприємства ресторанного господарства

-

4
Може
використовуватися
в
якостіfront-office при автоматизації
мережі підприємств ресторанного
господарства (в якостіback-office
може
використовуватися
велика
програма обліку, наприклад, 1С:
Рарус Ресторан, R-Keeper або В-52)
Зручний
і
простий
графічний
інтерфейс, що працює в комплексі з
будь-якими типами сенсорних POS
моніторів (Touchscreen) і КПК (Pocket
PC)

Звідси випливає, що до ПЗ обліку на ресторанному підприємстві (а саме в
розрізі частиниback-office програмних продуктів для ресторанного
господарства) в процесі проведення аудиту фінансового стану ресторанного
підприємства ставиться справедлива вимога сумісності та інтеграції даних з
іншими автоматизованими системами обліку, розробленими для потреб
ресторанного бізнесу.
Таким чином, для підприємств ресторанного господарства уніфікована
методика аудиторської оцінки специфічна через інформаційну та програмну
сумісність АІС аудиту, бухгалтерського обліку та управління діяльністю
ресторану. Тому оптимізація одержання релевантних даних з інформаційної
бази АІС підприємства ресторанного господарства, фінансовий стан якого
перевіряється аудитором / аудиторською фірмою, незалежно від обсягу та
структури ПЗ, може бути забезпечена за допомогою модернізації АІС аудиту за
рахунок впровадження конвертера даних про фінансовий стан, що були
отримані від АІС таких підприємств [12, с. 246]. Такий конвертер релевантних
даних повинен бути універсальним із дотриманням принципу відкритості
систем для будь-якого ПЗ, представленого на ринку, оскільки по замовчуванню
розпізнаватиме структуру інформаційної бази будь-якої АІС обліку
підприємств ресторанного господарства та адаптуватиме документацію об’єкта
аудиту фінансового стану з підтримкою форматів файлів даних тих чи інших
АІС обліку ресторанного підприємства.
Висновки. Аудитор, який здійснює перевірку фінансового стану
підприємств ресторанного господарства в АІС, повинен добре орієнтуватися та
мати практичний досвід роботи у пакетах офісних програм, програмному
забезпеченні бухгалтерського обліку та фінансового аналізу діяльності
суб’єктів господарювання, а також у програмних продуктах, призначених для
підтримки аудиторських процедур, безпосереднього проведення аудиту
фінансового стану ресторанних підприємств та автоматизації діяльності
аудиторської фірми, що надає аудиторські послуги з оцінки фінансового стану
суб’єктів господарювання загалом. Інформаційно-програмна сумісність АІС
аудиту, бухгалтерського обліку та управління діяльністю ресторану, незалежно
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від обсягу та структури асортименту спеціалізованих інформаційних технологій
на сучасному етапі, покращиться за допомогою застосування універсального
конвертера даних про фінансовий стан споживачів аудиторських послуг як
елемента конструкції АІС аудиту.
Перспективи подальших досліджень полягають в розробці алгоритму
проведення безперервного аудиту фінансового стану ресторанних підприємств
у мережах АІС за відповідною домовленістю між аудиторами і замовниками
таких перевірок.
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ЗНАЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДЛЯ
ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ НОВИХ
ПОЛОЖЕНЬ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
УСТРОЮ УКРАЇНИ
ЗНАЧЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ РЕФОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА УКРАИНЫ
THE VALUE OF LOCAL COMMUNITIES COOPERATION FOR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREAS IN THE CONTEXT OF THE NEW
PROVISIONS OF THE REFORM OF ADMINISTRATIVE AND
TERRITORIAL STRUCTURE OF UKRAINE
Розглянуто
основні
положення
нормативно-законодавчого
забезпечення
співробітництва територіальних громад у нових законодавчих положеннях Реформи
адміністративно-територіального устрою України. Проаналізовано існуючі проекти
органів місцевого самоврядування, які будуть реалізовуватися на засадах співфінансування.
Визначено роль співробітництва територіальних громад для реалізації спільних
інвестиційних проектів промислового розвитку територій. Запропоновано шляхи
активізації такої співпраці у сфері промислового підприємництва із метою забезпечення
стабільного економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць в Україні.
Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, промисловість,
підприємництво, інвестиційні проекти.
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Рассмотрены основные положения нормативно-законодательного обеспечения
сотрудничества территориальных общин в новых законодательных положениях Реформы
административно-территориального
устройства
Украины.
Проанализированы
существующие проекты органов местного самоуправления, которые будут
реализовываться на началах совместного финансирования. Определена роль
сотрудничества территориальных общин для реализации общих инвестиционных проектов
промышленного развития территорий. Предложены пути активизации такого
сотрудничества в сфере промышленного предпринимательства с целью обеспечения
стабильного экономического развития административно-территориальных единиц в
Украине.
Ключевые слова: административно-территориальная реформа, промышленность,
предпринимательство, инвестиционные проекты.
The main points of a legislative provision of local communities cooperation are reviewed in
the new legislative acts of reform of administrative and territorial structure of Ukraine. The existing
projects of local governments are analysed, which will be implemented on the basis of cost-sharing.
The role of local communities for cooperation in joint investment projects of industrial development
areas is determined. The ways of enhance such cooperation are offered in the field of industrial
enterprise in order to ensure sustainable economic development of administrative units in Ukraine.
Keywords: administrative-territorial reform, industry, entrepreneurship, investment
projects.

Постановка проблеми. Ефективна розбудова системи місцевого
самоврядування, з метою наближення до європейських стандартів, неможлива
без здійснення децентралізації та адміністративно-територіальної реформи. В
умовах зростання автономії територіальних громад, розширення їхніх
повноважень та фінансової спроможності також зростає для них потреба у
різних аспектах промислової співпраці. Таким чином, співробітницво являє
собою форму горизонтальної взаємодії між громадами з приводу реалізації
різних, у т. ч. промислових проектів. Цей процес має відбуватися за умови, що
кожна громада зберігає свій юридичний статус і діє на підставі положень
власного статуту.
Актуальність теми дослідження.
В Україні з майже 12 тис.
територіальних громад і більш як половина з них має чисельність жителів менш
як 3 тис. осіб і, зокрема, 4809 громад – менш як 1 тис. осіб, а 1129 громад –
менш як 500 осіб [1]. Зазначимо, що у більшості з них не утворено виконавчих
органів місцевих рад, немає бюджетних установ, комунальних підприємств та
ін. Обмеженість власних фінансових ресурсів призводить до того, що місцева
влада не спроможна забезпечити виконання покладених на неї повноважень на
законодавчо допустимому рівні. Отож виникає об’єктивна потреба в об’єднанні
спільних фінансових ресурсів з метою надання якісних послуг й вирішення
нагальних проблем місцевого значення, які окремі територіальні громади
самостійно здійснити не можуть.
Аналіз останніх публікацій за темою дослідження. Підвищенню
підприємницького потенціалу територій приділяли увагу такі науковці як О. С.
Врублевський, Ю.І. Ганущак, П. М. Любченко, М.В. Пітцик та ін. Визначенню
правового статусу територіальних громад у системі адміністративного устрою
України надавали значення у свої дослідженнях В.М. Бесчастний, К.О.
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Ващенко, Ю.В. Ковбасюк, П.М. Любченко, В.Ф. Погорілко, В.В. Толкованов та
багато інших. Однак, зважаючи на новизну нормативно-законодавчих актів
України, які торкаються нормативно-правового забезпечення співробітництва
територіальних громад і відсутність набутого досвіду у цій сфері поки що, про
достатнє наукове обґрунтування основних принципів такої співпраці
стверджувати не можна.
Метою роботи є виявлення сучасних тенденцій розвитку співробітництва
між територіальними громадами у аспекті реалізації пріоритетних проектів
промислового розвитку територій, характеристика
основних форм
фінансування такого співробітництва, їхніх переваг та недоліків.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні співпраця між
територіальними громадами регламентуєься Конституцією України, Законами
України «Про місцеве самоврядування» та «Про співробітництво
територіальних громад». Саме останній, який прийнятий 17 червня 2014 року,
визначає організаційно-правові засади співробітництва, принципи, форми й
механізм його здійснення, а також його державне стимулювання, фінансування
та моніторинг. Співпраця і добровільне об’єднання терторіальних громад є
взаємозалежними і взаємодоповнюючими процесами – вони забезпечують
децентралізацію адміністративної і територіальної системи України. Тому
прийняття Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» не
можна розглядати як альтернативу співпраці між ними. Адже, нові громади
можуть мати кращі можливості, насамперед фінансові, для ширшого
співробітництва, насамперед у сфері промислового підприємництва.
Співробітництво може здійснюватися між двома і більше
територіальними громадами сіл, селищ, міст у законодавчо встановлених
формах з метою досягнення спільної користі шляхом об’єднання спільних
ресурсів. Основними перевагами співробітництва між територіальними
громадами є [2, с. 8]:
1) підвищення якості послуг за рахунок об’єднання спільних ресурсів,
зокрема економія витрат на масштабах;
2) збільшення шансів отримання більших трансфертів від уряду на
реалізацію спільних програм;
3) можливість залучення зовнішніх інвестицій, зокрема від ЄС та інших
міжнародних донорів;
4) зниження рівня корупції та підвищення прозорості у діяльності
відповідних органів місцевого самоврядування.
Зауважимо, що національне законодавство про співробітництво
територіальних громад характеризується певними особливостями, а саме:
1) необмеженим колом учасників;
2) здійснюється виключно на добровільних засадах шляхом затвердження
місцевими радами договору про співробітництво територіальних громад;
3) не обмежується у часі і просторі;
4) ініціаторами співробітництва можуть бути сільський, селищний,
міський голова, депутати сільської, селищної, міської ради, а також члени
територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.
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Не дивлячись на установлені новим законодавством широкі можливості
членів територіальних громад щодо ініціювання співробітництва у порядку
місцевої ініціативи, участь у громадських обговореннях щодо співпраці та
проектів договорів про співробітництво, – усе ж відсутній чіткий правовий
механізм реалізації такого права. Відмітимо, що на законодавчому рівні немає
визначення такого поняття як «громадське обговорення». Так, згідно з нормами
Законом України «Про місцеве самоврядування» [3]:
1) порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом
територіальної громади (ч. 2, ст. 9);
2) порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання
визначається законом та статутом територіальної громади (ч. 2, ст. 8);
3) порядок організації громадських слухань визначається виключно
статутом територіальної громади (ч. 4 ст. 13).
Ситуація ускладнюється ще й тим, що лише п’ята частина територіальних
громад України мають затверджені статути. Тому виникає потреба в розробці
законів, які б регламентували порядок здійснення різних форм місцевої
демократії. Отже прийняття вже зареєстрованих у Верховній Раді 24 березня
2015 року законопроектів №2466 "Про органи самоорганізації населення" та
№2467 "Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за
місцем проживання» сприятимуть створенню умов для безпосередньої участі
членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення [4].
Однак, не дивлячись на очевидні переваги співробітництва
територіальних громад, передбачені новим законодавством, станом на початок
листопада 2015 року в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України зареєстровано лише 30 договорів
про співробітництво територіальних громад, які були укладені у шести
областях. З них майже половина (14 договорів) було укладено у Полтавській
області, 7 – в Івано-Франківській, 5 – у Чернігівській, 2 – у Хмельницькій і по
одному – у Житомирській і Вінницькій областях [5]. Зауважимо, що основними
суб’єктами співробітництва є сільські ради (89%), частка селищних рад
становить 6%, а міських – 5%. Наприклад, у межах одного Надвірнянського
району Івано-Франківської області зареєстровано 7 договорів про
співробітництво, причому сама Надвірнянська міська рада уклала 4 таких
договори. Загалом термін, на який було укладено договори, коливається від
кількох місяців до п’яти років, у шести договорах не передбачено дату
завершення його дії.
Здебільшого співпраця територіальних громад спрямована на вирішення
проблем з водопостачанням, ремонтом доріг, оновленням матеріальнотехнічної бази пожежної охорони, створенням спільних полігонів для твердих
побутових відходів й придбанням необхідної для цього техніки. Зауважимо, що
розвиток промислового підприємництва, на жаль, не став пріоритетом
співпраці територіальних громад, як новостворених (об’єднаних) так і тих, які
ще не поміняли свого статусу. Так, найбільшого поширення набули договори
про співробітництво у формі реалізації спільного проекту (майже 87 % від
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загальної кількості), які передбачають координацію діяльності суб’єктів
співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою
спільного здійснення відповідних заходів, у тому числі створення спільних
інфраструктурних об’єктів.
Крім того, було підписано два договори про співробітництво
територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання)
підприємств, установ та організацій комунальної форми власності –
інфраструктурних об'єктів. Один з них підписаний у Хмельницькій області
чотирма сільськими радами з метою спільного фінансуванння (утримання)
місцевої пожежної охорони терміном на п'ять років, а другий – у Полтавській
області. Треба також зазначити, що суб’єкти, які долучаються до
співфінансування інфраструктурного об’єкта, не стають його співвласниками,
тобто не буруть повну участь в управлінні ним, а лише отримують вигоди від
його експлуатації. Натомість співробітництво у формі створення спільного
комунального підприємтсва передбачає участь усіх громад – суб'єктів
співробітництва в управлінні спільно створеним об'єктом, включаючи розподіл
доходів та покриття можливих збитків. Однак, лише у Хмельницькій області
шість сільських рад і одна селищна підписали договір про створення спільного
комунального підприємства «Шляхрембуд» для ремонтування доріг місцевого
значення терміном на п'ять років.
Також відмітимо те, що не було підписано жодного договору про
утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для
виконання визначених законом повноважень щодо співпраці територіальних
громад. Та лише один договір із заключних передбачає умови делегування
одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами своїх повноважень на
виконання одного чи кількох завдань із передачею відповідних ресурсів [6].
Щодо співпраці у галузях промислового підприємництва, то такий напрям
навіть не зазначався серед пріоритетів можливої співпраці.
Складається враження, що вітчизняна нормативно-правова база
передбачає можливість співпраці територіальних громад на рівні комунальних
інфраструктурних об’єктів, а не промислово-підприємницьких проектів
адміністративно-територіальних одиниць. На наш погляд, це свідчить про
відсутність досвіду щодо використання різних методів співробітництва на рівні
органів місцевого самоврядування і потребує удосконалення правового
регулювання відносин суб’єктів господарської діяльності різних форм
власності. Однак, позитивним моментом є норми, Закону України «Про
співробітництво територіальних громад», якими передбачено, що під час
підготовки проекту договору, процедура ініціювання співробітництва, її
схвалення, проведення офіційних переговорів між сторонами, створення комісії
для розробки проекту договору співробітництва і його громадського
обговорення є необов’язковими – це значно спрощує процедуру укладання
такого договору, а також економить час та ресурси.
До ймовірних причин низької активності територіальних громад у сфері
промислового співробітництва належать [7]:
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- недостатня інформованість сільських, селищних, міських голів,
депутатів місцевих рад про можливість укладення договорів про
співробітництво з іншими громадами (особливо це стосується громад,
віддалених від районних, обласних центрів);
- відсутність правового регулювання на місцевому рівні механізму
місцевої ініціативи членів територіальної громади через відсутність або
недосконалість Статутів територіальних громад;
- погане розуміння процедури укладення договорів про співробітництво
територіальних громад через невелику практику їх укладення;
- недостатність національної політики щодо залучення фінансових
інвестицій органами місцевого самоврядування;
- побоювання місцевої влади втратити вплив на ті чи інші комунальні
об’єкти, які до того ж нерідко використовуються як джерела неврахованих
доходів;
- невміння враховувати інтереси іншої сторони при визначенні умов
договору і знаходити консенсус.
Велике значення відіграє також здатність громад акумулювати необхідні
кошти та залучати зовнішні джерела фінансування для реалізації пріоритетних
проектів. Так, згідно зі статтею 16 Закону України «Про співробітництво
територіальних громад» передбачено такі можливі форми фінансування [6]:
- кошти місцевих бюджетів;
- самооподаткування;
- інших незаборонених законодавством джерел, зокрема державного
бюджету, міжнародної технічної та фінансової допомоги, кредитних ресурсів.
Громади можуть подавати проекти, які реалізовуватимуться за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку. Співфінансування таких
проектів із місцевих бюджетів має бути не меншим ніж 10 %. Саме це дає
органам місцевого самоврядування можливість розробки та впровадження
інвестиційних проектів промислового розвитку територій, що, в подальшому,
сприятиме наповненню місцевих бюджетів за рахунок надходжень від
оподаткування суб’єктів господарської діяльності, які перебуватимуть у
спільній власності територіальних громад. Щодо цього, то необхідно зазначити,
що у Державному фонді регіонального розвитку зареєстровано 39 проектів
співробітництва територіальних громад, з них 6 подано територіальними
громадами, які уклали договори про співробітництво: 4 проекти – оцінених, 1 –
поданий до Мінрегіону, 1 – відібраний регіональною комісією для
фінансування.
Однак, аналізуючи затверджений державною комісією проект «Створення
на базі існуючого комунального підприємства «Красиве село» кущового
підприємства для надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям
суміжних сільських громад», який поданий Ковалівською сільською радою
Полтавської області, відмітимо ряд негативних факторів, які вплинули на його
реалізацію. Так, метою проекту є формування ефективної системи управління
твердими відходами. Зазначимо, що 21 березня 2015 року вже було укладено
угоду про співробітництво між Ковалівською, Куликівською та Новоселівською
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сільськими радами, але у зв’язку із домовленістю про розширення території
співробітництва на Степненську та Заворсклянську сільські ради наявних
потужностей комунального підприємства виявилося недостатньо для
обслуговування усієї кількості їх населення. Крім того, на сьогодні також
відсутня техніка для надання послуг по видаленню рідких побутових відходів.
Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту, становить 5010,0
тис. грн. і здійснюватиметься за рахунок таких джерел фінансування:
Державний фонд регіонального розвитку – 4 000,0 тис. грн., з місцевих
бюджетів п’яти сільських рад – 200 тис. грн., кошти партнерів – 810 тис. грн. (у
тому числі Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ – 440,0
тис.грн., районна рада – 200,0 тис.грн., КП «Красиве село» – 170 тис. грн.).
Проте треба зазначити, що у зв’язку із об’єднанням адміністративнотериторіальних одиниць цих коштів вже виявилося недостатньо [7].
На особливу увагу заслуговує також поданий до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України проект «Створення комунального кооперативного навчально
практичного дорадчого центру територіального об’єднання Северинівської та
Чернятинської сільських рад Вінницької області», який окрім фінансування з
державного бюджету передбачає державно-приватне партнерство відповідних
органів місцевого самоврядування. Учасниками реалізації проекту, крім
Северинівської та Чорнятинської сільських рад та комунального підприємства
«Северинівське», є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «Северин»,
«Токарі» та Чернятинський аграрний коледж. Метою такого проекту є розвиток
зайнятості
та
підвищення
прибутковості
діяльності
дрібних
сільськогосподарських виробників, створення локального ринку збуту
сільгосппродукції продукції та забезпечення консультаційно-дорадчого
супроводу реалізації проекту.
Як бачимо, залучення коштів приватного сектора через державноприватне партнерство сприяє модернізації інфраструктури із меншими
затратами власних і бюджетних коштів, а для приватного інвестора – це
можливість працювати із меншими витратами у нових сферах та отримувати
прибуток. Зауважимо, що не менш перспективними є і зовнішні джерела
фінансування проектів промислового розвитку територій, насамперед від
донорських організацій. Зокрема програми, які підтримуються зі сторони
Європейського Союзу, повинні відповідати встановленим мінімальним
показникам.
Зауважимо, що у Законі «Про співробітництво територіальних громад»
вказано, що однією з форм фінансування співробітництва є й кредитні ресурси.
Однак згідно з бюджетним законодавством доступ до ринку запозичень мають
лише міські ради та Верховна Рада АР Крим. У свою чергу, жодна міська рада
міста обласного значення не уклала договору про співробітництво з іншими
територіальними громадами. Таким чином, актуальним залишається питання
щодо отримання доступу до ринку запозичень територіальними громадами сіл
та селищ із метою фінансування спільних проектів. В даному випадку перевага
має надаватися проектам промислового розвитку територій, які в подальшому
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можуть не лише забезпечити додаткові надходження до місцевих бюджетів і
повернення кредитних коштів, а й збільшити економічний потенціал території
та забезпечити соціальну стабільність її населенню.
Для цього потрібно створити відповідну нормативно-правову базу, яка б
на законодавчому рівні регламентувала умови та механізм здійснення таких
запозичень для суб’єктів співробітництва у сфері промислового
підприємництва. Шляхи активізації співробітництва територіальних громад
мають також передбачати:
1. активізацію місцевої ініціативи й роз’яснювальної роботи серед
населення;
2. посилення інформаційної забазпеченості процесів співробітництва,
сприяння поширенню кращих практик, зокрема за рахунок опублікування звітів
про реалізацію таких проектів;
3. поширення практики державно-приватного партнерства з метою
залучення приватних інвестицій, надання права інвесторам ініціювати
співробітництво;
4. доступ суб’єктів співробітництва до ринку муніципальних запозичень.
Висновки. Співробітництво територіальних громад є перспективним
напрямком реформування місцевого самоврядування, який сприяє інтеграції
територіальних громад, підвищує рівень політичної культури та
міжмуніципального менеджменту. Створення нормативно-правових основ
реалізації цього співробітництва у сфері пріоритетів промислового розвитку
територій, а також його стимулювання з боку держави сприятиме не лише
соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад, а й
активізує участь як місцевої влади, так і населення у вирішенні проблем
місцевого значення та збалансованого розвитку територій. Напрям
промислового співробітництва забезпечить додаткові надходження до
відповідних місцевих бюджетів, що є гарантією ефективності реформи
місцевого самоврядування в Україні. Подальші дослідження цієї теми
стосуватимуться розробки нових моделей взаємодії територіальних громад у
пріоритетних галузях промислового розвитку, на основі укладення договорів
співпраці між відповідними органами місцевого самоврядування.
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2.
3.
4.
5.

Бібліографічні посилання:
Кабінет Міністрів України (2015) “Розпорядження про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні”, доступний з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р (Доступ 1 квітня
2014).
Толкованов В.В. (2011), Розвиток міжмуніципального співробітництва: вітчизняний
та зарубіжний досвід, Крамар, Київ, Україна.
Верховна Рада України (2014) “Закон про місцеве самоврядування в Україні”,
доступний з: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Доступ 13
грудня 2015).
Український електронний ресурс (2015) “Однокрилий літак реформи”, Режим
доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2015/05/13/7067634/view_print/
Верховна Рада України (2014), “Закон про співробітництво територіальних громад”,
доступний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (Доступ 17 червня 2014).

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 10

22

6. Український електронний ресурс (2015) “Співробітництво територіальних громад:
невикористані
резерви”,
доступний
з:
http://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/18787.aspx
List of references:
1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Rozporiadzhennia pro skhvalennia Kontseptsii
reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorial'noi orhanizatsii vlady v Ukraini”,
available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF (Accessed 1 April
2014).
2. Tolkovanov V.V. (2011), Rozvytok mizhmunitsypal'noho spivrobitnytstva: vitchyznianyj ta
zarubizhnyj dosvid”, Kramar, Kyiv, Ukraine.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2014) “Zakon pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini”,
available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed
13 December 2015).
4. Ukrainian Business Resource (2015), “Odnokrylyj litak reformy”, available at:
http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2015/05/13/7067634/view_print/
5. Verkhovna Rada of Ukrainе (2014), “Zakon pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad”,
available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (Accessed 17 June 2014).
6. Ukrainian Business Resource (2015), “Spivrobitnytstvo terytorial'nykh hromad:
nevykorystani rezervy”, available at: http://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/18787.aspx

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 10

23

УДК 336.146:330.3(477)
JEL Classification: О13
Крамаренко О.А.
аспірант,
Національний університет державної податкової служби України
Крамаренко Е.А.
аспірант,
Национальный университет государственной налоговой службы Украины
Kramarenko O.A.
postgraduate student
National University of State Tax Service of Ukraine
ДОМІНАНТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО МІСЦЕВОГО
РОЗВИТКУ
ДОМИНАНТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО МЕСТНОГО
РАЗВИТИЯ
DOMINANTS OF FISCAL POLICY OF STEADY LOCAL DEVELOPMENT
У статті досліджено поняття бюджетної політики та з'ясовано пріоритети
забезпечення сталого місцевого розвитку. Визначено цілі та інструменти реалізації
бюджетної політики на місцевому рівні й фактори впливу на регіональне зростання. За
результатами виконаного дослідження обґрунтовано основні домінанти бюджетної
політики, гармонійне поєднання яких дозволить максимально забезпечити регіональний
розвиток. Запропоновано алгоритм впливу бюджетної політики на місцевий розвиток на
основі її домінант, що передбачають поєднання інтересів державної бюджетної політики
із задоволенням суспільних потреб регіону.
Ключові слова: бюджетна політика, домінанти, місцевий розвиток, регіон,
пріоритети бюджетної політики, бюджетні ресурси, економічне зростання.
В статье исследовано понятие бюджетной политики и выяснены приоритеты
обеспечения устойчивого местного развития. Определены цели и инструменты реализации
бюджетной политики на местном уровне, а также факторы влияния на региональный
рост. По результатам выполненного исследования обоснованы основные доминанты
бюджетной политики гармоничное сочетание которых позволит максимально обеспечить
региональное развитие. Предложен алгоритм влияния бюджетной политики на местное
развитие на основе ее доминант, которые предусматривают сочетание интересов
государственной бюджетной политики с удовлетворением общественных потребностей
региона.
Ключевые слова: бюджетная политика, доминанты, местное развитие, регион,
приоритеты бюджетной политики, бюджетные ресурсы, экономический рост.
In the article the concept of fiscal policy is investigational and priorities of providing of
steady local development are found out. Aims and instruments of realization of fiscal policy at local
level and factors of influence are certain on a regional increase. On results the executed research
the basic dominants of fiscal policy are reasonable harmonious combination of that will allow
maximally to provide regional development. The algorithm of influence of fiscal policy is offered on
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local development on the basis of her dominants that envisage combination of interests of public
budgetary policy with satisfaction of public necessities of region.
Keywords: fiscal policy, dominants, local development, region, priorities of fiscal policy,
budgetary resources, economy growing.

Постановка проблеми. Інтеграція України до Європейського
співтовариства вимагає гармонійного розвитку суспільства та забезпечення
соціальних гарантій населення. Наявна практика функціонування місцевого
самоврядування в Україні значно суперечить вимогам ринкових відносин, а
саме, місцеві органи влади недостатньо використовують внутрішні можливості
місцевого розвитку. Вагомою проблемою є недостатнє використання
самоврядування на місцевому рівні інтелектуальних, фінансових, інвестиційних
ресурсів та довгострокових програм місцевого розвитку, що сприятимуть
соціально-економічному зростанню регіонів. Важливою складовою суспільного
розвитку регіону є ефективна бюджетна політика, що за допомогою
інструментів та важелів сприяє економічному зростанню території. Оскільки
бюджетна політика має доволі багатовекторні діапазони виявлення, доцільним
є з’ясування впливу її домінант на забезпечення сталого місцевого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню основних
принципів бюджетної політики, на рівні регіонів, приділена значна увага
науковців. Зокрема, проблемам побудови ефективної бюджетної політики та її
реалізації присвячено праці О. Василика, В. Дем’янишина, О. Кириленко,
В. Кравченко, І. Луніної, К. Павлюк, Ц. Огня, Ю. Пасічника, Л. Тарангул та
інших.
Враховуючи важливість використання бюджетної політики, як складової
фінансового регулювання розвитку регіонів І. Чугунов зазначає, що «бюджетна
політика формується у ході бюджетного процесу та передбачає визначення
цілей і завдань, розробку механізму мобілізації грошових коштів у бюджет,
вибір напрямів їх використання, управління фінансами у бюджетній сфері,
організацію за допомогою інструментів регулювання економічних процесів [5].
Згідно з Кейнсіанською школою бюджетна політика може мати значний вплив
на сукупний попит і обсяг виробництва у складних економічних умовах, але
для цього необхідне чітке обґрунтування ролі уряду для ефективного
здійснення відповідних заходів [3]. Отже, не зважаючи на значну кількість
досліджень у напрямів визначення впливу бюджетної політики на місцевий
розвиток, й до тепер дискусійними залишаються питання щодо її пріоритетів та
домінант, як факторів забезпечення сталого місцевого розвитку.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах
подолання наслідків фінансової кризи на бюджетну політику покладається
низка завдань щодо стабілізації національної економіки та забезпечення
суспільного розвитку, враховуючи обмеженість бюджетних ресурсів, проте
вкрай мало уваги приділено проблема впливу бюджетної політики на місцевий
розвиток.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування домінант впливу
бюджетної політики на місцевий економічний розвиток.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Використання потенціалу
бюджетної політики щодо сталого розвитку регіону, потребує обґрунтування
домінант цього розвитку.
Домінанта, відповідно до Сучасного Тлумачного словника української
мови, [лат. dominans (dominantis) – панівний] – головний панівний принцип,
ідея, ознака; найважливіша ознака, найважливіша складова частина;
домінантний – переважаючий, панівний [10].
Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних учених з проблематики
пріоритетів бюджетної політики визначив, що переважна більшість науковців
характеризують окремі домінанти без їх систематизованого аналізу та
взаємозв’язку впливу бюджетної політики на місцевий розвиток.
Так, Пасічник Ю., у контексті забезпечення економічного зростання,
запропонував класифікацію домінантів бюджетної політики, які базуються на
положеннях соціальних фінансів [7]:
1) За ієрархічним рівнем: національний; регіональний; місцевий.
2) Вплив на елементи бюджетної системи: доходи; видатки.
3) Середовище: зовнішнє; внутрішнє.
4) Функціональне призначення: мета; завдання; функції; стратегія;
тактика; програми.
5) Засоби реалізації: теоретичні конструкції; практичні механізми.
6) Використання ресурсів бюджетної системи: фінансові; юридичні;
технічні; організаційні; кадрові; інформаційні.
7) Вплив на елементи суспільної системи: економічний; соціальний.
Ахламов А. вважає, що: «програмно-цільовий метод є вихідною
домінантою механізму управління місцевими бюджетами в умовах обмеженого
ресурсу» [1].
На думку Соловйової Ю.: «вихідним критерієм, домінантою і головним
вектором бюджетної політики є фінансово-економічна доктрина. Складовими
бюджетної політики є суб’єкти політики, об’єкти регуляторного впливу,
інститути, інституційне середовище, структурно-функціональні елементи
системи» [9].
В свою чергу Медвідь В. зазначає, що – основними завданнями
бюджетної політики, як стратегії стимулювання економічного розвитку повинні
бути, з одного боку, формування привабливого інвестиційного клімату на
території регіону; з іншого –акумуляція і накопичення в необхідних розмірах
фінансових ресурсів за рахунок використання власного економічного
потенціалу; з третього –домінування вирішення місцевих проблем
економічного і соціального розвитку із четвертого –інноваційний розвиток
техніки, технології й організації виробництва [4].
Отже, сучасні підходи щодо визначення пріоритетів бюджетної політики
ґрунтуються на принципах побудованих, виходячи із рівня фінансового стану
країни. Доцільно зауважити, що формування основних напрямів впливу
бюджетної політики на місцевий економічний розвиток є змістом не лише
бюджетної системи, а й суспільної системи країни, а реалізація домінант
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бюджетної політики буде ефективною лише за стабільності не лише бюджетної
системи, але й країни в цілому.
Зокрема, ми вважаємо, що при обґрунтуванні домінант бюджетної
політики місцевого розвитку необхідно врахувати:
 бюджетна політика регіону є складовою бюджетної політики держави,
тому вектори її розвитку повинні узгоджуватись із векторами розвитку
фінансової політики;
– на побудову бюджетної політики суттєво випливають зовнішні та
внутрішні фактори, які можуть мати позитивну або негативну природу;
– розробка бюджетної політики та визначення її пріоритетів має
відбуватись на певних засадах, які повинні враховувати інтеграцію України до
ЄС.
Результати виконаного дослідження сучасного стану визначення
пріоритетів бюджетної політики та її вплив на місцевий розвиток, дозволили
сформувати власний підхід щодо її домінант.
Так, ми вважаємо, що ефективна бюджетна політика повинна
ґрунтуватися на визначені цілей сталого місцевого розвитку, а саме: сприяти
максимальній мобілізації фінансових ресурсів та найбільш повно забезпечувати
потреби суспільства. Відповідно до визначених цілей необхідно враховувати
вплив факторів на стан регіону, а саме враховувати потреби суспільного
розвитку та інтереси всіх верств населення.
Відповідно до поставлених цілей та окреслених факторів впливу до
бюджетної політики мають бути поставлені конкретні вимоги:
– науковий комплексний підхід при формування концепції бюджетної
політики місцевого рівня;
– врахування специфіки розвитку бюджетної політики та її вплив на
місцевий розвиток у попередніх періодах;
– дослідження історичних аспектів розвитку та вивчення новітніх
підходів щодо забезпечення сталого економічного розвитку регіону;
– сприяння підвищенню ефективності залучення та використання
фінансових ресурсів;
– врахування політичних та економічних змін у країні та світі.

Рис. 1. Інструменти бюджетної політики місцевого рівня
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Дотримання визначених вимог може бути забезпечене за допомогою
набору інструментів реалізації бюджетної політики на місцевому рівні (рис. 1).
Вибір саме цих складових відображає основну сутність місцевого
розвитку та сприятиме подальшому поглибленню функціонування всієї
фінансової системи. З метою обґрунтування домінант місцевого розвитку нами
запропоновано алгоритм визначення пріоритетів бюджетної політики місцевого
рівня (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм домінант впливу бюджетної політики на місцевий
розвиток
Формуванню ефективної бюджетної політики має передувати
дослідження основних проблем, які є в регіоні (економічного, суспільного,
політично, соціального та іншого характеру), що дозволяє визначити основні
пріоритети виділення бюджетних асигнувань.
В умовах обмежених бюджетних ресурсах, важливим напрямом
діяльності місцевих органів влади є залучення внутрішніх джерел ресурсів.
Розроблена бюджетна політика має максимально сприяти, у тому числі й на
законодавчому рівні, залученню місцевих інвестицій, як альтернативного
джерела фінансування програм та проектів розвитку регіону.
Практика впровадження програмно-цільового формування бюджетів усіх
рівнів, визначила позитивні результати впровадження довгострокових програм,
а отже, бюджетна політика має стимулювати місцеві органи влади до
формування та реалізації довгострокових бюджетних програм місцевого
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розвитку, які можуть бути складовими Державної стратегії економічного
розвитку держави.
Виділення бюджетних ресурсів місцевим бюджетам, залучення
інвестицій та реалізація бюджетних програм вимагають здійснення постійного
моніторингу соціально-економічного стану регіону, з метою своєчасного
виявлення нецільового та неефективного використання коштів. Здійснення
постійного моніторингу дозволить оптимізувати використання коштів.
Бюджетна політика сформована на рівні держави має забезпечувати
економічне зростання не лише держави, а і її регіонів.
Висновки. Отже, пріоритетами бюджетної політики має бути
підвищенням суспільного добробуту населення регіону та забезпечення сталого
місцевого розвитку, що може бути досягнуто шляхом використання
результативності та ефективності бюджетної політики. Можливості подолання
наслідків фінансової кризи залежать від повноти врахування у бюджетній
політиці особливостей середовищ функціонування, як країни так, і специфіки
розвитку конкретного регіону. У подальших наукових дослідженнях вважаємо
за доцільне присвятити увагу визначенню місця та ролі довгострокових
бюджетних програм у системі бюджетного регулювання місцевого розвитку.
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ОЦІНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ В ОБЛІКУ:
ГЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНЦЕПЦІЇ
ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В УЧЁТЕ:
ГЕНЕЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ КОНЦЕПЦИИ
FAIR VALUE MEASEREMENTS IN ACCOUNTING:
GENESIS AND PERSPECTIVES CONCEPT
Розглянуті питання генези, проблематики та перспектив застосування оцінки за
справедливою вартістю в бухгалтерському обліку. Досліджено основні хронологічні етапи
формування справедливої вартості як економічної та облікової концепції, аспекти оцінки за
справедливою вартістю в сучасному обліку, зокрема – у вітчизняній практиці, згідно
рекомендацій МСБО/МСФЗ, а також згідно U.S. GAAP. Окреслено проблемні аспекти
застосування оцінки за справедливою вартістю в методології сучасного бухгалтерського
обліку.
Ключові слова: оцінка, справедлива вартість, ринкова вартість, справедлива ринкова
вартість, історична вартість.
Рассмотрены вопросы генезиса, проблематики и перспектив применения оценки по
справедливой стоимости в бухгалтерском учете. Исследованы основные хронологические
этапы формирования справедливой стоимости как экономической и учетной концепции,
критерии оценки по справедливой стоимости в современном учете, в частности - в
отечественной практике, согласно рекомендациям МСФО / МСФО, а также согласно US
GAAP. Обозначены проблемные аспекты применения оценки по справедливой стоимости в
методологии современного бухгалтерского учета.
Ключевые слова: оценка, справедливая стоимость, рыночная стоимость,
справедливая рыночная стоимость, историческая стоимость.
In the article investigate questions of the genesis, problems and prospects of measurements
of fair value in accounting. Examines basic chronological stages of formation of the fair value of
both the economic and accounting concepts, the criteria for fair value measurements in a modern
light, in particular - in domestic practice, according to the recommendations IAS / IFRS and in
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accordance with US GAAP. Marked problematic aspects of the application of fair value
measurement methodology of modern accounting.
Keywords: measurements, fair value, market value, fair market value, historical value.

Постановка проблеми. Розвиток суспільних відносин (навіть до появи
кодифікованих норм регулювання життя суспільства у всіх його проявах)
пов’язаний з потребою здійснення оцінки в аспекті суспільних уявлень про
справедливість. Одночасно система правового регулювання в якості
універсального критерію справедливості також підпадає під таку оцінку,
оскільки нормативізовані в будь-якому законі правила теж мають бути
об’єктивно справедливими.
Проте, коли виникає питання про загальне визначення та певні уставлені
параметри справедливості як такої (а не лише про справедливість дій у тому чи
іншому конкретному випадку), то при цьому зазвичай виникають досить істотні
теоретичні проблеми. Існують погляди, що сутність цього поняття практично
неможливо достатньо повно узагальнити, бо для цього такий зміст повинен
мати можливо об’єктивний характер, тоді як «справедливість — це завжди
суб’єктивність, вона розуміється передусім як проекція власних інтересів.
Навіть загальні інтереси, нав’язувані суб’єкту, не сприймаються ним як
справедливі, якщо суперечать його особистим інтересам» [1].
Якщо ж відсутні позасуб’єктивні підстави для визначення змісту
справедливості, це поняття може перетворитись на певну ілюзію, котру
недоречно застосовувати для характеристики та оцінки реальних суспільних та
економічних явищ та процесів.
В фарватері кодифікації відносин справедливості лежить і поняття
справедливої вартості, що застосовується для оцінки об’єктів бухгалтерського
обліку; більш того – вона є певним трендом в сучасній обліковій системі, як
національній, так і міжнародній, причому її застосування в останні роки
набуває все більшого поширення. Проблемним питанням самої концепції
оцінки за справедливою вартістю, з’ясуванню можливих аспекти її
застосування в методології бухгалтерського обліку, її ґенезі та можливим
перспективам використання присвячено дослідження, здійснене в статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок в розвиток
теорії і методології оцінки в бухгалтерському обліку, зокрема – проблематиці
застосування справедливої вартості, здійснювали як зарубіжні, так і вітчизняні
науковці, серед яких А. Апчерч , А. Кінг, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, А.А.
Афанасьев, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Бондар, С.Ф. Голов, В.М. Жук, З.М. Левченко,
Л.Г. Ловінська., Н.В. Семенишина, В.Я. Соколов, І.С. Тиванюк, І.Б.Черкаський,
та багато інших.
Виділення невирішених частин загальної проблеми. Проте серед
науковців відсутня єдина думка щодо хронології формування самої концепції
справедливої вартості, періодизації етапів її формування, критеріїв та
можливих негативних аспектів практичного застосування такої оцінки. Це і
спонукало до проведення подальших досліджень за цими напрямами.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 10

32

Метою статті є спроба дослідження ґенези формування самої концепції
справедливої вартості, її основних етапів та сучасного стану, проблематичних
та суперечливих аспектів її застосування в сучасному обліку.
Результати дослідження. Поняття «справедливість» у застосуванні до
економічних об'єктів оцінки має давню історію. Певно, перше формулювання
ідеї справедливої ціни як квінтесенції мірила справедливого обміну, при якому
товари обмінюються в пропорціях, де кожен отримує свою частку, при цьому
не наживаючись за рахунок іншого, належить Аристотелю. Основні положення
цієї концепції про справедливий обмін наступні:
• обмін відбувається, якщо учасників угоди пов'язує взаємна потреба, а те,
що підлягає обміну, в певному сенсі відокремлене і має загальне мірило оцінки;
• загальною мірою при обміні є потреба, яку на практиці заміняють гроші,
котрі є умовним критерієм, установлюваним не за внутрішньою природою
явища, а за домовленістю між людьми;
• обмін справедливий, якщо співвідношення сторін відображає
співвідношення внеску в обєкт оцінки їх праці;
• здійснюючи між собою обміни, люди беруть участь в загальному житті
суспільства (полісу), яке без справедливих обмінів неможливе [2].
Аристотель остаточно не сформулював певного критерію, на підставі
котрого можна було б судити, яка пропорція обміну справедлива, а яка - ні. При
цьому в його тезах було два ключових поняття (робота, результатом якої
виступає пропоноване до обміну благо, і потреба, яку очікують від
одержуваного при обміні блага).
має на увазі
Мислитель говорить також, що «відплата рівним
пропорційність, але не рівність, бо суспільство тримається на тому, що
кожному дається пропорційно його діяльності».
Подальший розвиток концепції справедливого обміну та виникнення
поняття власне «справедливої вартості (справедливої ціни)» пов’язано з
працями Томи Аквінського в другій половині XIII ст.
Його міркування про справедливу вартість в першу чергу спиралися на
розвитку ідей Аристотеля, інтерпретації поняття обмінного права та
справедливості і повної еквівалентності при обміні. Справедлива вартість будьякого предмету, згідно з цими міркуваннями, мусить вимірюватись рівновагою
потреб людей та затрат праці на його створення.
Проте тут постає питання методики практичного визначення
«справедливої ціни» та існування практичних критеріїв такої «справедливості»?
Згідно з баченням мислителя, вона є результатом суб'єктивних оцінок двох
сторін, що обмінюються. В першу чергу це суб'єктивна оцінка продавцем тієї
міри збитку чи втрати, яку він понесе, продавши певний ресурс чи товар. Цей
збиток в цілому співвідноситься з витратами на його придбання або
виробництво. Але не менш важливим є і суб'єктивна оцінка покупцем цінності
цього товару, тобто ступеня своєї потреби в ньому. Продавець також повинен
враховувати і якість товару, встановлюючи на нього ціну. У подальших своїх
міркуваннях Тома Аквінський в основному в якості «справедливої ціни»
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 10

33

розглядає середню ціну, усталену на ринку на даний товар за наявності
середніх умов [3].
Розвиток економічних ідей томізму, зокрема – і щодо оцінки, був
достатньо послідовним, якщо не доктринальним, протягом усього
Середньовіччя. Так, концепції про справедливу ціну дотримувався магістр
Священної палати Сільвестро Маццоліні Пріерійскій, або Сильвестр (14561523), автор твору «Зведення усіх зведень» («Summa Summarum», 1514-1515
рр.), який представляв собою в той час найбільш повну енциклопедію не тільки
з питань богослов'я, а й з економічної проблематики.
На питання, «чи дозволено кому-небудь продавати свою річ за стільки, за
скільки можливо», Сильвестр, дав у своєму ранньому творі «Золота троянда»
(1503) негативну відповідь. Бо справедливість вимагає зрівнювання
обмінюваних речей, а еталонна, тобто справедлива, ціна - це «та, яка звичайно
складається в даному місці і в даний час», «встановлюється на основі
загального оцінювання людьми», «не є єдино точною». У підсумку Сильвестр
зазначив: «Дозволено ціні бути співвіднесеною з річчю і навпаки, - так буде,
якщо вона продається за поточною ціною за готівковий розрахунок або якщо
вона продається за стільки, за скільки можливо, за відсутності обману, примусу
і недосвідченості» [4, с. 31-32].
Подальша генеза економічної доктрини томізму, в тому числі і щодо
еквівалентності обміну, знайшла відображення у працях вчених Саламанкської
школи.
Саламанкська школа - один з напрямків пізньої схоластики, що
сформувалося в університеті міста Саламанки (Іспанія) в XVI ст., представники
якого далі розвивали вчення Томи Аквінського , зокрема - в аспекті пояснення
економічних явищ.
Один з її фундаторів, Франціско де Віторія, в своїх лекціях, прочитаних у
1534-1535 рр., вважав базовою справедливою ціну, встановлювану державою
або сформовану на ринку в результаті суб'єктивних оцінок людей, які
визначають через потребу в товарі [4, с.34-35]. Сам же спосіб ціноутворення де
Віторія поставив у залежність від числа учасників ринку, наблизившись до
сучасного розуміння умов ринкового і витратного ціноутворення:
«Коли існує багато і продавців і покупців, то несправедливо і незаконно
покупцеві купувати дешевше, а торговцю - продавати дорожче справедливої
ціни, тобто розраховувати ціну на основі витрат, причому не може служити
виправданням те, що останній купив десь річ за вищою ціною». Виняток
робився лише для предметів розкоші, потреба (а відтак і ціна на ринку котрих)
не диктується об’єктивною необхідністю в них.
Дальше застосування концепції справедливих цін та її інтеграція в
практику власне бухгалтерського обліку пов’язана з юридичною школою
обліку та моделлю так званого статичної бухгалтерії.
Статичний бухгалтерський облік - система, в котрій пріоритетною метою
виступає правильність обчислення та подання у звітності сучасного моменту
цього оцінювання фінансового стану господарюючого суб'єкта, можливо,
навіть на шкоду визначення і представлення у звітності фінансового результату
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[5, с.79]. Саме ж слово «правильність» в контексті прикладу розуміється таким
чином: наскільки наближене вартісне уявлення окремих елементів фінансової
моделі фірми (тобто балансу) до поточних (ринкових, справедливих) цін.
Статична практика обліку була вперше узаконена в 1673 в комерційному
кодексі Франції - (Ordonnance de Commerce).
Основний автор Кодексу - Жак Саварі (1622-1690) - французький
економіст, комерсант і правознавець, один з авторів комісії, що напрацьовувала
регламенти французького комерційного права Внесок Саварі у роботі комісії
був настільки значним, що прийнятий на підставі його роботи кодекс отримав
назву «Кодексу Саварі».
Доповіді Савари на засіданнях комісії були перероблені їм в книгу
«Досконалий підприємець», тези якої стали базою статичної облікової моделі.
[5, с.76-77]. У рамках котрої переважним є використання оцінок саме за
справедливою, або ринковою (як її похідною чи різновидом) вартістю, а також
постійне застосування переоцінок.
Ідея статичного балансу декларувалася в основному юристами, які
вважали, що звітність повинна насамперед давати інформацію про те, чи здатне
підприємство розплатитися за своїми зобов'язаннями.
Основні етапи ґенези концепції справедливої вартості

Філософська доктрина Арістотеля («Нікомахова етика»)
Формалізація поняття «справедливої ціни» Томою Аквінським,
середина XІІІ ст.
Розвиток ідей про справедливу вартість в XV- XVI ст. у
економічній доктрині томізму (Сільвестро Маццоліні, вчені
Саламанкської школи)

Жак Саварі. Юридична школа обліку. XVII – XIX ст.
Концепція оцінки за справедливими (ринковими) в статичній
моделі обліку. XIX - XX ст.
Сучасні IFRS, GAAP, НП(С)БО, що визначають справедливу
вартість як пріоритетний вид оцінки в обліку та звітності

Рис. 1. Основні етапи розвитку концепції справедливої вартості
Оскільки реальні платіжні засоби можуть бути виявлені лише в результаті
продажу активів підприємства (або принаймні їх оцінки в поточних
(узгоджених контрагентами) цінах), вони стверджували, що, по-перше, саме
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такі ціни слід використовувати як базові при складанні звітності а, по-друге,
остаточний результат діяльності підприємства можна обчислити лише після
фактичної його ліквідації.
Оскільки про фактичну ліквідацію мова на практиці йти не може,
пропонувалось робити фіктивну ліквідацію, тобто за результатами
інвентаризації оцінювати кожен об'єкт за цінами його можливого продажу.
Таким чином, поточні ціни стають основою при складанні балансу в рамках
статичної обліку.
Цілком очевидно, що в цьому випадку до практики оцінювання, а відтак
– і до звітності знову вводиться елемент суб'єктивізму. Крім того, слід
врахувати, що баланс - це модель, яка створюється не щодня і навіть не
щомісяця – тобто завжди буде певний часовий розрив від проведення оцінки до
її оприлюднення, а її достовірність за цей час може бути зменшена чи навіть
критично втрачена, - наприклад, у випадку суттєвих цінових коливань.
Трактування доктрини справедливої вартості, що йде від Аристотеля і
Томи Аквінського, переживши несуттєву видозміну, благополучно увійшло в
ХХІ століття. Основна хронологія етапів її ґенези узагальнена на схемі, рис. 1.
Згідно з визначенням податкового законодавства США Fair Market Value
(FMV), або ж у дослівному перекладі, справедлива ринкова вартість - це
найбільш ймовірна ціна, по якій товар або послуга будуть обмінюватися в
перерахунку на грошові кошти або еквівалент, в умовах вільного ринку за
умови таких припущень:
- добре поінформований, зацікавлений та незалежний продавець діє у
своїх інтересах;
- добре поінформований, зацікавлений та незалежний покупець діє у своїх
інтересах;
- є достатній час експозиції на вільному і відкритому ринку.
Пріоритетними для регулярного обліку є справедлива ринкова вартість
FMV та справедлива вартість – FV [6, c.133-134]. При досить близькому їх
спорідненні вони мають все ж певні суттєві риси відмінності. Ці відмінності
можна певним чином узагальнити та систематизувати (табл. 1).
Застосування справедливої вартості при оцінюванні об’єктів обліку стали
вимагати – раніш чи дещо пізніші норми наступних національних стандартів:
П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9
«Запаси» (при формуванні первісної вартості запасів, що внесені до статутного
капіталу підприємства, одержані підприємством безоплатно, придбані у
результаті обміну на подібні (неподібні) запаси ), П(С)БО 12 «Фінансові
інвестиції» , П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 22 «Вплив інфляції»,
П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», П(С)БО 34 «Платіж на основі акції» [7,
с.54].
При цьому Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність» взагалі не містить згадок про сам факт існування якоїсь справедливої
вартості.
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Досить неоднозначно тлумачать справедливу вартість міжнародні
стандарти. Наводячи визначення справедливої вартості, МСФЗ (IFRS) 13 [8],
не містить конкретних правил та методики її розрахунку.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика ознак в тлумаченні понять справедливої
ринкової вартості та справедливої вартості
Справедлива ринкова вартість - FMV
Добровільний
покупець.
Він
діє
виключно з власної волі, без тиску чи
примусу до здійснення транзакції

Продавець діє виключно з власної волі,
тобто він такий, що не має надмірного
бажання або не змушений продавати, за
будь-яку ціну, і не такий, що очікуватиме
на ціну, яка не є розумною для існуючого
ринку. Також добровільний продавець
зацікавлений
продати
об'єкт
за
максимально можливою на відкритому
ринку ціною.
Жодна з сторін не знаходиться під тиском
Вартість рівноваги відносно
сторін

для обох

Передбачено, що і продавець, і покупець
однаково обізнані щодо умов транзакції та
володіють усією доступною інформацією
щодо вигод та застережень стосовно неї
Може застосовуватись у будь-яких
державних (в т.ч. податкових) вартісних
оцінюваннях
Здійснюється пріоритетно
власника коштів (покупця)

з

позиції

Справедлива вартість - FV
Покупець не завжди діє добровільно.
Наприклад, це може бути покупець, який
не заплатить ціну, вищу від тієї, що
сформувалася у певний період часу на
ринку.
Продавець не завжди діє добровільно

Покупець не завжди знаходиться під
тиском; продавець може піддаватися тиску
Поняття справедливості стосується в
першу чергу продавця, в контексті його
неспроможності зберегти свою долю в
акціонерному капіталі компанії
Відсутнє таке передбачення

Найбільш
розповсюджений
стандарт
оцінки вартості стосовно майнових часток
в капіталі міноритарних та утиснутих в
правах акціонерів
Здійснюється
з
позиції
власника
виставлених на продаж активів (продавця)

Метою Стандарту є лише:
• дати «визначення справедливої вартості»;
• викласти «в єдиному МСФЗ основу для оцінки справедливої вартості»; а
також
• навести вимоги стосовно «розкриття інформації про оцінки
справедливої вартості» (п. 1 Стандарту).
Визначення поняття «справедлива вартість» містять як пункт 9
Стандарту, так і Додаток А «Визначення термінів» до нього. При цьому дивує
те, що їх зміст досить суттєво відрізняються між собою.
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Пункт 9 Стандарту містить таке визначення: «Стандарт дає визначення
справедливої вартості як ціни, яка була б отримана при продажу активу або
сплачена при передачі зобов'язання в умовах операції, здійснюваної на
організованому ринку, між учасниками ринку на дату оцінки» .
А ось Додаток А, про який зазначено що він «є невід'ємною частиною
цього стандарту», містить трактування, згідно з яким справедлива вартість - це
«ціна, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при передачі
зобов'язання при проведенні операції на добровільній (курсив наш –О.З.) основі
між учасниками ринку на дату оцінки», тобто є аналогом згаданої вище
справедливої ринкової вартості - FMV.
Також очевидно, що одна справа - уявити ситуацію в гіпотетичних
«умовах операції», а інша - мати на увазі її фактичне проведення компанією.
Лише друге з наведених визначень згадує «добровільну основу» відповідних
угод. Також тут ми бачимо безумовний вододіл між справедливою і ринковою
вартістю (бо остання – не завжди є справедливою).
На питання щодо практичного визначення справедливої вартості МСФЗ
13 [8] знов дає достатньо розгорнуту відповідь, яка, проте не робить предмет
нашого розгляду більш конкретним.
Заводячи мову про можливі підходи до обчислення справедливої
вартості, Стандарт, насамперед, повертається до питання про мету цієї дії.
Зокрема, згідно з п. 62 Стандарту, мета використання одного з можливих
методів оцінки полягає в тому, щоб «визначити ціну, за якою відбулася б
звичайна операція продажу активу чи передачі зобов’язання між учасниками
ринку на дату оцінки за поточних ринкових умов». Трьома, як свідчить
Стандарт, «найбільш широко використовуваними» методами такої оцінки є
«ринковий підхід», «витратний підхід» і «дохідний підхід».
При цьому пункт 61 Стандарту уточнює: «Суб'єкт господарювання
застосовує методики оцінювання, які відповідають обставинам та для яких є
достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи
використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання
закритих вхідних даних.».
Також, додаток А до МСФЗ 13, що містить визначення використовуваних
Стандартом термінів, наступним чином визначає зміст зазначених підходів до
оцінки.

Ринковий підхід - це «метод оцінки, при якому використовуються
ціни й інша відповідна інформація, що генерується ринковими угодами з
ідентичними або порівнянними (тобто аналогічними) активами, зобов'язаннями
або групою активів і зобов'язань, такою як бізнес».

Витратний підхід - це «метод оцінки, при якому відображається
сума, яка потрібна була б зараз для заміни продуктивної здатності активу (часто
звана поточною вартістю заміщення)».

Дохідний підхід - це «методи оцінки, які перетворюють майбутні
суми (наприклад, потоки грошових коштів або доходи і витрати) в єдину суму
на поточний момент (тобто дисконтовану). Оцінка справедливої вартості
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здійснюється на основі вартості, що позначається поточними ринковими
очікуваннями щодо таких майбутніх сум».
За своєю сутністю, перелічені варіанти є скоріш окремими видами оцінки
об'єктів бухгалтерському обліку, ніж варіантами однієї методики; їх об'єднує
лише вимога досить гіпотетичної «справедливості» по відношенню до їх же
потенційних результатів.
І тут ми знову приходимо до висновку про те, що «справедливість» - це
скоріше якісна характеристика оцінки, ніж визначення її конкретного способу.
Повертаючись до практики обліку Сполучених Штатів, зазначимо, що
GAAP US вимагають (або дозволяють) застосовувати поєднання обох типів
вимірювань - за справедливою ринкова вартістю чи за справедливою вартістю.
Тим не менше наголос робиться саме на пріоритеті застосування справедливої
вартості, оскільки вважається, що саме вона доставляє користувачам
фінансових звітів найбільш точну та адекватну інформацію.
В зв’язку з цим постає одне маленьке питання: чи можуть сторони,
контрагенти при здійсненні оцінки насправді бути незалежними і об’єктивно
поінформованими? І наскільки припущення про добру поінформованість та
неупередженість сторін при визначенні поточної ціни об’єкту оцінки не є
суб’єктивним, а сама суб’єктивність - зловмисною?
Майже п'ятнадцять років минуло від часу грандіозного краху
сумнозвісної корпорації «Енрон». І вже на сценах Вест-Енду і Бродвею з
великим успіхом здійснюється постановка мюзиклу з одноіменною назвою –
«Enron». Джон Кей в статті [9], опублікованій в The Financial Times зазначає:
«Мюзикл "Енрон" починається з того, як президент цього американського
енерготрейдера Джефрі Скіллінґ (нині у в’язниці) розпиває шампанське зі
своїми колегами. Не відзначаючи вигідну угоду, чи власне підвищення, чи
новий рекорд курсу акцій компанії, а святкуючи отримання листа від комісії з
питань торгівлі цінними паперами та роботи фондових бірж, яка схвалила
ширше використання обліку в поточних цінах у бізнесі "Енрон"». (курсив
наш – О.З.)
Відсутність по справжньому вільних та активних ринків, де не діяли б
приховані картельні угоди, ринків з справжньою, а не імітованою конкуренцією
знецінюють достовірність при використанні оцінки за справедливою вартістю.
З іншого боку, при визначенні «справедливості» головну ваду може скласти сам
суб’єктивізм оцінщиків (або замовників оцінки, що впливатимуть на них), мотивований певними інтересами, або ж такий, що базується просто на певних
помилках несвідомого характеру. Недосконалість методики у визнанні і та
оцінки гудвілу, компетенцій, інших складових неявних активів також не дає
підстав розглядати справедливу вартість як єдину панацею для всіх напрямів
застосування.
Система обліку за справедливою вартістю передбачає, що компанії
оцінюють та наводять у звітності свої ресурси по суті, за узгодженою поточною
вартістю, і можуть відображати негативні (для себе) зміни в їх стані та
структурі під впливом ринкової кон’юнктури дуже радикально. Наприклад,
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якщо поточна вартість об’єкта буде набагато нижчою за первісну (історичну)
вартість, в балансах матимуть місце значні списання, тобто - втрати.
Такі явні втрати можуть зрештою призвести до втрати довіри інвесторів
та контрагентів, а особливо - якщо в національному економічному просторі
відсутній розвинутий і по справжньому вільний ринок для експозиції та
визначення, зрештою, будь-якої вартості взагалі.
Якщо з подібними проблемами стикаються країни з міцними і сталими
ринковими традиціями, що казати про перехідні економіки на кшталт
української? Така «справедлива» вартість може бути свідомо чи несвідомо
сфальшована чи спотворена – чи то через недостатню обізнаність, чи то
свідомо, для введення користувачів бухгалтерських звітів в оману. То чи
існують достатні протидії можливості маніпуляції «невидимої руки»?
Характерним є і те, що фахівці однієї з найбільших міжнародних
організацій професійних бухгалтерів АССА (The Association of Chartered
Certified Accountants) також вважають, що:

Облік за справедливою вартістю має ряд істотних переваг, однак існуючі
неліквідні ринки виявили проблеми віднесення достовірної вартості до
фінансових інструментів та деривативів.

З цієї причини IFRS мають як і раніше включати різноманітні принципи
визначення затрат та оцінки поточної вартості – загалом наразі АССА не
бачить причин для розширення використання справедливої вартості в
стандартах бухгалтерського обліку, а особливо в тих сферах, де ринки
відсутні.

Первісна вартість може бути показана у фінансовій звітності, якщо
використовується справедлива вартість, щоб користувачі могли самі
приймати рішення щодо зазначеної вартості активів.

Фінансова звітність призначена для інформування зацікавлених осіб про
положення справ компанії, а не для того, щоб надавати регулюючим
органам інструмент фінансової стабільності [10].
Висновки. Як зазначав ще у ХІХ ст. Вільгельм Віндельбанд «Будь-яка
оцінка передбачає в якості власного мірила певну мету і має сенс і значення
тільки для того, хто визнає цю мету». Тобто, методологія оцінки взагалі, і щодо
використання справедливої вартості – зокрема – має виходити в першу чергу з
мети, з котрою використовуватиметься отримана інформація.
При цьому в фінансовому обліку та звітності, в документах, що
декларують облікову політику компанії та примітках до фінансових звітів має
бути докладно витлумачена методика проведення такої оцінки капіталу. Також
має бути легко простежуваною історія усіх корекцій, переоцінок та інших
вартісних трансформацій при визначення його вартості. Мають бути
кодифіковані всі технічні процедури та визначені їх параметри.
А підводячи підсумок, дозволимо висловити твердження, що оцінка за
справедливою вартістю в сучасному обліку – це не більше, ніж мінімальне зло.
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
PECULIARITIES OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE CONTEXT OF
CONSUMER NEEDS
Система вищої освіти направлена на задоволення потреб широкого кола зацікавлених
сторін: особистості, суспільства, ринка праці та держави в цілому. Виявлено споживчі
потреби безпосередніх замовників освітніх послуг. У контексті управління якістю освітніх
послуг виокремлено процес одержування та споживання освітніх послуг. Визначено
особливості освітніх послуг вищих навчальних закладів, які відрізняють послуги вищої
освіти у контексті забезпечення споживчих потреб.
Ключові слова: освітні послуги, особливості освітніх послуг, споживчі потреби,
споживачі освітніх послуг, споживання освітніх послуг, ринок освітніх послуг.
Система высшего образования направлена на удовлетворение потребностей
широкого круга заинтересованных сторон: личности, общества, рынка труда и
государства в целом. Выявлены потребительские нужды непосредственных заказчиков
образовательных услуг. В контексте управления качеством образовательных услуг
выделены процесс получения и потребления образовательных услуг. Определены
особенности образовательных услуг высших учебных заведений, которые отличают услуги
высшего образования в контексте обеспечения потребительских нужд.
Ключевые слова: образовательные услуги, особенности образовательных услуг,
потребительские
нужды,
потребители
образовательных
услуг,
потребление
образовательных услуг, рынок образовательных услуг.
The higher education system is aimed at meeting the needs of a wide range of stakeholders:
individuals, society, labor market and the state in general. Discovered consumer needs of direct
customers of educational services. In the context of quality management of educational services
singled process of obtaining and consumption of educational services. The features of the
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educational services of higher education institutions that distinguish the services of higher
education in the context of consumer needs are identified.
Key words: educational services, peculiarities of educational services, consumer needs,
educational services customers, educational services consumption, educational services market.

Постановка проблеми. В умовах високої конкуренції перед вищими
навчальними закладами постає ряд управлінських проблем та питань, у тому
числі питання підвищення якості послуг, що надаються, а отже й пошуку
обґрунтованих методів та підходів до управління якістю освітніх послуг.
Освітнім послугам притаманні певні особливі риси та відмінності, що неминуче
впливає на сприйняття їх якості замовниками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із перших визначив
певні особливості освітніх послуг в своїх працях присвятив російський вчений
Панкрухін О.П., присвятивши свої дослідження питанню маркетингу освітніх
послуг. Властивості та специфічні риси освітніх послуг досліджували російські
вчені Баталова О.С., Ксенофонтова О.Л., Романова І.М., Сагінова О.В. та інші, а
також українські вчені Кратт О.А, Оболенська Т.Є., Парсяк В.Н. та інші
наковці. Розвиток ринкових відносин, посилення конкурентної боротьби,
реформування системи освіти та подальша її трансформація, інтеграція в
європейський простір ставить нові управлінські завдання перед вищими
навчальними закладами, що вимагає подальшого вивчення особливостей
освітніх послуг.
Цілі статті. Метою статті є виявлення особливостей освітніх послуг у
контексті забезпечення споживчих потреб. Значна частка особливостей
притаманна всім видам освітніх послуг, проте в даній статті мова йде саме про
освітні послуги вищих навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. Закон України «Про вищу освіту» ставить
на меті вищої освіти «підготовку конкурентоспроможного людського капіталу
для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у
кваліфікованих фахівцях», шляхом «співпраці державних органів і бізнесу з
вищими навчальними закладами», «поєднання освіти з наукою та
виробництвом» [1, преамбула].
Одним з принципів державної політики у сфері вищої освіти є «сприяння
сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного
людського капіталу» [1, Розд. 1, ст. 3, п. 2].
Отже держава ставить перед вищими навчальними закладами завдання
підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців. Коло зацікавлених
сторін, на задоволення потреб яких направлена система вищої освіти, – це
особистість (самореалізація), суспільство (сталий розвиток), ринок праці та
держава в цілому (конкурентоспроможний людський капітал – кваліфіковані
фахівці). Слід відзначити, що за останні десятиріччя система освіти
трансформувалася в ринок освітніх послуг, що ставить принципово нові
управлінські завдання перед навчальними закладами. Хоч освітня галузь і
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знаходиться під значним впливом державного регулювання, ринок освітніх
послуг в значній мірі регулюється законами попиту та пропозиції.
У науковій літературі існує думка, що споживання та надання освітніх
послуг відбувається одночасно. Є. Попов зазначає, що освітня послуга як
специфічний товар «споживається в той самий момент, що й виробляється й
передається» [2], О. Панкрухін висловлює схожу думку «особливість саме
послуг вищої освіти проявляється в тому, що початок їх споживання
відбувається одночасно з початком їх надання» [3]. Із вищезазначеним
погоджуються й інші науковці [4; 5; 6].
В класичній економічній теорії під споживанням розуміють
використання, витрачання чогось для задоволення якихось потреб. Споживання
освітньої послуги та послуг взагалі відрізняється від споживання матеріальних
благ. У процесі споживання останніх зменшується їх кількість та вартість
(споживацька, ринкова), матеріальні товари перебувають у власності
споживача.
Для послуг характерно або безпосереднє споживання трудової діяльності
суб’єкта-надавача послуги, або споживання матеріальних об’єктів (благ) із
супроводом та допомогою трудової діяльності суб’єкта-надавача послуги.
Таким чином, при споживанні матеріальних товарів споживається результат
трудової діяльності, а при споживанні послуг – сама трудова діяльність як така.
Споживач не придбає права власності. В результаті надання послуги
змінюється стан споживача або раніше існуючий матеріальний предмет.
При споживанні матеріальних благ зменшується їх вартість (споживацька
та ринкова), що часто зазначається у визначенні поняття споживання. Так,
наприклад, В. Радаєв визначає споживання як використання корисних
властивостей того чи іншого блага, сполучене із задоволенням особистих
потреб людини та витрачанням (знищенням) вартості даного блага [7].
Вартість, кількість та якість освітніх послуг зменшується не через їх
споживання/використання (як у випадку із матеріальними благами), а у зв’язку
зі старінням та забуванням інформації/знань, втратою умінь, навиків та
компетенцій під впливом фактору часу, науково-технічного прогресу та інших
чинників. Використання здобутої кваліфікації у трудовій діяльності навпаки
сприяє більш довгому корисному ефекту від отриманих освітніх послуг. Отже,
для освітніх послуг таке визначення споживання не відповідає дійсності.
Розглядаючи споживання як задоволення потреб, необхідно визначити,
які саме потреби задовольняють освітні послуги вищих навчальних закладів.
Освітні послуги придбаються замовниками з метою задоволення потреби
в освіті, останню в свою чергу можна представити у вигляді групи потреб, які
можуть слугувати мотивом для отримання освітніх послуг, а також виникають
додатково у процесі навчання. Розглянемо детальніше ці потреби.
Перша група потреб – потреби які задовольняються у процесі й в
результаті отримання та надання освітніх послуг:
1.
Потреба у надбанні статусу освіченої людини, кваліфікованого
фахівця. На рівень задоволення цієї потреби впливає також популярність
обраної професії та спеціальності, статус навчального закладу, де здобувається
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освіта, іноді навіть географічне положення навчального закладу та ряд інших
чинників.
2.
Пізнавальні потреби (отримання знань, умінь, навиків,
компетенцій). На ступінь задоволення пізнавальних потреб мають вплив такі
чинники як методи та технології навчання, матеріально-технічне та ресурсне
забезпечення, наявність висококваліфікованих викладачів, навчальні плани та
програми та ін.
3. Навчання у вищому навчальному закладі відбувається як правило
протягом декількох років, тому не менш важливим є забезпечення комфортного
середовища, у якому надаються освітні послуги та створення сприятливої
інфраструктури. Комфортні умови навчання – забезпечення безпеки під час
навчання, створення можливостей для задоволення первинних потреб людини,
а також задоволення інших фізичних, соціальних та культурних потреб.
По закінченні навчання здобувач вищої освіти стає дипломованим
фахівцем. Припустимо, під час навчання всі вище перелічені потреби
задовольнялися, студент відчував себе цілком комфортно. З точки зору
управління якістю продукт або послуга вважається якісною, якщо
задовольняються потреби замовника. Постає питання, чи можна вважати у
такому випадку освітні послуги якісними. Те, наскільки випускник
кваліфікований та конкурентоспроможний стає зрозуміло тільки із початком
його трудової діяльності. Отже необхідною умовою якісної освітньої послуги з
точки зору випускника є можливість працевлаштуватись та знайти гідну працю
протягом обмеженого проміжку часу. Тому освітня послуга повинна бути
спрямована на задоволення потреби щодо працевлаштування та використання
отриманої кваліфікації у трудовій діяльності. Отже, якщо людина отримала
професію та не може працевлаштуватися за фахом або не по спеціальності, не
може реалізувати себе в трудовій діяльності – освіта не якісна, а коли завдяки
своєму професіоналізму випускник зміг працевлаштуватися та знайти достойну
роботу – освіта якісна. Таким чином існує друга група потреб, на задоволення
яких має бути направлені освітні послуги, та які є також стимулом для
навчання.
Друга група потреб – потреби, які задовольняються із початком трудової
діяльності освіченої особи в результаті становлення кваліфікованим фахівцем:
1. Потреба у забезпеченні матеріального благополуччя шляхом
працевлаштування та роботи за отриманою спеціальністю або іншої
професійної реалізації.
2. Потреби у досягненні певного соціального статусу, кар’єрного
зростання та досягнення успіху в роботі або іншій трудовій діяльності.
3. Потреба у самореалізації (чи самоактуалізації за пірамідою потреб
Маслоу), у тому числі завдяки отриманим якісним освітнім послугам.
Мотивом вступу до навчального закладу можуть бути також інші
потреби, не пов’язані із отриманням освіти та майбутнім працевлаштуванням,
коли навчання розглядається як засіб задоволення якихось інших потреб
(перебування та міграція в інший регіон/країну, створення сім’ї, ухилення від
військового обов’язку тощо), але вони у даній статті не розглядаються.
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Процес надання з одного боку та отримання з іншого боку освітніх послуг
є довготривалим. Реальна можливість оцінити якість отриманих послуг та
можливість і ступінь задоволення потреб другої групи настає з початком
трудової діяльності особи. Якісні освітні послуги мають забезпечувати
довготривалий результат у вигляді задоволення потреб другої групи вже по
закінченні освітнього процесу у вищому навчальному закладі.
У контексті управління якістю освітніх послуг вважаємо за потрібне
виокремити процес одержування та споживання освітніх послуг. Так під
одержуванням будемо розуміти процес навчання здобувача освіти у
навчальному закладі, а під споживанням – процес використання отриманої
освітньої послуги за призначенням – реалізації здобутої кваліфікації у
професійній та трудовій діяльності.
Важливими аспектами освітньої послуги є те, що вона є процесом та
результатом трудової діяльності виконавців (працівників освітньої сфери),
результат представляє собою сукупність знань, умінь, навиків і компетенцій (в
певній галузі відповідно до обраного напряму навчання), а основною потребою
замовників є можливість використання отриманої освітньої послуги
(результату) в своїй трудовій діяльності, тобто перетворення одержаної освіти
на (матеріальні) блага/вигоди під час споживання послуги. Здобута кваліфікація
має допомогти людині реалізувати свій потенціал, задовольнити економічні та
соціальні потреби (соціальний статус, кар’єра).
Управління якістю освітніх послуг передбачає задоволення потреб
замовників, при чому якість освітніх послуг складається з якості процесів,
якості забезпечення/потенціалу вищого навчального закладу (тобто сукупність
характеристик системи освіти) та якості результатів (сукупність характеристик
особи з освітою). Якість має наступні властивості: придатність до споживання,
здатність задовольняти потреби замовників, змінюваність в залежності від часу та
факторів зовнішнього середовища.
З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що якість процесів та
якість потенціалу/забезпечення вищого навчального закладу характеризується
ступенем задоволеності потреб першої групи, якість результатів
характеризується ступенем задоволеності потреб другої групи.
До відмінностей освітніх послуг у контексті забезпечення споживчих
потреб та управління їхньою якістю слід віднести наступне:
1.
Складність оцінки якості послуг до їх придбання та навіть на
момент закінчення отримання послуги. Реально оцінити можливість
задоволення потреб другої групи можна із початком трудової діяльності. Для
попередньої оцінки, наприклад, при виборі навчального закладу, необхідно
проаналізувати потреби бізнес-середовища та ринку праці, співвіднести ці
потреби із рівнем та напрямом отримуваної освіти, визначити відповідність
комплексу знань, умінь, навиків та компетенцій (набутого професіоналізму), що
отримується у процесі навчання, вимогам бізнес-середовища, що дозволить
освіченій особі успішно працевлаштуватися. З цього витікає наступна
відмінність.
2.
Складність порівняння освітніх послуг/ надавачів освітніх послуг.
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3.
Широке коло зацікавлених сторін – здобувачі освіти, їх батьки,
бізнес-середовище та посередницькі установи (наприклад, служби зайнятості),
держава та суспільство в цілому.
4.
Якість результату освітньої послуги значною мірою залежить від
безпосереднього споживача послуги. По-перше, від його початкового рівня та
здібностей, по-друге, від участі споживача освітніх послуг в освітньому
процесі, що є необхідною умовою процесу надання послуги та від чого
залежить кінцевий результат та корисний ефект послуги.
5.
Зміна споживчих потреб до освітніх послуг протягом їх надання.
Довготривалість надання послуги з одного боку, та швидке зростання обсягу
інформації, наукового знання, науково-технічний прогрес, зміна потреб
опосередкованих замовників освітніх послуг (бізнес-середовища, держави,
суспільства) веде до зміни споживчих потреб до освітніх послуг та вимагає
змінення якості та змісту освітніх послуг. Зміст послуги, який задовольняв
потреби замовника, наприклад, на початку отримання послуги або ще при
виборі навчального закладу для отримання освітніх послуг, із перебігом часу
може втратити здатність задовольняти споживчі потреби та зменшити або
взагалі втратити цінність для замовника.
6.
Період одержання з одного боку та надання з іншого та період
споживання освітньої послуги не співпадають, тобто має місце, як правило,
часовий лаг між одержанням і споживанням послуги. Споживання починається
з моменту реалізації набутої освіти, тобто використання за призначенням у
трудовій та професійній діяльності. Споживання закінчується, коли знань,
отриманих у вищому навчальному закладі, стає недостатньо і вичерпується
можливість для виконання професійних обов’язків.
7.
Значне державне регулювання, фінансування та контроль.
8.
Можливість змінення змісту освітніх послуг під час їх
надання/отримання. В умовах швидкої змінюваності та збільшення обсягів
інформації, науково-технічного прогресу й інноваційного розвитку постійна
актуалізація, оновлення знань, орієнтація на потреби ринку праці та бізнессередовища забезпечують життєздатність і конкурентоспроможність освітніх
послуг. Державне регулювання освітньої галузі (особливо під час
реформування) також може значно вплинути на зміст освітньої послуги вже
під час отримання послуги (змінення кількості аудиторних годин, нормативної
частини навчальних дисциплін, назви
спеціальностей та отримуваної
кваліфікації, системи розподілення випускників тощо). При чому ці зміни
можуть як позитивно так і негативно вплинути на рівень задоволення
замовника. Проте слід відзначити, що держава є одним з посередніх замовників
освітніх послуг, представляє потреби суспільства загалом, значною мірою
фінансує освіту. Так у 2014-2015 навчальному році прийнято на навчання 47,7
відсотків студентів за рахунок державного бюджету, 5,9 – місцевих бюджетів,
0,2 – органів державної влади, юридичних осіб, 46,2 – фізичних осіб [8, с. 10].
9.
Умови надання послуги та інфраструктура мають важливе значення
для замовника/споживача послуги на відміну від умов виробництва
матеріальних товарів.
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10. Наявність та якість супутніх послуг значною мірою впливають на
ступень задоволення споживачів.
11. Висока залежність якості освітніх послуг від компетентності
персоналу, що їх надає.
12. Необхідність певного початкового рівня підготовки здобувача
освіти.
13.
Під час отримання послуг необхідно відповідати певним умовам,
недостатньо просто купити послугу.
14. Можливість здобувати освіту у декількох надавачів освітніх послуг
у результаті академічної мобільності студентів та викладачів.
15.
У результаті отримання освітніх послуг змінюється сам споживач.
16. Незахищеність прав споживачів освітніх послуг у разі низької
якості отримуваних послуг.
17.
Співробітництво надавачів освітніх послуг із конкурентами
(наукові заходи, спільні проекти, обмін досвідом, конференції тощо) сприяє
підвищенню якості освітніх послуг та відповідно задоволеності замовників.
18.
Значний вплив при прийнятті рішення про придбання освітніх
послуг третіх осіб – батьків, старших осіб тощо. На момент початку навчання
більшість осіб ще не досягають повноліття.
Висновки. Сприйняття послуг вищого навчального закладу як товару
вимагає нових підходів в управлінні якістю освітніх послуг на підставі
систематизованих властивостей, що відрізняють освітні послуги у контексті
забезпечення споживчих потреб. Система вищої освіти направлена на
задоволення потреб широкого кола зацікавлених сторін: особистості,
суспільства, ринка праці та держави в цілому. Проте безпосереднім замовником
освітніх послуг є, як правило, здобувач освіти.
Важливими аспектами освітньої послуги є те, що вона є процесом та
результатом трудової діяльності виконавців, результат представляє собою
сукупність знань, умінь, навиків і компетенцій в певній галузі відповідно до
обраного напряму навчання, а основною потребою замовників є можливість
використання отриманої освітньої послуги в трудовій діяльності, тобто
перетворення одержаної освіти на блага/вигоди під час споживання послуги. У
контексті управління якістю освітніх послуг виокремлено процес одержування
та споживання освітніх послуг: одержування – це процес навчання здобувача,
споживання – це процес використання отриманої освітньої послуги за
призначенням, реалізації здобутої кваліфікації у професійній та трудовій
діяльності.
Запропоновано споживчі потреби безпосередніх замовників освітніх
послуг поділити на дві групи: перша група потреб – потреби які
задовольняються у процесі й в результаті отримання та надання освітніх
послуг, друга група потреб – потреби, які задовольняються із початком
трудової діяльності освіченої особи в результаті становлення кваліфікованим
фахівцем.
Ступень задоволення потреб замовників характеризується якістю. Якість
освітніх послуг складається з якості процесів, якості забезпечення/потенціалу
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вищого навчального закладу, якості результатів та має наступні властивості:
придатність до споживання, здатність задовольняти потреби замовників,
змінюваність в залежності від часу та факторів зовнішнього середовища. Якість
процесів та якість потенціалу/забезпечення вищого навчального закладу
характеризується ступенем задоволеності потреб першої групи, якість
результатів характеризується ступенем задоволеності потреб другої групи.
У контексті забезпечення споживчих потреб визначено наступні особливості
освітніх послуг: складність оцінювання якості та порівняння освітніх послуг;
залежність якості результату освітньої послуги від безпосереднього споживача
послуги та компетентності персоналу, що їх надає; сприяння співробітництва
надавачів освітніх послуг із конкурентами підвищенню якості освітніх послуг
та задоволеності замовників; вплив на ступень задоволення споживачів умов
надання послуги, інфраструктури, наявності та якості супутніх послуг; можливе
змінювання споживчих потреб та змісту освітніх послуг під час їх
надання/отримання; часовий лаг між одержанням і споживанням послуги;
необхідність відповідати певним вимогам для можливості отримання послуги
та під час навчання; змінення в результаті отримання освітніх послуг
споживача; академічна мобільність;
широке коло зацікавлених сторін;
державне регулювання, фінансування та контроль; незахищеність прав
споживачів; значний вплив на прийняття рішення про придбання освітніх
послуг третіх осіб.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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КОРРУПЦИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ РОССИИ:
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ОПЫТ ПОЛЬШИ
CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENT OF RUSSIA:
WHAT CAN GIVE A POLISH EXPERIENCE
Рассмотрены примеры коррупции в системе местного самоуправления Российской
Федерации, насчитывающей 25000 муниципальных образований. Принята, как актуальная,
проблема коррупции среди депутатов муниципальных образований.
Изучены условия профилактики коррупции в местном самоуправлении в Польше с
акцентом на деятельность муниципальных депутатов. Даны рекомендации по
использованию опыта Польши для профилактики коррупции в системе местного
самоуправления Российской Федерации.
Ключевые слова: коррупция, профилактика коррупции, местное самоуправление,
права граждан, запрет деятельности, депутат муниципалитета.
There are examples of corruption in the system of local self-government of the Russian
Federation, with about 25,000 of municipalities. It is accepted as an actual problem of corruption
among the deputies of municipal entities.
Conditions are studied for the prevention of corruption in local government in Poland with
emphasis on the activities of the municipal deputies. It is recommended to use the Polish experience
for the prevention of corruption in local self-government system of the Russian Federation.
Key words: corruption, prevention of corruption, local government, citizens' rights, ban of
activity, the Deputy of municipality.

Постановка проблемы. Коррупция социально неприемлема и
принципиально несовместима с реальным местным самоуправлением [2].
Коррупция приводит к массовому нарушению прав граждан, к масштабному
вытеснению их из сферы бесплатных муниципальных услуг. Она искажает саму
суть местного самоуправления, когда граждане становятся заложниками
муниципальных чиновников, ведомственных учреждений и организаций граждане при этом сталкиваются с искусственно создаваемыми формальными
препятствиями. Они ставятся в условия, когда легче заплатить за получение
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«бесплатной» услуги требуемую сумму, чем бороться за справедливость. Это
так называемая бытовая коррупция, сопутствующая, например, устройству
ребенка в детский сад или в школу, оформлению в собственность садовоогородного или дачного земельного участка, регистрации постоянного
проживания на этих участках, получению различных льгот и т.д.
[2]. Современная российская практика породила новые формы коррупции в
органах местного самоуправления, когда взятку вручают депутатскому
корпусу, а не отдельным депутатам [15].
В ходе социологического исследования, респондентам (ученым-юристам
и работникам Государственной Думы РФ) было предложено ответить на
вопрос: «Как Вы полагаете, какие из перечисленных государственных органов
являются наиболее коррумпированными»? По мнению респондентов,
коррупция характерна для органов местного уровня – приблизительно 20%
выбрали данный ответ [9]. Учитывая, что в Российской Федерации
насчитывается около 25 тысяч муниципальных образований [15],
актуализируется проблема профилактики коррупции в органах местного
самоуправления – самом массовом сегменте принятия экономических решений.
Анализ последних исследований и публикаций. В 2015 г. в ходе
расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных
лицами, обладающими особым правовым статусом, «к ответственности
привлечены около 300 депутатов и глав органов местного самоуправления»
[13]. По мнению авторов, эти данные не отражают реального масштаба
коррупции в органах местного самоуправления. Большую наглядность дают
следующие примеры:
1. Результатами коррупции в Краснодарском крае являются:
возникновение и развитие практики продажи должностей во власти на
определенный срок; неисполнение подчиненными прямых указаний
начальников, если эти указания противоречат их коррупционным интересам;
коррупционная нагрузка около 40% на цену квадратного метра жилья на
первичном рынке [12]. Среди наиболее распространенных коррупциогенных
факторов в нормативных актах органов местного самоуправления
Краснодарского края:
- широта дискреционных полномочий (отсутствие или неопределенность
сроков, условий или оснований принятия решения);
- наличие дублирующих полномочий органов государственной власти и
органов местного самоуправления (их должностных лиц);
- отсутствие или неполнота административных процедур (отсутствие
порядка совершения органами местного самоуправления или их должностными
лицами определенных действий либо одного из элементов такого порядка).
2. Бесконтрольные нарушения действующего Закона в органах местного
самоуправления Московской области привели к массовым нарушениям в
бюджетной сфере [10].
3. Советник главы города Твери И. Массарский, действуя в интересах
городской администрации и ООО «Росводоканал», в ноябре 2005 года передал
депутатам Тверской городской думы 22 тыс. долларов США за принятие на
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внеочередном заседании решения «Об одобрении соглашения о сотрудничестве
организации эффективной системы водоснабжения и водоотведения…» [17].
4. Ещё одно направление российской коррупции - практика совмещения
сотрудниками муниципальных органов служебных обязанностей с
предпринимательской деятельностью, участия на платной основе в управлении
коммерческими предприятиями. Так, начальник одного из подразделений
муниципалитета входил в состав учредителей 21 коммерческой организации
[2].
Рассмотрим результаты опроса с сайта антикоррупционного комитета. На
вопрос о том, сталкивались ли граждане с ситуацией, когда за получение
госуслуги или решения проблемы необходимо было совершить неформальный
платеж, дать взятку, из 330 человек положительно ответили 240 человек [1].
Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться в разнообразии
коррупционных проявлений. В их основе лежат бесконтрольность, конфликт
интересов, стремление к незаконной экономической деятельности. Результатом
коррупции в органах местного самоуправления является экономический и
социальный ущерб.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Согласно
онлайн-опросу, проведенному ИА REGNUM, 67% его участников высказали
мнение, что такая мера, как «контроль за расходами чиновников их и их
родственников», уровень коррупции не снизит. «Если наверху кричат о борьбе
с коррупцией, а внизу все всем нравится, то ничего и не получится… Все
начинается снизу, с местного самоуправления», - рекомендует депутат Галина
Кудрявцева [3]. Согласно данной рекомендации, профилактику коррупции
следует начинать с местного самоуправления.
Однако, здесь присутствует правовое несоответствие - местное
самоуправление самостоятельно в пределах своей компетенции [2].
Поэтому следует признать закономерным проведение самостоятельной
муниципальной антикоррупционной политики [2] и принять правовые акты,
способствующие самоочищению органов местного самоуправления от
коррупционеров.
Цель статьи заключается в анализе антикоррупционных норм РП,
касающихся муниципальных депутатов и поиске новых для России форм
профилактики коррупции в органах местного самоуправления.
Изложение основного материала исследования. Исследования
показывают, что в Польше также высокий уровень коррупции [16]. У поляков
тоже доминирующим является убеждение, что коррупция в Польше является
большой проблемой [8]: так считают 87% опрошенных (в 2009 году таких было
89%), в том числе 44% говорят, что коррупция является очень большой
проблемой (в 2009 году таких было 40%). Как следует из данных Центрального
Антикоррупционного Бюро, 34% дел, которые вело оно в 2014 году, касалось
коррупции среди представителей местных властей [20].
Однако, в результате принятия на государственном уровне ряда
нормативных актов, достигнуто снижения уровня взяточничества и коррупции
в системе местного самоуправления (муниципалитетов). Особое внимание
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уделено депутатам местного самоуправления.
Рассмотрим главное направление антикоррупционных нормативных
актов в Польше [5, 18, 19]: ограничение свободы депутатов в ведении
некоторых видов хозяйственной деятельности.
Отметим, что в России ограничения и запреты касаются только депутатов
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе [4, п.7 ст.40]. Им запрещено: 1) заниматься предпринимательской
деятельностью, 2) состоять членом управления коммерческой организации.
Депутаты, не осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
ограничений и запретов не имеют.
Во-первых, в Польше введена в правовую систему группа
антикоррупционных
положений,
которые
запрещают
использование
полномочий депутата для достижения незаконных имущественных или личных
целей [7]. Антикоррупционная норма в этом случае однозначна: депутат в
своей деятельности не может «использовать имущество муниципалитета».
Понятие «использование» является более широким, ибо включает в себя как
«собственность», так и «управление» [14, 19]. Основной целью этой нормы
регулирования является ограничение действий, когда депутат арендовал
муниципальные помещения для ведения хозяйственной деятельности,
например, для ветеринарной лечебницы, предоставления медицинских услуг
или работы магазина.
Следует отметить, что введенные антикоррупционные нормы не
нарушают общего права депутата в части ведения бизнеса, в которой он не
использует муниципальное имущество.
Во-вторых, были приняты поправки в закон о местном самоуправлении
«О внесении изменений в закон о местном самоуправлении» и об изменении
некоторых других законов [6]. Поправки вступили в силу с 1 января 2003 года и
добились ужесточения запретов депутатам ведения определенных видов
хозяйственной деятельности. Правила, содержащиеся в ст. 24ф закона о
местном самоуправлении, имеют два важных элемента, ограничивающих
коррупцию в муниципалитете:
- указание на санкции за нарушение норм и правил законодательства;
- определение срока, в течение которого следует прекратить
хозяйственную и предпринимательскую деятельность, если она связана с
«использованием имущества муниципалитета».
Результат действия этих антикоррупционных норм - это фактическое
состояние, в котором депутат муниципального уровня, ведущий хозяйственную
деятельность, связанную с использованием муниципального имущества, при
начале осуществления депутатских полномочий, обязан прекратить
хозяйственную деятельность в течение трех месяцев. Начало срока исчисляется
со дня принятия присяги. Если депутат не выполнит вышеназванное действие,
результатом будет истечение срока действия депутатского мандата.
Для сравнения, в России, в п.2 ст.40 [4] записано «Срок полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом
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муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет». То
есть, не существует обязательств и ограничений по отказу от ведения
коммерческой деятельности.
Подытоживая опыт РП в деле профилактики коррупции в
муниципалитетах, можно отметить, что факты коррупционного поведения в
среде местных сообществ уменьшаются. Это - результат и роста числа жителей,
которые сообщают о злоупотреблениях, и появления групп населения, которые
способствуют повышению прозрачности и гласности работы органов местного
самоуправления [20].
Выводы:
1. Следует положительно оценить решения польского законодательства о
борьбе с коррупцией в системе местного самоуправления. Антикоррупционные
нормы, содержащиеся в Законе о местном самоуправлении приняты для
предотвращения конфликтов интересов и коррупции в муниципалитетах. Их
применение гарантирует, что на первое место ставятся благо населения и
снятие конфликта между интересами депутата и общественными интересами.
2. Рекомендуются к внедрению в российском законодательстве:
- определение срока, в течение которого депутату следует прекратить
хозяйственную и предпринимательскую деятельность, связанную с
использованием (в т.ч., владением и управлением) муниципального имущества;
- принятие нормы автоматического истечения срока действия
депутатского мандата, если депутат не выполнит вышеназванное действие.
Данные рекомендации могут быть использованы и в других странах
бывшего СССР, например, в Беларуси и Украине.
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ОЦІНКА СТАНУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В УКРАИНЕ
EVALUATION OF STASUS AND NECESSITY OF REFORMING IN
PENSION’S FUND OF UKRAINE ACTIVITIES
В статті розкрито поняття Пенсійного фонду України, бюджету Пенсійного фонду
України, зазначено основні завдання Пенсійного фонду відповідно до законодавства.
Проаналізовано структуру та динаміку діяльності Пенсійного фонду України та визначено
особливості формування та використання його коштів. Виокремлено важливі проблеми
системи пенсійного забезпечення в Україні. Зазначено, що основною проблемою
функціонування Пенсійного фонду є розбалансування його бюджету, що є одним серед
ключових ризиків для стабільності всієї системи державних фінансів. Що видно з
проведеного у статті аналізу, а саме що протягом останніх років стрімко зросли видатки
бюджету Пенсійного фонду України, що викликало певні ускладнення у його діяльності щодо
розрахунків за пенсійними зобов’язаннями із застрахованими особами. На основі
дослідженого, обґрунтовано напрямки удосконалення системи пенсійного забезпечення в
цілому та діяльності Пенсійного фонду зокрема.
Ключові слова: пенсійне забезпечення, Пенсійний фонд України, бюджет Пенсійного
фонду, пенсія, дефіцит, доходи, видатки.
В статье раскрыто понятие Пенсионного фонда Украины, бюджета Пенсионного
фонда Украины, указаны основные задачи Пенсионного фонда в соответствии с
законодательством. Проанализированы структура и динамика деятельности Пенсионного
фонда Украины и определены особенности формирования и использования его средств.
Выделены важные проблемы системы пенсионного обеспечения в Украине. Отмечено, что
основной проблемой функционирования Пенсионного фонда является разбалансированность
его бюджета, что является одним из ключевых рисков для стабильности всей системы
государственных финансов. Что видно из проведенного в статье анализа, а именно что в
последние годы стремительно выросли расходы бюджета Пенсионного фонда Украины,
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что вызвало определенные сложности в его деятельности по расчетам по пенсионным
обязательствам с застрахованными лицами. На основе исследованного, обоснованы
направления совершенствования системы пенсионного обеспечения в целом и деятельности
Пенсионного фонда в частности.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, Пенсионный фонд Украины, бюджет
Пенсионного фонда, пенсия, дефицит, доходы, расходы.
In the article the concept of the Pension Fund of Ukraine, the budget of the Pension Fund of
Ukraine, identifies the main objectives of the Pension Fund in accordance with the law. To analyze
the structure and dynamics of the Pension Fund of Ukraine and determined features of formation
and use of its funds. Highlight important problems of the pension system in Ukraine. It is noted that
the main problem of the functioning of the Pension Fund is an imbalance in its budget, which is one
of the key risks to the stability of the whole system of public finance. What is clear from the analysis
in the article, namely, that in recent years rapidly increased budget expenditures of the Pension
Fund of Ukraine, which caused certain difficulties in its work according to the calculations of
pension obligations to the insured persons. On the basis of the investigated, the directions of the
improvement of the pension system as a whole and the activities of the Pension Fund in particular.
Key words: pensions, the Pension Fund of Ukraine, the budget of the Pension Fund of
Ukraine, pension deficit, revenues, expenses.

Постановка проблеми. В кожній соціально орієнтованій державі
невід’ємною складовою державної політики виступає соціальний захист
незахищених верств населення. З настанням старості людина через об’єктивні
фактори не в змозі забезпечити власне гідне існування або має обмежені
можливості в цьому аспекті. У зв’язку з цим, однією із функцій держави є
розробка та імплементація такого ефективного механізму, який надавав би
можливість цій категорії населення реалізувати своє право на гідну старість.
Пенсійна система являє собою сукупність створених державою правових,
організаційних та економічних інститутів та норм для надання населенню
матеріальної підтримки у вигляді пенсійного забезпечення. Треба зазначити, що
підтримка необхідна не лише людям похилого віку, а й громадянам, які
втратили джерела доходу через інвалідність, втрату годувальника та ін.
Основним інститутом, який надає допомогу таким категоріям населення є
Пенсійний фонд України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економічна наука має
досить великий досвід щодо реформ пенсійної системи при демографічному
старінні та збільшенні соціальних ризиків. Серед зарубіжних вчених питаннями
діяльності Пенсійного фонду займалися Г. Патлер, С. Клейн, В. Логінова.
Розгляду питання пенсійної реформи, визначенню можливостей та
перспектив вдосконалення пенсійної системи України присвячено роботи
українських вчених та економістів: А.Ю. Бережної, М.Т. Білухи, Ю.А. Бондар,
Ф.Ф. Бутинця, Н.І. Дорош, І.М. Кравченка, Н.С. Коробенка, В.А. Новікова,
І.Ф. Сироти, Я.А. Жаліла, С.І. Юрія, та ін.
Виділення не вирішених раніше частин проблеми. Проблема
реформування системи пенсійного забезпечення не є новою для нашої країни.
Державними органами задекларовані напрямки пенсійної реформи, яка полягає
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в формуванні пенсійної системи з трьох рівнів шляхом поєднання солідарної і
накопичувальної систем.
З огляду на економічну кризу в країні, девальвацію гривні та стрімке
зростанням цін, проблема матеріального забезпечення незахищених верств
населення отримує все вищу актуальність. Вирішення даної проблеми можливе
лише через розробку системи заходів з реформування пенсійної системи та
ефективного їх впровадження.
Ціль статті. Ціллю статті є оцінка поточного фінансового стану
Пенсійного фонду України, визначення основних проблем його діяльності та
формування практичних рекомендацій щодо реформування системи пенсійного
забезпечення в Україні.
Результати дослідження. Система пенсійного забезпечення як складова
соціального страхування має функціонувати за ринковими законами, відповідно
до яких за допомогою правових і фінансово-економічних механізмів
поєднуються інтереси та можливості всіх учасників системи. Як ринковий
механізм, вона є чутливою до загальних політичних і соціально-економічних
процесів, що відбуваються в суспільстві. У цьому контексті важливою є роль
держави в системі пенсійного страхування, зокрема її правовому регулюванні.
Саме держава визначає принципи побудови, структуру, механізми
функціонування страхової пенсійної системи, права та обов’язки учасників,
гарантує їх дотримання. За участю держави відбувається визначення соціальноекономічних параметрів системи пенсійного страхування – розміри страхових
внесків і пенсійних виплат, право на їх одержання. Відтак пенсійне страхування
є важливою складовою соціальної політики держави, яка спрямована на
задоволення потреб людей, підвищення їх добробуту, забезпечення соціальної
справедливості, стабільності та злагоди у суспільстві.
Згідно зі ст. 46 Конституції України громадяни України мають право на
соціальний захист, що передбачає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом [6].
Визначальним суб’єктом пенсійного забезпечення в Україні є Пенсійний
фонд. Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України від 23 липня
2014 року, Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань
пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
Основними завданнями Пенсійного фонду України є:
- реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та
ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню;
- внесення пропозицій Міністрові соціальної політики щодо забезпечення
формування державної політики із зазначених питань.
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 10

60

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне
страхування» визначає, що джерелами формування коштів Пенсійного фонду є
[3]:
1) надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування, у розмірах, визначених законодавством, крім
частини страхових внесків, що спрямовується до накопичувальної системи
пенсійного страхування;
2) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів
для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;
3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються
до Пенсійного фонду;
4) кошти, сплачені виконавчій дирекції Пенсійного фонду за надання
послуг з адміністрування Накопичувального фонду та послуг недержавним
пенсійним фондам - суб'єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення;
5) суми від фінансових санкцій та пені, застосованих до юридичних та
фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і
сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також
суми адміністративних стягнень, накладених на посадових осіб та громадян за
ці порушення;
6) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
7) добровільні внески та інші надходження відповідно до законодавства.
Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного
бюджету України.
Кошти Пенсійного фонду використовуються на:
1) виплату пенсій;
2) надання соціальних послуг;
3) фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням
функцій, покладених на органи Пенсійного фонду;
4) оплату послуг з виплати та доставки пенсій;
5) формування резерву коштів Пенсійного фонду.
Використання коштів Пенсійного фонду на інші, крім вищезазначених,
цілі забороняється [3].
Запорукою успішного виконання завдань, визначених для органів
Пенсійного фонду, є ефективне функціонування елементів його системи, до
яких належать органи управління, платники страхових внесків та одержувачі
пенсій. Водночас слід наголосити, що саме від ефективної роботи органів
Пенсійного фонду України значною мірою залежить наповнення його бюджету,
а також своєчасне фінансування пенсійних виплат.
Бюджетний процес у Пенсійному фонді являє собою регламентовану
законодавством діяльність, пов’язану зі складанням, розглядом, затвердженням
бюджету Фонду.
Бюджет Пенсійного фонду України – головний фінансовий план
утворення та використання цільового страхового фонду, що формується за
рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 10

61

джерел, визначених чинним пенсійним законодавством, для забезпечення
завдань і функцій, які здійснюються органами Пенсійного фонду. Бюджет
Пенсійного фонду України щорічно затверджується Кабінетом Міністрів
України.
У бюджетному процесі важливу функцію виконує бюджетне планування:
складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження. Від правильного
визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання. Тут
розраховуються обсяги доходів, резерви їхнього зростання, показники видатків,
резерви ефективного використання та створюється відповідна фінансова база
соціального захисту населення [2, с. 358].
В табл. 1 наведено дані показників доходів та видатків Пенсійного фонду
України за період 2010-2014 рр.
Таблиця 1
Показники доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду України
за період 2010 – 2014 рр.
Доходи

2010 р.
пито
ма
сума ,
млн. грн. вага,
%

2011 р.
сума ,
млн. грн.

питом
а вага,
%

2012 р.
сума ,
млн. грн.

питом
а вага,
%

Власні
127043,2 76,7 152414,0
78,8
163634,9
76,7
надходження
Кошти з
Державного
38175,1
23,0
40562,1
21,0
49170,2
23,0
бюджету
України
Кошти з фондів
468,0
0,3
504,5
0,2
634,7
0,3
соціального
страхування
Всього доходів 165686,3 100,0 193480,6 100,0 213439,8 100,0
Видатки,
за рахунок
Власних
156797,8 81,5 172483,4
82,5
184350,4
80,6
надходжень
Коштів
Державного
35016,3
18,3
36048,1
17,3
43778,7
19,1
бюджету
України
Коштів фондів
соціального
468,0
0,2
504,5
0,2
634,7
0,3
страхування
Всього
192282,1 100,0 209036,0 100,0 228763,8 100,0
видатків
Дефіцит
бюджету
17755,0
15323,9
26595,8
Пенсійного
фонду України
Джерело: побудовано автором на основі даних [9,10,11,12,13].

2013 р.

2014 р.

сума ,
млн. грн.

питом
а вага,
%

сума ,
млн. грн.

питом
а вага,
%

168622,7

73,2

166928,0

72,0

61469,8

26,7

64604,0

27,9

193,0

0,1

185,8

0,1

230285,5

100,0

231717,8

100,0

197400,6

78,2

191526,2

76,9

54455,7

21,7

57233,1

23,0

193,0

0,1

185,8

0,1

252049,3

100,0

248945,1

100,0

21763,8

-

17125,7

-

Доходи Пенсійного фонду України зросли з 165686,3 млн. грн. у 2010
році до 231717,8 млн. грн. у 2014 році (майже у 1,4 рази). В структурі доходів
найбільшу частку складають власні надходження. Існує тенденція до зниження
даного показника (з 78,8% у 2011 році до 72,0% у 2014 році – зниження на
6,8%). Потрібно зазначити, що темпи зростання власних надходжень
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Пенсійного фонду в 2011-2013 рр. значно знизились. У 2014 році власні
надходження взагалі були нижчими в порівнянні з попереднім роком на 1%.
Обсяг видатків фонду в 2010-2013 рр. зріс з 192282,1 млн. грн. до
252049,3 млн. грн. (у 1,31 рази). В 2014 році видатки Пенсійного фонду
знизилися у порівнянні з попереднім роком на 1,2% [9,10,11,12,13]. Частка
видатків, що фінансуються за рахунок власних надходжень знизилася з 81,5%
до 76,9% (на 4,6%). Частина видатків, що фінансуються за рахунок коштів
Державного бюджету України збільшилася з 18,3% у 2010 році до 23,0% у 2014
році – на 4,7%.
Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України у 2010-2012 рр. знизився з
265595,8 млн. грн. до 15323,9 млн. грн. (на 42,4%), проте вже в 2013 році
дефіцит знову підвищився до 21763,8 млн. грн. (у 1,42 рази). В 2014 році
дефіцит бюджету Пенсійного фонду знову скоротився до 17125,7 млн. грн. (на
21,31%) [9,10,11,12,13].
На рис. 1 зображено зміни часток власних надходжень і коштів
Державного бюджету в структурі доходів Пенсійного фонду України у 2010 –
2014 рр.

Рис. 1. Частки власних надходжень і коштів Державного бюджету в
структурі доходів Пенсійного фонду України за період 2010 – 2014 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [9,10,11,12,13].

На рис. 2 відображено відношення дефіциту бюджету Пенсійного фонду
до обсягу його видатків. Відповідно до результатів проведених розрахунків,
показник протягом 2010-2012 рр. знизився з 13,83% до 6,69%, проте вже в 2013
році він сягнув 8,63% [9,10,11,12,13]. У 2014 році відношення дефіциту
Пенсійного фонду України до обсягу його видатків знову знизилося і склало
6,88%.
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Рис. 2. Відношення дефіциту бюджету Пенсійного фонду до обсягу його
видатків у 2010-2014 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [9,10,11,12,13].

Збалансування доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду
відбувається за рахунок грошових ресурсів, наданих з Державного бюджету
України як у вигляді дотацій для покриття дефіциту, так і в формі
короткотермінових казначейських позик для покриття тимчасових касових
розривів [5, с. 12].
З метою зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та для
збалансування солідарної системи Урядом України був прийнятий 8 липня 2011
року Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи» № 3668-VI.
Новим етапом реформи для стабілізації солідарної пенсійної системи
було впроваджено:
−
підвищення пенсійного віку. Здебільшого єдиним шляхом
зменшення пенсійних видатків є зменшення кількості призначених нових
пенсій, а єдиним способом цього досягти є підвищення пенсійного віку жінок з
55 до 60 років, а для чоловіків – державних службовців з 60 до 62 років;
−
зменшено розмір пенсії з 90 до 80 % від заробітної плати для
«спеціальних» пенсій;
−
обмежений максимальний розмір пенсій, що виплачуються з
солідарної системи й/або за рахунок коштів державного бюджету, який не може
перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які
втратили працездатність;
−
підвищено мінімальну тривалість страхового стажу для одержання
пенсії за віком з поточних 5 до 15 років та нормативну тривалість стажу з 20 до
30 років для жінок та з 25 до 35 років для чоловіків з одночасним збільшенням
коефіцієнта обліку кожного року понаднормативного стажу або кожного року
відстрочення виходу на пенсію;
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−
передбачено право на отримання соціальної допомоги (50% від
мінімальної пенсії) при досягненні пенсійного віку, лише маючи 15 років
стажу. Ті, у кого менше, не отримають взагалі нічого. При цьому чоловікам
треба дожити до 63 років, жінкам - не менше ніж до 58 (з урахуванням, що
пенсійний вік для жінок буде постійно зростати);
−
військовослужбовцям для отримання пенсії треба буде прослужити
вже не 20, а 25 років. Підвищення буде поступовим протягом 10 років по
півроку, а розмір пенсії, навпаки, збільшено з 50% до 65% від заробітної плати;
−
змінено середню заробітну плату (дохід) для визначення пенсії,
наразі береться до розрахунку середня заробітна плата, з якої сплачено страхові
внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням
пенсії, раніше бралося за попередній рік [4].
В сумі ці заходи направлені на ліквідування диспропорцій у пенсійному
забезпеченні, зумовлених збереженням спеціальних пенсійних програм для
деяких категорій громадян, та на поетапне здійснення переходу до єдиних
правил призначення пенсій.
Що ж стосується дохідної частини бюджету, то для поліпшення
надходження коштів було об’єднано та спрощено систему сплати внесків
соціального страхування роботодавцями шляхом запровадження єдиного
соціального внеску (замість сплати внесків до чотирьох різних фондів) [8, с.
88].
На основі проведених розрахунків можна стверджувати, що проведення
пенсійної реформи в Україні не принесло до очікуваних наслідків. Дефіцит
бюджету Пенсійного фонду так і не подолано, а його зниження відбулося
здебільшого за рахунок збільшення обсягів коштів, що надходять з Державного
бюджету України, в той час як темпи зростання власних надходжень
Пенсійного фонду знизились, особливо в 2013 році.
Серед основних причин фінансової незбалансованості Пенсійного фонду
можна виділити такі:
– тіньова заробітна плата та зайнятість;
– поширення пільг щодо сплати пенсійних внесків, дострокового виходу
на пенсію та переваг для певних категорій щодо обчислення розмірів пенсій;
– заборгованість із внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування підприємств, установ і організацій;
– постійне збільшення розмірів пенсійних виплат незалежно від
фактичної сплати страхових внесків;
– підвищення розміру пенсії за віком до рівня прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, що не узгоджено зі зростанням заробітної
плати та реальними фінансовими можливостями Пенсійного фонду;
– низький рівень оплати праці та заборгованість з її виплати звужують
базу нарахування пенсійних внесків;
– відсутність зв’язку між розміром пенсії та страховими внесками
впродовж трудової діяльності;
– демографічні зміни у структурі населення, зумовлені постійним
зниженням народжуваності та зростанням смертності, процесом міграції;
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– неналежний розвиток накопичувального пенсійного забезпечення [1, с.
155].
На рис. 3 зображено цілі реформування пенсійної системи в Україні.
Максимальна залежність
пенсійних виплат від
персоніфікованих внесків
застрахованих осіб
Реформування пенсійної
системи
Диверсифікація джерел
фінансування пенсій за рахунок
внесків у солідарну систему, а
також обов’язкових та
добровільних накопичень

Підвищення рівня доходів осіб
пенсійного віку

Посилення стимулів до праці та
легалізація заробітної плати
Заохочення заощаджень на
старість застрахованих осіб

Рис. 3. Цілі реформування пенсійної системи України
Джерело: [1, с. 156].

З метою реформування діяльності Пенсійного фонду та досягнення
кількісних та якісних змін в системі пенсійного забезпечення в Україні треба
здійснити наступні заходи:
- затвердження бюджету Пенсійного фонду України не шляхом прийняття
постанов Уряду, а на законодавчому рівні та розширення процедур
внутрішнього аудиту для контролю за використанням коштів;
- впровадження змін до Податкового кодексу України, ціллю яких було б
сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, що детінізує сферу оплати
праці, а також розв’язання питань, пов’язаних з використанням офшорних зон,
в котрих можна уникнути сплати податку;
- розробка та впровадження системи, яка з забезпечила більш щільну
прив’язку розміру пенсій до обсягу трудового стажу і обсягу сплачених внесків;
- впровадження обов’язкових корпоративних схем з метою фінансування
спеціальних і довгострокових пенсій для особливих професій (пов’язаних з
ризиком для життя);
- ухвалення рішень про перегляд розміру пенсій лише з урахуванням
реальних можливостей Пенсійного фонду України та актуарних розрахунків;
- зниження кількості пільгових пенсіонерів. Пенсіонери, котрі отримують
пільгові пенсії, мають привілейоване положення в порівнянні зі звичайними
пенсіонерами. Вони виходять на пенсію достроково, проте отримують її в
більших розмірах. Така ситуація веде до збільшення навантаження на
Пенсійний фонд. Можливим заходом в цьому випадку може бути збільшення
пенсійних внесків з боку роботодавців майбутніх пільгових пенсіонерів;
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перспективне
запровадження
накопичувальної
системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за умов поліпшення
економічної і політичної ситуації в країні та досягнення стабільних показників
економічного зростання. Такий крок дасть можливість збільшити розміри
пенсійних виплат через отримання інвестиційного доходу; підвищити
залежність розміру пенсій від трудового вкладу громадянина, що сприятиме
підвищенню зацікавленості щодо сплати пенсійних внесків; створити джерело
інвестиційних ресурсів, яке може стати інструментом розвитку економіку;
- посилення відповідальності за порушення дисципліни розрахунків з
боку платників страхових внесків, що підвищить рівень вчасних перерахувань
та обсяги отриманих за рахунок штрафів коштів;
- зниження видатків Пенсійного фонду через ліквідацію дострокового
виходу громадян окремих категорій на пенсію;
- проведення масштабної оптимізації власних адміністративних видатків
Пенсійного фонду;
- здійснити вдосконалення та спрощення механізму функціонування і
забезпечити прозорість та зрозумілість пенсійної системи для роботодавців і
громадян.
Висновки і пропозиції. Проаналізувавши
динаміку
основних
показників фінансової діяльності Пенсійного фонду, можна зауважити, що
недотримання основних економічних законів, перевищення видаткової
частини над дохідною, хоча і з певними покращеннями в останній період,
призводить до дефіцитності бюджету ПФУ.
Чинна система пенсійного забезпечення потребує законодавчого
врегулювання системи заробітної плати, виведення заробітної плати «з тіні» –
зарплати в конвертах. Це дасть можливість збільшити наповнення дохідної
частини Пенсійного фонду, що насамперед дасть можливість підвищити
розмір пенсії.
Подальший ефективний розвиток пенсійної системи України можливий
лише за умови поєднання принципів солідарної та накопичувальної систем
пенсійного забезпечення. Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити
між трьома її складовими ризики, пов’язані зі змінами в демографічній ситуації
(до чого більш чутлива солідарна система) та з коливаннями в економіці й на
ринку капіталів (що більше відчувається у накопичувальній системі).
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ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ У
ФІНАНСОВОМУ ПРОСТОРІ
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ В ФИНАНСОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
THE FORMATION OF A REGIONAL REPRODUCTIVE MECHANISMS IN
THE FINANCIAL SPACE
Метою статті є аналіз теоретичних та методологічних принципів, підходів до
вивчення відтворювального процесу й пропорцій регіонального відтворення. Для досягнення
цієї мети було досліджено основні етапи становлення теорії відтворення та праці
економістів, які внесли найбільш значний внесок у її розвиток. Досліджено питання
використання та відтворення ресурсів, як умови ефективного розвитку економіки регіону.
Виокремлено основні аспекти теорії регіонального відтворення. Запропоновано логікозмістовну модель відтворювального процесу у фінансовому просторі.
Ключові слова: відтворювальні цикли, відтворювальний процес, місцеві органи влади,
модель, регіон, регіональне відтворення, фінансовий простір.
Целью статьи является анализ теоретических и методологических принципов,
подходов к изучению воспроизводственного процесса и пропорций регионального
воспроизводства. Для достижения этой цели были исследованы основные этапы
становления теории воспроизводства и труды экономистов, которые внесли наиболее
значительный вклад в ее развитие. Исследован вопрос использования и воспроизводства
ресурсов, как условие эффективного развития экономики региона. Выделены основные
аспекты теории регионального воспроизводства. Предложена логико-содержательная
модель воспроизводственного процесса в финансовом пространстве.
Ключевые слова: воспроизводственные циклы, воспроизводственный процесс,
местные органы власти, модель, регион, региональное воспроизводство, финансовое
пространство.
The purpose of this paper is to analyze the theoretical and methodological principles and
theoretical approaches to the study of the reproductive process and the proportions of regional
reproduction. To achieve this goal were the main stages of formation of the theory of reproduction
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in terms of works of economists who have made the most significant contribution to its
development. There are considered the problems of regulation of use and reproduction of resources
as conditions of effective development of economy in region. Are presented background aspects to
theories regional reproduction. Proposed a logico-meaningful model of the reproductive process in
the financial space.
Keywords: reproductive cycles, reproductive process, local authorities, model, region,
regional reproduction financial center.

Постановка проблеми. В умовах економічної кризи, що охопила значну
частину світу, та посиленню бойових дій на Сході України, істотно
підвищується роль регіонального управління, що, насамперед, пов'язане зі
зростанням фінансової нестабільності територіальних одиниць. Змістовного
значення набувають питання щодо розробки організаційно-економічних
механізмів підвищення рівня й стабільності соціально-економічного розвитку
регіонів та визначення можливих джерел їхнього фінансування.
Ефективність функціонування регіонів, здатність місцевих органів влади
забезпечити соціальні гарантії населенню – залежать від узгодження всіх етапів
відтворення,
як
основи
внутрішньої
збалансованості
елементів
макроекономічної відтворювальної системи України.
Питання регіонального розвитку в контексті відтворювального підходу
особливо актуальне в сучасних умовах, коли відбувається пошук балансу між
ринковими методами управління й державними перетвореннями на рівні
децентралізації влади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Специфіку регіонального
розвитку й функціонування регіонів досліджено в роботах значної кількості
вітчизняних науковців. Зокрема, останнім часом, у зв'язку з євроінтеграційними
процесами в Україні, проблемам регіонального розвитку присвячено
дослідження: Внукової Н.М., Калашникової Л.М., Карпінського Б.В.,
Кукарцевої С.В., Лук’яненко І.Г., Макарової О.В., Павлюк К.В., Червової Л.Г.
та інших. Питання, пов'язані з економічним регулюванням регіонального
розвитку та регіональними відтворювальними процесами, висвітлені в працях
таких науковців, як: Амітан В. Н., Базилюк Я. Б., Бистряков И. К., Кваснюк
Б. Е., Царенко О.В. та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Дослідження факторів впливу на досягнення відповідного рівня соціальноекономічного розвитку регіону, передбачає його вивчення, як сукупності
однорідних відносин відтворення щодо різних регіональних умов. Донедавна
регіональне відтворення практично не досліджувалося, адже за часів командної
економіки не існувало суб’єктів регіонального відтворення, а суспільний
регіональний продукт був складовою національного.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення впливу
відтворення на комплексний розвиток регіону й формування ефективного
механізму відтворювальних процесів у фінансовому просторі.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Регіональний
відтворювальний процес являє собою найбільш загальну форму прояву
економічних відносин у фінансовому просторі. Закономірність дослідження
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регіонального відтворювального процесу в сучасних умовах пояснюється,
неможливістю регулювати відтворення в умовах перетворення економічних
відносин, структурної кризи та регіональної нерівномірності. Отже,
призначення регіональних відтворювальних систем у формуванні ринкових
відносин зростає, як наслідок децентралізації економіки й дослідження регіонів,
як економічно самостійних самокерованих структур [7].
Взаємозв'язки, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну й
споживання є предметом теорії суспільного відтворення, що в умовах
адміністративно-розподільної системи була методологічною основою
державного планування. У той же час сукупний суспільний продукт, його
структура, національний дохід та його розподіл, показники ефективності
розвитку й їхнє пропорційне співвідношення, в умовах теорії розширеного
відтворення, у часи командної економіки, досліджувалися з позицій
народногосподарського рівня, у той час, як регіональним аспектам увага не
приділялася взагалі.
По суті, управління на регіональному рівні зводилося до розробки
комплексного плану соціально-економічного розвитку, що являло собою мінукопію народногосподарського плану. Вихідними параметрами для визначення
напрямків соціально-економічного розвитку регіону були загальнодержавні
показники на основі яких розраховувалися показники розвитку
інфраструктурних об'єктів регіону.
Уперше теорія регіонального відтворення, її сутність та основні
положення були сформульовані Р. Шніпером [3]. Саме йому належить
постановка проблеми пов'язаної з управлінням на регіональному рівні.
Р. Шніпер відзначав, що: однією з особливостей регіонального відтворення – є
наявність двох площин: міжрегіонального та внутрішньорегіонального, що
дозволяє чітко розмежувати предмет територіального й регіонального
управління. У міжрегіональній площині суспільного відтворення центральними
є питання територіального поділу праці, розподілу державних інвестицій, а
внутрішньорегіональний аспект відтворення, пов'язаний із формуванням
пропорцій між внутрішніми елементами регіональної економіки й управління
його розвитком [3].
Основою регіонального відтворення є фінансова забезпеченість регіону та
результати його господарської діяльності, що визначає міжрегіональні
господарські зв'язки в межах єдиного фінансового простору, які сприяють
переміщенню товарів і послуг у державі.
Отже, ураховуючи, що органи місцевого самоврядування наділені
соціальними й економічними функціями, відносно забезпечені об’єктами
інфраструктури та фінансовими ресурсами, можна стверджувати, що
призначенням регіонального відтворення є забезпечення потреб населення
регіону, використовуючи наявний фінансовий та виробничий потенціал.
З’ясувавши призначення відтворювального процесу та визначивши його
місце в регіональному фінансовому простору вважаємо за доцільне виокремити
змістовні характеристики відтворення в регіоні:
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1. Незалежність та автономність відтворювального процесу з межах
чинного законодавства, тобто відтворення на рівні регіону відбувається в
межах програм соціально-економічного розвитку територіальної одиниці на
відповідний період, а регіональні програми у свою чергу – є складовими
«Стратегії сталого розвитку України – 2020» [5]. Завданням регіональної
політики є досягнення компромісу між регіональними інтересами держави й
місцевими інтересами самих регіонів та забезпечення збалансованого
соціально-економічного розвитку суспільства.
Отже, регіональне відтворення здійснюється в межах процесу
виробництва, розподілу, обміну й споживання регіонального продукту з метою
виконання власних та делегованих повноважень місцевих органів влади. У
межах регіону реалізується відносно закінчений цикл відтворення, що
можливий лише в межах усієї національної економіки.
2. Фактори впливу на стану й розвиток відтворювального регіонального
процесу. Ендогенні чинники – сукупність взаємозалежних ресурсів регіону, які
забезпечують регіональне відтворення. Екзогенні чинники незалежні від
регіону та визначають оптимально можливі результати розвитку регіону,
задоволення потреб і фактично формують умови розвитку, стимулюючи, або
стримуючи його за допомогою демографічний, соціальний, економічний,
фінансових, політик-правових, технологічних, екологічних змін.
Визначення всієї сукупності умов, які детермінують, ступінь і характер
їхнього впливу на відтворювальний процес на рівні регіону дозволяють виявити
певні закономірності його розвитку. Так, наприклад, розрізняють екстенсивний
та інтенсивний типи відтворення. Інтенсивний тип регіонального відтворення
визначається факторами якісного порядку, а «екстенсивне» відтворення
зумовлюється кількісними факторами виробництва.
3. Інноваційність відтворювального процесу. Домінування традиційних
видів ресурсів, зумовлене територіальним розташуванням регіону, в умовах
сьогодення не спроможне забезпечити суспільні потреби населення. Отже,
виникає необхідність впровадження інноваційних видів ресурсів для
забезпечення ефективного управління соціально-економічними системами в
регіоні. Залучення потенційно перспективних ресурсів може сприяти певному
вирівнюванню нерівномірності розподілу традиційних видів ресурсів між
адміністративно-територіальними одиницями.
4. Пропорційність регіонального відтворення у фінансовому просторі,
полягає в забезпеченні регіональних та загальнодержавних пропорцій. Залежно
від характеру взаємозв'язків між різними елементами відтворювального
процесу виокремлюють: загальноекономічні; макроструктурні; виробничі;
демографічні; соціально-економічні; екологічні; фінансові пропорції [6].
Пропорції відтворення відображають рівень відповідності між різними
елементами регіонального відтворювального циклу та формуються під впливом
інтересів суб'єктів регіону. Саме сукупність економічних відносин, які
виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання, впливає на
весь процес відтворення, сприяючи досягненню цілей розвитку регіонів і
національної економіки в цілому.
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5. Пропорційність відтворювального процесу забезпечує збалансованість
розвитку в просторі, з використанням конкретних методів та способів
організації господарського механізму, за допомогою яких здійснюється процес
формування пропорцій регіонального відтворення.
6. Регіональний відтворювальний процес є відтворювальним циклом із
високим рівнем локалізації. Традиційно виокремлюють наступні регіональні
відтворювальні цикли: відтворення фінансово-кредитних і грошових ресурсів;
відтворення трудових ресурсів; відтворення інвестиційно-будівельного
процесу; відтворення продовольчих ресурсів; відтворення природних ресурсів;
відтворення виробничих послуг; відтворення соціально-побутових послуг;
відтворення послуг ринкової інфраструктури; відтворення інформації й знань
[1].
Відтворювальні цикли мають певні просторові обмеження, що пов’язано з
перерозподілом повноважень між різними рівнями влади в державі.
Отже, відтворення в регіональному фінансовому просторі функціонує як
механізм трансформації ресурсів у матеріальні й нематеріальні блага, придатні
для споживання, з метою забезпечення життєдіяльності населення в межах
певної території.
Узагальнюючи результати виконаного дослідження та обґрунтування
змістовних характеристик регіонального відтворювального процесу нами
запропоновано логіко-змістовну модель відтворювального процесу у
фінансовому просторі регіону (рис. 1).

Рис. 1. Логіко-змістовна модель відтворювального процесу у фінансовому
просторі регіону
Отже, регіональне відтворення характеризує регіон із погляду: зовнішніх
і внутрішніх зв'язків; конкретних факторів, умов виробництва; окремих
виробничих складових тощо. Воно спрямовано на відтворення виробничого та
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фінансового потенціалу, підтримку й поліпшення соціальних складових, рівня
та якості життя населення регіону, забезпечення його соціально-економічного
розвитку, а показники відтворювального процесу характеризують регіон із
позиції його конкурентоспроможності.
Висновки. Через призму здійсненого дослідження, можна стверджувати,
що регіон − це відтворювальна система, заснована на специфічному,
властивому саме йому поєднання ресурсів, передбачає господарську
самостійність регіонів, реалізацію принципів саморозвитку переважно за
рахунок власних ресурсів. Регіональне відтворення передбачає підвищення
відповідальності місцевих органів влади за досягнення загальноекономічних,
структурних, соціально-економічних та інших пропорцій, забезпечення
інвестиційної привабливості регіону та результати господарювання.
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