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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 331.5 О. О. Добренко

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Анотація. У статті досліджується демографічна ситуація та умови економічного покращення на рин-
ку праці. З’ясовано динаміку основних макроекономічних показників та їх вплив на фінансово-економічну 
кризу й темпи зниження. Досліджено аспекти кризових явищ професійного ринку праці щодо пропозиції та 
попиту робочої сили. Вказано, що укомплектування вакансій для висококваліфікованих працівників усклад-
нилося внаслідок низьких якісних характеристик значної кількості вільних робочих місць та низького рівня 
заробітної плати. Розглянуто структуру зареєстрованих безробітних і невідповідність професійної підго-
товки вимогам роботодавців, надлишок одних спеціалістів та дефіциту інших. Вказано причини розбалан-
сованості ринку праці за професійним складом.

Ключові слова: демографічна ситуація, безробіття, зайнятість населення, економічне зростання, ринок 
праці.

Summary. The article investigates the demographic situation and conditions of economic improvement on the 
labor market. The dynamics of the main macroeconomic indicators and their impact on the financial and economic 
crisis and the pace of decline are determined. Investigation of the aspects of the crisis phenomena of the professional 
labor market in terms of supply and demand for labor. It was specified that the placement of vacancies for highly skilled 
workers was complicated by the low qualitative characteristics of a large number of vacancies and low wages. The arti-
cle deals with the structure of the registered unemployed and the mismatch of vocational training to the requirements of 
employers, the surplus of some specialists and the shortage of others. The indicated reasons of labor market imbalance 
by professional structure.

Key words: demographic situation, unemployment, employment, economic growth, labor market.
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Постановка проблеми. Складність, багато-
гранність і масштабність розвитку професійного 
конкурентоспроможного ринку праці як складної 
системи передбачає множину взаємопов’язаних і 
взаємодіючих між собою елементів та підсистем 
різної фізичної природи. Важливими факторами 
впливу на розвиток професійного ринку праці є 
демографічна ситуація, соціально-економічні 
процеси, професійне навчання, ринок інвести-
цій, міграційні процеси.

Аналіз досліджень і публікацій. Постійні зміни 
у соціальній та економічній сфері вимагали акти-
візувати дослідження з проблем розвитку ринку 
праці. цій проблемі присвячені наукові роботи та 
фундаментальні дослідження українських вчених: 
Д. Б. Богині, В. І. Герасимчука, І. Ф. Гнебіденка, 
О. А. Гришнової, В. М. Дацюка, І. Г. Манцуро-
ва, О. Ю. Рудченка, М. І. Долішного, Т. А. За-

яць, А. М. Колота, В. І. Куценка, В. В. Онікієнка, 
І. Л. Петрової, В. М. Петюха, М. В. Семикіної, 
В. О. Покрищука, В. А. Савченка, О. С. Понома-
рьової та інших.

Метою статті є аналітичне дослідження со-
ціально-економічних передумов функціонування 
професійного ринку праці України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Де-
мографічна ситуація країни є одним із головних 
індикаторів її соціально-економічного розвит-
ку та основою формування конкурентного про-
фесійного ринку праці. Динаміка чисельності та 
руху населення (народжуваність, смертність, мі-
грація), а також його склад є важливими вихідни-
ми параметрами і основою розвитку професійно-
го ринку праці. Динаміка чисельності населення, 
народжуваності та смертності в Україні показує 
наявність негативних тенденцій (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка чисельності населення, народжуваності і смертності в Україні за період 1990–2017 рр. [1]

Роки
Чисельність 
населення, 
млн. осіб 2

Народжуваність, тис. 
осіб

Смертність,
тис. осіб

Коефіцієнт 
народжуваності 3

Коефіцієнт 
смертності 3

1990 51,8 657,2 629,6 12,7 12,2

1995 51,7 493,0 792,6 9,5 15,4

2000 49,4 385,1 758,1 7,8 15,4

2001 48,7 376,4 745,9 7,7 15,3

 2002 1 48,2 390,7 754,9 8,1 15,7

2003 47,8 408,6 765,4 8,5 16,0

2004 47,4 427,3 761,3 9,0 16,0

2005 47,1 426,1 782,0 9,0 16,6

2006 46,7 460,4 758,1 9,8 16,2

2007 46,5 472,7 762,9 10,2 16,4

2008 46,2 510,6 754,5 11,0 16,3

2009 46,1 512,5 706,7 11,1 15,3

2010 46,0 497,7 698,2 10,8 15,2

2011 45,8 502,6 664,6 11,0 14,5

2012 45,6 520,7 663,1 11,4 14,5

2013 45,4 503,7 662,4 11,1 14,6

2014 45,4 465,9 632,3 10,8 14,7

2015 42,9 411,8 594,8 10,7 14,9

2016 42,7 397,0 583,6 10,3 14,7

2017 42,6 364,0 574,1 9,4 14,5

1 За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 р.
2 Станом на 1 січня відповідного року. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Рес-

публіки Крим, м. Севастополя й адміністративних даних частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. 

3 На 1000 наявного населення.

Між двома останніми переписами — у січні 
1989 р. та грудні 2001 р. — кількість наявного на-
селення скоротилась з 51,7 до 48,7 млн. осіб, або 
на 5,8 %, і продовжує скорочуватися. За даними 
Держстату [1], чисельність населення у 2013 р. 
зменшилась до 45,4 млн. осіб, що на 12,2 % ниж-
че за 1989 р. Слід зауважити, що чисельність на-
селення скорочується і в інших країнах, але не з 
такою інтенсивністю.

Для сучасної демографічної ситуації в Україні 
характерні:

 — негативні тенденції зменшення народжу-
ваності і збільшення смертності, що призводить 
до загального зменшення чисельності населення;

 — постаріння населення, збільшення наван-
таження на його працездатну частину;

 — скорочення тривалості життя як чоловіків, 
так і жінок;

 — погіршення здоров’я нації;
 — посилення інтенсивності міграційних про-

цесів, що має неоднозначний вплив на демогра-
фічну ситуацію завдяки як негативним, так і по-
зитивним наслідкам.

Аналіз статистичних даних засвідчив, що 
кількість померлих відносно чисельності на-
селення у 1990 р. зросла у 2017 р., що призвело 

до збільшення коефіцієнту смертності з 12,2 до 
14,5 %. Число народжених скоротилося відповід-
но з 657,2 до 364,0 тис. осіб, коефіцієнт народжу-
ваності знизився з 12,7 до 9,4 %. Причини падіння 
народжуваності, за даними фахівців, можуть бути 
відокремлені у такі групи: економічні, соціальні, 
психологічні, біологічні; тобто економічні факто-
ри часто не є визначальними у зниженні народжу-
ваності, яке є історичною тенденцією, що прита-
манна також високорозвинутим країнам.

Результатом зниження народжуваності і зрос-
тання смертності є старіння населення. Так, екс-
перти ООН вважають, що до 2050 р. тільки в Японії 
частка осіб старше 65 років перевищить 30 %. В 
Україні за період між переписами 1989 та 2001 рр. 
частка осіб у віці 60 років і старше зросла з 12,3 до 
25,5 %. Питома вага осіб 65 років і старше в Україні 
зараз наближається до країн Західної Європи. За-
значена тенденція обумовлює посилення демогра-
фічного навантаження на працездатне населення 
України та спричиняє зростання частки населен-
ня, що потребує соціального захисту. це, у свою 
чергу, негативно впливає на розвиток професійно-
го ринку праці, знижує його конкурентні переваги.

Поліпшення демографічної ситуації в Україні 
можна очікувати лише за умов покращення еко-
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номічної ситуації і проведення виваженої соці-
альної та демографічної політики. Провідну роль 
у цьому мають відігравати:

 — подолання бідності на основі зростання 
доходів та рівня життя населення;

 — реформування трудової сфери шляхом 
формування конкурентних переваг професійного 
ринку праці через посилення мотиваційних ме-
ханізмів, підвищення конкурентоспроможності 
робочої сили;

 — забезпечення ефективної зайнятості насе-
лення, що має стати гарантією отримання робо-
чого місця за певною професією;

 — орієнтація демографічної політики на 
створення умов розширеного відтворення люд-
ського потенціалу;

 — орієнтація державної політики у сфері охо-
рони здоров’я на збереження трудового потен-
ціалу країни, зокрема стимулювання здорового 

способу життя, формування для цього відповідної 
нормативно-правової бази; створення ефектив-
них механізмів підвищення якості і доступності 
медичного обслуговування.

Основними макроекономічними чинника-
ми, що формують передумови розвитку профе-
сійного ринку праці, є:

 — динаміка обсягів і темпів зростання вироб-
ництва, валового внутрішнього продукту, розши-
рення виробництва пріоритетних галузей і сфер 
економіки; продуктивності праці та ін.;

 — інвестиційна та інноваційна діяльність;
 — розвиток підприємництва, малого і серед-

нього бізнесу;
 — доходи та життєвий рівень населення.

Динаміка основних макроекономічних по-
казників засвідчила про вплив фінансово-еко-
номічної кризи на темпи їх зниження (табл. 2). У 
2015 р. спостерігалось покращення ситуації щодо 

Таблиця 2
Динаміка основних макроекономічних показників в Україні за 2013–2017 рр. [2]

Показник
Роки

2013 2014 2015 2016 2017

ВВП номінальний, млрд. грн. 1464,2 1586,9 1988,5 2385,4 2982,9

ВВП на душу населення, грн.1 31988 35834 46210 55853 70224

Сільське господарство, %, річна 13,6 2,2 –4,8 6,3 –2,7

Промислове виробництво, %, річна –4,3 –10,1 –13,0 2,8 0,4

експорт, млрд. дол. США 78,7 65,4 47,9 46,0 54,0

Імпорт, млрд. дол. США –95,7 –70,0 –49,6 –51,5 –60,8

Обмінний курс, грн/дол.
середній
на кінець періоду

7,99
7,99 

11,89
15,77

21,84
24,00

25,55
27,2

26,60
28,7

Державні фінанси, млрд. грн.
Доходи зведеного бюджету
Видатки зведеного бюджету

435,62

483,92

456,1
523,1

652,0
679,8

782,9
835,8

1016,8
1056,8

Рівень безробіття (за методологією МОП),  
у % до економічно активного населення віком 
15–70 років 7,3 9,3 9,1 9,3 9,5

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн. 3 282 3 480 4 195 5 183 7 104

1 До відповідного періоду попереднього року.
2 Розрахунки Мінекономрозвитку України.

ВВП номінального, ВВП на душу населення, але 
зменшення загального обсягу промислового та 
сільськогосподарського виробництва.

У цьому контексті слід відмітити з 2016 року по-
зитивну тенденцію випереджальних темпів зростан-
ня обсягів виробництва продукції переробної про-
мисловості та збільшення, таким чином, її частки у 
структурі реалізації промислової продукції. Обсяги 
експорту впали з $ 78,7 млрд. у 2013 р. до $ 54,4 млрд. 
у 2017, що є негативною тенденцією.

Зміна макроекономічних показників під 
впливом фінансово-економічної кризи безпосе-
редньо торкнулась і професійного ринку праці. 
Статистичні дані засвідчили, що з 2017 р. чисель-
ність незайнятих громадян зросла на 2,2 % порів-
няно з 2013 р. при зменшенні вакансій.

За період 2013–2017 рр. відбувалась нестабільна 
тенденція щодо зменшення незайнятого населен-
ня. У 2014 р. спостерігалось збільшення незайня-
того населення порівняно з попереднім роком на 
12,7 %. У 2015 р. відбулось зменшення незайнятих 
громадян порівняно з попереднім роком на 10,2 %, 
в 2016 р. уже було збільшення незайнятих на 10 % 
порівняно з попереднім роком. це пояснюється не-
стабільністю як економічного розвитку в державі, 
так і в регіональних розбіжностях.

Наведені дані свідчать про неефективність 
проведення структурної перебудови економіки 
України, незбалансованість розвитку виробничої 
сфери та сфери освітніх послуг, що потребує за-
стосування ефективних державних механізмів ре-
гулювання цих процесів.
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Кризові явища торкнулися і професійного 
ринку праці щодо пропозиції та попиту робочої 
сили. Найбільша кількість вакансій станом на кі-
нець 2018 р. надійшла від підприємств переробної 
промисловості, у оптовій та роздрібній торгівлі, 
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, у 
транспорті, складському господарстві, поштовій 
та кур’єрській діяльності [3].

За даними державної статистики, найбільш 
популярними професіями, на які спостерігається 
попит роботодавців у 2018 р., були професії ви-
сококваліфікованих робітників з інструментом 
(23,5 % від загальної кількості заявлених вакан-
сій) і робітників з обслуговування, експлуатації 
та контролювання за роботою технологічного 
устаткування, складання устаткування та машин 
(17,3 %), а найменша — серед кваліфікованих ро-
бітників сільського та лісового господарств, ри-
борозведення та рибальства (1,2 %) і технічних 
службовців (4,1 %), інших професій. Залишаєть-
ся великий попит на спеціалістів вищого рівня, 
топ-менеджерів, а також економістів, менедже-
рів, лікарів, інженерів з відповідним досвідом ро-
боти та високим рівнем кваліфікації, а також ІТ-
спеціалістів високої кваліфікації.

Серед незайнятих громадян, які шукали ро-
боту у 2018 році, 64,7 % мали вищу, неповну вищу 
або професійно-технічну освіту, серед яких зна-
чну частину становили висококваліфіковані пра-
цівники з високою заробітною платою за попере-
днім місцем роботи; 17,1 % шукачів роботи мали 
обмежені можливості щодо працевлаштування 
внаслідок наявності лише середньої освіти, від-
сутності необхідних професійних умінь та нави-
чок належного рівня, а також досвіду роботи [4].

Станом на кінець 2013 року на одне віль-
не робоче місце претендувало 10 громадян, що 
шукали роботу. Серед представників найпрості-
ших професій та тих, що не мали профпідготов-
ки, на одне вільне робоче місце претендувало 
12 осіб, серед технічних службовців — 18 осіб, 
серед робітників з обслуговування, експлуатації 
та контролювання за роботою технологічного 
устаткування, складання устаткування та ма-
шин на одне вільне робоче місце претендувало 
16 осіб, серед кваліфікованих робітників сіль-
ського та лісового господарства, риборозведен-
ня та рибальства — 34 особи. У той же час серед 
кваліфікованих робітників з інструментом на-
лічувалося 6 претендентів на одну вакансію, а 
серед фахівців та професіоналів відповідно 9 та 
5 претендентів [5, с. 50].

За професійними ознаками найбільший по-
пит на робочу силу на кінець 2013 р. спостерігав-
ся на кваліфікаційних робітників з інструментом 
(19,0 % від загальної кількості заявлених вакансій) 
і професіоналів (17,1 %). Найменший попит — на 
кваліфікованих робітників сільського та лісово-

го господарства, риборозведення та рибальства 
(1,4 %) і технічних службовців (3,2 %) [6, с. 101].

Значна частина незайнятих громадян не вла-
штовує роботодавців внаслідок особливих вимог 
щодо рівня кваліфікації та досвіду роботи.

При цьому вирішення проблеми укомплек-
тування вакансій для висококваліфікованих пра-
цівників ускладнилося внаслідок низьких якісних 
характеристик значної кількості вільних робочих 
місць, зокрема, низького рівня заробітної плати. 
Найбільше вакансій з мінімальною заробітною 
платою спостерігалось у Вінницькій, Волинській, 
Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Ки-
ївській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській, 
Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій, Чер-
нігівській областях — від 15 до 26 %. Практично у 
17 областях пропонувалась мінімальна заробітна 
плата на низькому рівні.

Державною службою зайнятості в 2017 р. було 
досягнуто позитивної динаміки за основними на-
прямами діяльності державної служби зайнятості. 
З підвищенням результативності роботи при опе-
ративному працевлаштуванні громадян кількість 
безробітних станом на 1 січня 2018 року, порівня-
но з відповідною датою 2017 року, скоротилася на 
9 % (на 36 тис.) і становила 354 тис.

За даними державної служби статистики 
України та адміністративними даними державної 
служби зайнятості, на 1 лютого 2019 року допомо-
гу з безробіття отримували 305 тис. осіб, що на 7 
тис. осіб менше, ніж на 1 лютого 2018 року.

Структура зареєстрованих безробітних ста-
ном на 01.02.2019 року має такий вид. Структура 
безробітних за статтю: у загальній кількості зареє-
строваних безробітних чоловіки становили — 174 
тис. осіб (або 48 %), жінки — 190 тис. осіб (або 
52 %). За віковими групами: 30 % зареєстрованих 
безробітних були у віці до 35 років; 29 % — у віці 
від 35 до 45 років; 41 % — у віці понад 45 років. 
За освітою: 42 % зареєстрованих безробітних мали 
вищу освіту, 38 % — професійно-технічну, 20 % — 
загальну середню освіту [7] (рис. 1–2).

Така ситуація вимагає втручання держави 
щодо перенавчання спеціалістів та створення від-
повідних робочих місць. це свідчить про невід-
повідність професійної підготовки вимогам ро-
ботодавців, а також надлишок одних спеціалістів 
і дефіцит інших, тобто розбалансованість ринку 
праці за професійним складом. Основна причи-
на в тому, що сучасний стан розвитку економіки 
України характеризується трансформаційними 
процесами, метою яких є вихід на нові, більш 
прогресивні технології.

На початку 2019 року кількість роботодавців, 
які співпрацювали із центрами зайнятості, збіль-
шилась на 9 %, що становить майже 44 тисячі. 
Кількість вакансій, згідно з  базою даних держав-
ної служби зайнятості, порівняно із січнем 2018 
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року, збільшилась на 10 % — до 143 тис. одиниць. 
Зростання кількості вакансій відбулося майже в 
усіх регіонах.

Відсутність комплексного, системного під-
ходу до потреб кадрового забезпечення вироб-
ничої сфери як на загальнодержавному, так і 
регіональному рівнях призвели до зростання не-
відповідності між потребою у кваліфікованих ка-
драх і професійно-кваліфікаційною структурою, 
що існує.

це пояснюється тим, що структура професій-
ного ринку праці лежить в площині суттєвої регі-
ональної диференціації рівня розвитку економіки 
і, як наслідок, в суттєвій різниці попиту і пропози-
ції робочої сили, у тому числі за професійно-ква-
ліфікаційними ознаками. Наприклад, в депресив-
них регіонах, де спостерігається більш високий 
рівень безробіття, знизився якісний склад трудо-
вих ресурсів під впливом певних чинників:

— тривалого безробіття значної частини на-
селення, яке призвело до втрати професійної 
компетенції робочої сили (знання, вмінь, нави-
ків), тобто дискваліфікації;

— перерозподіл певної частини кваліфіко-
ваної робочої сили в ті галузі і сфери, де мається 
попит на малокваліфіковану робочу силу. Напри-
клад, відбувся відтік спеціалістів, інженерів, ро-
бітників з промислових підприємств (у зв’язку із 
неповною зайнятістю, прихованим безробіттям, 
практикою резервування робочої сили, затрим-
кою або невиплатою заробітної плати) у сферу 
торгівлі, послуг, тіньової зайнятості. це явище та-

кож призводить до втрати професійно-кваліфіка-
ційного рівня працівників;

— звуження масштабів відтворення кваліфі-
каційної робочої сили, обумовленого у структурі 
попиту на відповідні професії. В умовах різкого 
зниження промислового виробництва знижується 
потреба в підготовці висококваліфікованих робіт-
ників, техніків, інженерів. Переорієнтація струк-
тури навчальних місць у ЗВО, які фінансуються за 
рахунок державного бюджету, на користь еконо-
мічних, управлінських і юридичних спеціальнос-
тей відповідає виключно кон’юнктурному попиту 
населення на сьогоднішній день і несе в собі загро-
зу перспективам розвитку трудового потенціалу 
суспільства. Відсутність системи масової професій-
ної підготовки кваліфікованих робітників підриває 
можливості майбутнього економічного зростання 
в державі у зв’язку з тим, що кадрова підсистема 
цього процесу залишається небезпечною;

— зниження рівня життя більшості сімей стає 
перепоною отримання професійної освіти дітьми. 
Мова йде не стільки про недоступність отримання 
платної освіти, скільки про неможливість утри-
мання дітей, що підростають, які отримують про-
фесійну освіту безоплатно, але ще не працюють.

Вступ в трудове життя без професії і спеці-
альності є проблематичним для молодих людей, 
перспективою для них є залишитися зайнятим у 
сфері некваліфікованої, переважно фізичної пра-
ці на все життя.

Така ситуація є перешкодою розвитку про-
фесійного ринку праці, тобто на перший план 
виходить проблема щодо створення нових висо-
коефективних робочих місць за професійно-ква-
ліфікаційним складом, підвищення конкуренто-
спроможності робочої сили, а також задоволення 
вимог роботодавців.

Найважливіший фактор, який загострив і нові 
проблеми, це знецінення праці. Різко знизилась і 
її частка у витратах підприємства. Заробітна плата 
більшості працівників не виконує ані відтворю-
вальної, ані стимулювальної функцій. це значною 
мірою пояснює деякі ірраціональні з погляду тео-
рії ринку праці мотиви формування пропозиції і 
попиту робочої сили на ньому, що проявляється в 
умовах становлення багатоукладної економіки.

Вибір людиною сфери зайнятості (державний 
або недержавний сектор) та її форми значною мі-
рою залежить від віку, статі, професії, місця робо-
ти. Найбільшу схильність до підприємницької ді-
яльності проявляє молодь. Для одних це пов’язано 
з можливістю підвищити свої доходи, для інших, 
зокрема молодих фахівців, — проявити свою ін-
дивідуальність, задовольнити потребу у творчості. 
Для жінок привабливість дрібного бізнесу і само-
зайнятості пов’язана з можливістю вільно розпо-
ряджатись своїм часом порівняно із традиційними 
формами зайнятості у державному секторі.

Рис. 1. Розподіл зареєстрованих безробітних за 
віковими групами (станом на 01.02.2019 року, 

авторська розробка)

Рис. 2. Розподіл зареєстрованих безробітних за 
освітою (станом на 01.02.2019 року, авторська 

розробка)
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Таким чином, для вирішення проблем кон-
курентоспроможності професійного ринку праці 
необхідно змінювати відношення до людини, під-
готовки і використання професіоналів і станов-
лення держави України як лідера.

У контексті розгляду вказаної проблеми щодо 
розвитку професійного ринку праці слід відміти-
ти, що серед осіб, не зайнятих трудовою діяльніс-
тю, що є клієнтами державної служби зайнятості, 
у 2018 р. — 30 % зареєстрованих безробітних були 
у віці до 35 років.

Чисельність випускників, які закінчили вищі 
навчальні заклади, у 2017 р. становить 421 тися-
чу фахівців, що на 34 тисячі осіб (8,9 %) більше, 
ніж у 2016 р. У 2018 на обліку в державній служ-
бі зайнятості перебувало 304 тисячі безробітних, 
47 % з яких мають вищу освіту. Не зважаючи на 
позитивну тенденцію, ситуація на ринку праці 
досить складна. Серед головних проблем є про-
фесійно-кваліфікаційний дисбаланс між попи-
том та пропозицією робочої сили. Зокрема, 70 % 
випускників освітніх закладів здобувають вищу 
освіту, 30 % — професійну. це говорить про те, що 
існує проблема працевлаштування молоді з різних 
причин, у тому числі їх низької конкурентоспро-
можності. Дієвою формою підтримки молодіжної 
зайнятості стало працевлаштування молодих без-
робітних громадян шляхом надання роботодавцю 
дотацій. За рік роботи молода людина може стати 
фахівцем та закріпитися на виробництві.

З метою кількісного та якісного аналізу ста-
ну забезпечення молоді України першим робочим 
місцем після здобуття вищої та професійно-тех-
нічної освіти необхідно ввести щорічну статис-
тичну звітність, де відображатимуть дані щодо:

 — чисельності молоді, яка отримала вищу та 
професійно-технічну освіту та забезпечена пер-
шим робочим місцем на підприємстві, якому на-
дано дотацію;

 — кількості роботодавців, які одержали до-
тацію на забезпечення молоді першим робочим 
місцем;

 — розміру одержаної дотації роботодавцями 
на забезпечення молоді, яка отримала професійно-
технічну та вищу освіту, першим робочим місцем.

Таким чином, розвиток професійного ринку 
праці потребує запровадження комплексу невід-
кладних заходів. Зокрема, з метою стимулювання 
роботодавців щодо прийняття на роботу молоді, 
яка закінчила професійно-технічні та вищі на-
вчальні заклади, і забезпечення їх першим робочим 
місцем необхідно розширити перелік професій та 
спеціальностей, за якими роботодавцям може на-
даватися дотація для забезпечення молоді першим 
робочим місцем, затверджений Постановою Кабі-
нету Міністрів України №223 від 19 березня 2008 р.

Доцільно передбачити механізм контролю за 
наданням дотації роботодавцям на забезпечен-

ня молоді, яка отримала професійно-технічну та 
вищу освіту, першим робочим місцем, а також 
механізм повернення дотації роботодавцями, які 
протягом двох років скоротили молодого праців-
ника, працевлаштованого з надання дотації робо-
тодавцю, невиконання ними інших умов, перед-
бачених частиною другою ст. 4 Закону України 
«Про забезпечення молоді, яка отримала вищу 
або професійно-технічну освіту, першим робочим 
місцем з наданням дотації роботодавцю».

Слід визначити основні причини низької ак-
тивності роботодавців щодо розширення сфери 
залучення випускників професійно-технічних 
та вищих навчальних закладів до праці: виявля-
ти причини звільнення осіб, які були прийняті 
на роботу за направленням Державної служби 
зайнятості після закінчення професійного на-
вчання; розробляти довгострокові програми під-
готовки фахівців для галузей національної еконо-
міки та вдосконалення механізмів надання пільг 
роботодавцям; забезпечити участь роботодавців 
в управлінні освітнім процесом через систему на-
глядових рад.

З метою підвищення підготовки кадрів через 
систему професійно-технічних навчальних закла-
дів та додаткових стимулів для випускників шкіл 
вступати до ПТУ необхідно істотно підвищити 
розмір стипендії у 2,4 раза замість раніше перед-
баченого підвищення в 1,9 раза.

Важливе значення підвищення конкурен-
тоспроможності й розвитку професійного ринку 
праці мають розвиток соціального партнерства та 
соціального захисту безробітних, створення умов 
для підвищення територіальної, професійної і со-
ціальної мобільності робочої сили; консолідація 
фінансових коштів для реалізації заходів щодо за-
побігання безробіття і підвищення ефективності 
їх використання.

Таким чином, підвищення конкурентоспро-
можності та розвитку професійного національно-
го ринку праці — це комплексна проблема, вирі-
шення якої залежить від державного регулювання 
цих складних процесів.

Висновки. Аналіз передумов розвитку про-
фесійного ринку праці виявив низку негативних 
тенденцій щодо демографічної ситуації, проблем 
укомплектування вакансій для висококваліфі-
кованих працівників внаслідок низьких якісних 
характеристик значної кількості вільних робочих 
місць, зокрема низького рівня заробітної плати.

Тенденції розвитку професійного ринку пра-
ці засвідчили, що сьогодні ринок висуває нові ви-
моги до шукачів робочих місць (уміння діяти у не-
передбачених ситуаціях, прийняття відповідних 
рішень, критичне мислення, готовність до під-
вищення професійної кваліфікації, роботи в ко-
манді, кооперування і т. д.), тобто підприємствам 
потрібні креативні працівники, готові швидко 
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реагувати на переміни. У інноваційному розвитку 
чільне місце займає особистість з новаторським 
духом, активністю, яка прагне до самовдоскона-
лення, збагачення знаннями.
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УДК 351.851 Т. М. Майборода

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УКРАїНІ

Анотація. У статті досліджено основні напрямки реформи галузі освіти внаслідок дії механізму дер-
жавного регулювання, проголошені Міністерством освіти і науки України на середньостроковий період. Ав-
тором проаналізовано основні тенденції, що склалися в освітньому секторі за останні роки, а саме щодо 
зміни кількості та складу учнів/студентів у дошкільних, загальноосвітніх, професійних (професійно-техніч-
них) та вищих навчальних закладах, а також ситуацію щодо їх фінансування. Наявні тенденції відображу-
ють основні зміни внаслідок державного регулювання системи освіти, що уже виявляються в 2017 році та 
підкреслюють основні недоліки, на рішення яких мають бути спрямовані подальші кроки уряду.

Ключові слова: державне регулювання, галузь освіти, реформа галузі освіти, дошкільні навчальні закла-
ди, загальноосвітні навчальні заклади, професійні (професійно-технічні) навчальні заклади, вищі навчальні 
заклади.

Summary. The author of the article research the main directions of the reform in educational sphere as a result 
of the mechanism of state regulation proclaimed by the Ministry of Education and Science of Ukraine in the medium 
term. It is analyzed the main tendencies in the educational sector in recent years, namely, the change in the number 
and composition of students in pre-school, general, professional (vocational) and higher educational institutions, as 
well as the situation with their financing. The current trends reflect the major changes as a result of the state regulation 
of the education system, which are already detected in 2017, and highlight the main shortcomings that need to be ad-
dressed in the next steps.

Key words: state regulation, education, education reform, pre-school educational institutions, general educa-
tional institutions, professional (vocational) educational institutions, higher educational establishments.
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сформувати основні напрямки подальших дослі-
джень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання аналізу загального стану галузі освіти пі-
діймалося достатньо часто в науковій літературі, 
чому присвячені роботи Л. Березівської [5], Г. Ка-
сьянова [3], групи авторів академії педагогічних 
наук України на чолі з В. Г. Кременем [4], І. С. Ка-
ленюк [10] тощо. У рамках останнього етапу ре-
формування системи освіти працювали А. С. Во-
ронцова [6], В. В. Горак [2], М. В. Красуля [9], 
Т. В. Матюк [7] та багато інших. Незважаючи на 
значні напрацювання в зазначеній темі, на нашу 
думку, в науковій літературі недостатньо висвіт-
леним залишається питання аналізу останніх тен-
денцій державного регулювання в галузі освіти в 
контексті сучасної реформи МОН для розуміння 
змін, що відбуваються.

Метою статті є проведення ґрунтовного ана-
лізу сучасного стану та основних тенденцій дер-
жавного регулювання галузі освіти в Україні.

Постановка проблеми. Українське суспіль-
ство знаходиться на межі переходу до нового типу 
суспільних відносин, що характеризується підви-
щенням ролі в економіці інформаційних техноло-
гій та знань, інноватизацією та значними глобалі-
заційними процесами, що змінюють умови життя 
і ціннісні орієнтири людей. Все це вимагає зміни 
та модернізації існуючої української системи осві-
ти відповідно до нових викликів сьогодення, яка 
зберегла багато застарілих ознак ще з радянських 
часів. Питання щодо її реформування піднімало-
ся багато разів як серед наукових представників, 
так і політичних діячів. Незважаючи на це, рішу-
чі дії з боку Міністерства освіти і науки України 
(далі — МОН) почалися приблизно в 2016 році і 
розраховані на середньострокову перспективу, 
що не дозволяє нам повноцінно оцінити отрима-
ні результати за різними напрямками. Але аналіз 
існуючого стану державного регулювання в галу-
зі освіти та його зміни відповідно до попередніх 
років є важливим етапом дослідження і дає змогу 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В 
Україні держава на сьогоднішній день має досить 
високий ступінь впливу на освітню сферу, що 
спричинене передусім процесом активного ре-
формування цього сектору. Передбачаються сис-
темні зміни в системі освіти строком до 2020 року 
за чотирма напрямами:

— реформа середньої освіти «Нова україн-
ська школа» (далі — НУШ);

— модернізація професійно-технічної освіти;
— забезпечення якості вищої освіти;
— створення нової системи управління та фі-

нансування науки [1].
Отже, було значним чином трансформова-

но нормативно-правову базу, зокрема в ЗУ «Про 
освіту» та суміжні з ним акти, розроблено багато 
методичних та інформаційних матеріалів на рівні 
МОН про напрямки реформи освітньої системи 
та основні поняття тощо.

У результаті проведення такої реформи пе-
редбачається впровадження нових стандартів 

освіти, покращення матеріально-технічної бази 
навчальних та наукових закладів, запровадження 
прозорої та достатньої системи фінансування га-
лузі освіти і науки; підвищення престижу науко-
во-педагогічної праці [2].

Детально проаналізувавши основні теоре-
тичні положення, що стосуються галузі освіти, 
пропонуємо розглянути основні його показники 
в Україні в динаміці на основі офіційної статис-
тичної інформації.

Розглядаючи пропозицію освітніх послуг, 
згідно з офіційною статистичною базою, є мож-
ливість розглянути лише формальні заклади осві-
ти. Проаналізуємо динаміку зміни кількості осно-
вних груп освітніх провайдерів в Україні та місць 
в них.

На рис. 1 відображена загальна кількість до-
шкільних навчальних закладів (далі — ДНЗ) та 
кількість місць в них за 2000–2017 роки.

Хоча мережа дошкільних освітніх провай-
дерів і не є прямим об’єктом існуючої реформи 

Рис. 1. Динаміка кількості ДНЗ України та наявних в них місць за 2000–2017 рр. (складено автором на 
основі офіційних даних Державної служби статистики України)

освіти, проте уряд має на меті вирішити існую-
че питання перенавантаження таких навчальних 
закладів шляхом створення додаткових місць. 
Як бачимо на графіку рис. 1, кількість ДНЗ в 
Україні за аналізований період поступово змен-
шувалась: значення за 2017 рік є меншим за 2000 
рік на 8,6 %, кількість місць в них залишається 
приблизно на одному рівні і починаючи з 2014 
року рівномірно зростала. Розрив у 2014 році по-
яснюється виключенням зі статистичних даних 
тимчасово окупованої території АР Крим, м. Се-
вастополя та тимчасово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській областях. Станом на 
2017 рік кількість дошкільних закладів освіти 
складала 14,9 тис. одиниць (57 % охоплення), які 

розраховані на 1141 тис. місць (на 1,4 % більше за 
попередній рік).

щодо загальноосвітніх навчальних закладів 
освіти (далі — ЗНЗ), динаміка яких наведена на 
рис. 2, то їх кількість також скорочувалася з 22,2 
тис. од. у 2000 році до 16,2 тис. од. у 2017 році (тоб-
то приблизно на 27 %). Скорочення відбувається 
передусім за рахунок малокомплектних та некон-
курентоспроможних одиниць, що, на жаль, час-
то характерні для сільської місцевості. Причому 
кількість місць в них зменшилась майже на 42 % 
і становила 3922 тис. учнів.

Реформування середньої освіти передбачало 
створення НУШ, що відбулося в рамках пілотно-
го проекту у 2017/2018 н. р. для 100 навчальних 
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закладів загальної середньої освіти (відповідно 
до ЗУ «Про проведення всеукраїнського експе-
рименту на базі загальноосвітніх навчальних за-
кладів» [8]). У цілому, за результатами опитування 
ДНУ «Інститут освітньої аналітики» [9], як пред-
ставники нових ЗНЗ (директори, вчителі), так і 
батьки зазначають позитивні зрушення в якісно-
му аспекті шкільної освіти.

Окрім цього, в рамках реформи децентраліза-
ції відбувається формування опорних шкіл, філій 
та освітніх округів, що дозволяє підвищити якість 
освіти в сільській місцевості. У зв’язку з новаці-
єю їх введення на сьогоднішній день не існує до-
статньої статистичної інформації. Так, за даними 
МОН, станом на 2016 рік налічувалося приблизно 
137 опорних шкіл, а у 2018 — 530 опорних шкіл та 
986 філій, з них в об’єднаних територіальних гро-
мадах (ОТГ) — 224 ОШ і 405 філій відповідно [9].

Наступним рівнем освіти, що також буде ре-
формуватися і є важливою складовою для фор-
мування робочих професій в країні, є професій-
но-технічні навчальні заклади (далі — ПТНЗ). 
Розглянемо динаміку їх зміни та кількості студен-
тів у них (рис. 3).

Як бачимо, кількість ПТНЗ поступово змен-
шувалась за аналізований період і станом на 2017 
рік складала 756 од., що на 22,1 % менше за від-
повідне значення 2000 року. Причинами такого 
скорочення можна вважати зменшення вироб-
ничих зв’язків з промисловими підприємствами 
через проблеми з їх діяльністю у зв’язку з еконо-
мічною та політичною кризою в країні. Кількість 
студентів також зменшувалась до рівня 269,4 тис. 
осіб у 2017 році, що на 48,6 % менше за відповід-
ний рівень 2000 року. Така ситуація пояснюється 
негативними тенденціями в демографічному та 

Рис. 2. Динаміка кількості ЗНЗ України та наявних в них місць за 2000–2017 рр. (складено автором  
на основі офіційних даних Державної служби статистики України)

Рис. 3. Динаміка кількості ПТНЗ України та кількості студентів в них за 2000–2017 рр. (складено 
автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України)
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міграційному стані населення, зокрема молоді, 
падінням престижу робітничих професій тощо.

У рамках реформи освіти очікується по-
дальше зменшення кількості ПТНЗ у розрізі ма-
локомплектних закладів (з контингентом учнів 
менше 300 осіб) шляхом приєднання їх до більш 
потужних [9].

Досліджуючи співвідношення випущених 
та працевлаштованих студентів ПТНЗ України 
(рис. 4), бачимо, що в середньому понад 80 % сту-

дентів отримують роботу. Решта, відповідно до ста-
тистичних даних, продовжують навчання у інших 
навчальних закладах (станом на 2016/2017 н.р. — 
7,3 %), або залишаються непрацевлаштованими 
(станом на 2016/2017 н.р. — 10,3 %). Як бачимо, 
випускники ПТНЗ формують лави зайнятого та 
безробітного населення на ринку праці.

Наступними важливими елементами системи 
освіти, що також прямо пов’язані з ринком пра-
ці, є вищі навчальні заклади (далі — ВНЗ) різного 

Рис. 4. Динаміка співвідношення випущених та працевлаштованих студентів  
ПТНЗ України за 2004–2017 рр.

рівня акредитації, динаміка зміни яких в Україні 
відображена на рис. 5.

Кількість вищих навчальних закладів I–II рів-
нів акредитації скоротилась на 44,0 % у 2017 році 
порівняно з 2000, що спричинило і зменшення 

кількості місць в них — з 528 тис. осіб до 208,6 тис. 
осіб. Для ВНЗ III–IV рівнів акредитації також спо-
стерігалося зменшення їх загальної кількості, проте 
меншими темпами — порівняно з 2000 р. в 2017 р. 
відбулося скорочення на 8,3 % до рівня 289 установ.

Рис. 5. Динаміка кількості ВНЗ України та кількості студентів в них за 2000–2017 рр.  
(складено автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України)
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Кількість студентів також незначно скороти-
лась до рівня 1330 тис. осіб у 2017 році (менше на 
5,2 % порівняно з 2000 роком). Загалом за обома 
рівнями спостерігається негативна тенденція до 
скорочення кількості студентів, що зумовлено пе-
редусім демографічною кризою у відповідні роки 
та підвищенням тенденції навчання закордоном.

Інформація щодо співвідношення випуще-
них фахівців ВНЗ України та випускників, що 
отримали направлення на роботу, наведена на 
рис. 6. На жаль, офіційно згрупованих даних щодо 
кількості працевлаштованих випускників ВНЗ не 
надано на центральному рівні.

Можна зробити висновок, що частка випускни-
ків, що отримали направлення на роботу, поступово 
скорочується в цілому з 32,6 % у 2005 р. до 13,98 % 
у 2017 р. Кількість випускників також зменшуєть-
ся, що зумовлено демографічними та міграційними 
рухами населення. Як свідчить практика, випускни-
кам ВНЗ влаштуватися на роботу за спеціальністю 
є досить складно, що зумовлено відсутністю прак-
тичного досвіду та досить часто низьким відсотком 
необхідних роботодавцю компетенцій.

Одним із показників державного регулюван-
ня тієї чи іншої сфери є фінансове забезпечення 
освіти, що здійснюється за рахунок бюджетних 

Рис. 6. Динаміка співвідношення випущених фахівців ВНЗ України та випускників,  
що отримали направлення на роботу, за 2005–2017 рр. (складено автором на основі офіційних даних 

Державної служби статистики України)

коштів. Відповідно до діючої реформи передба-
чено збільшення фінансування головних освітніх 
провайдерів для більш якісного надання освітніх 
послуг. Пропонуємо простежити динаміку зміни 

фінансування різних складових системи осві-
ти (дошкільного, загального середнього, про-
фесійно-технічного та вищого рівнів) за 2000–
2017 роки по Україні (рис. 7).

Рис. 7. Динаміка загальних видатків зведеного бюджету України на окремі рівні системи освіти за 2000–
2017 рр., млн. грн. (складено автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України)
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Як бачимо, за аналізований період спостері-
галося зростання витрат держави на систему осві-
ти з 7 085,5 млн. грн до 177 755,7 млн. грн, тобто 
більше ніж в 25 разів. У структурі фінансування 
освіти найбільшу частку займала загальна серед-
ня освіта (станом на 2017 рік складала 47,45 % у 
всіх витратах на освіту, причому ця частка зрос-
ла на 3,78 % порівняно з попереднім роком, що 
зумовлено активним етапом реформування даної 
сфери). На другому місці знаходиться державне 
фінансування вищої освіти, частка якої скороти-
лась на 32,54 % порівняно з рівнем 2000 року. Ста-
ном на 2017 рік у структурі всіх витрат на освіту 
вища освіта складала 21,76 %. це зумовлено ско-
роченням місць державного замовлення у ВНЗ та 
впровадженням вимог до залучення додаткових 
фінансових ресурсів на цьому рівні. У структурі 
витрат спостерігається зростання частки витрат 
на дошкільну освіту (показник за 2017 рік збіль-
шився на 4,73 % відповідно до рівня 2000 року). 
Найменшим фінансування є у галузі професій-
но-технічної освіти, що складала лише 4,66 % від 
загальної суми витрат на освіту у 2017 році. Ситу-
ація повинна змінитися в наступних роках, адже 
передбачено активне реформування та модерніза-
ція цього освітнього рівня.

У цілому станом на 2017 рік фінансування 
системи освіти складало 5,4 % від ВВП країни, що 
є достатньо хорошим показником (для розвине-
них країн світу цей показник коливається на рівні 
5–6% від ВВП).

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, 
слід відмітити, що держава грає суттєву роль в 
процесі функціонування й розвитку вітчизняної 
системи освіти, що зумовлено передусім специ-
фікою цього виду діяльності та активною фазою 
його реформування. Проаналізований сучасний 
стан галузі освіти дозволяє стверджувати про по-
ступове зростання кількості місць в дошкільних 
навчальних закладах, скорочення кількості за-
гальноосвітніх (передусім малокомплектних та 
неконкурентоспроможних), професійних (про-
фесійно-технічних) та вищих навчальних закла-
дів. Причому кількість студентів у професійній та 
вищій освіті має тенденцію до скорочення. щодо 
аналізу випускників, то для професійної освіти 
ситуація в цілому є позитивною, адже, за статис-
тичними даними, приблизно 80 % влаштовується 
на роботу. Відмітимо, що саме в цій сфері на рин-
ку праці існує нестача кваліфікованих працівни-
ків. щодо вищої освіти, то, відповідно до наявної 
статистичної інформації, кількість випускників, 
що отримали хоча б направлення на роботу, ско-
ротилась до 14 %. Така ситуація є негативною і 
свідчить про низький рівень співпраці з робото-
давцями та випускниками, поширення явища 
роботи не за фахом і високий відсоток безробіття 
серед осіб з вищою освітою.
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ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
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NEW MOBILE MARKETING STRATEGY IN THE CONTEXT  
OF TARGET MARKETS AND TARGET AUDIENCE

Анотація. Стаття присвячена розгляду питань розвитку нових ринкових стратегій із застосуванням 
смартфонів та їхніх володарів як цільової аудиторії покупців. Зібрано та проаналізовано результати су-
часних маркетингових досліджень із використанням мобільних телефонів, які мають доступ до Інтернету. 
Задіяно Гугл Аналітику за маркетинговими напрямками відносно мобільного трафіку на сайтах із продажу 
споживчих товарів, а також стосовно аналізу статусів клієнтів за певними групами. За результатами 
дослідження визначено актуальні перспективи розвитку цільового ринку при застосуванні зазначеного мар-
кетингового інструментарію.

Ключові слова: маркетингова стратегія, смартфон-стратегія, цільова аудиторія, цільовий ринок, мо-
більні інтернет-сессії, торговельний контент.

Summary. The article is devoted to some issues of the developing new mobile market strategies based on the in-
dustry and target audience. The latest research big data reports on mobile usage are summarized and analyzed to get 
some interesting observations that include Google Analytics for customer site’s mobile traffic numbers, survey clients 
and prospects about their mobile web usage. The actual ways for the further development of the mobile marketing are 
determined and presented as a result of the given research.

Key words: marketing strategy, mobile strategy, target audience, target market, mobile internet sessions, vendors’ 
content.
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Asia and Latin America and use Google Analytics to 
improve the results from online marketing» [1; 2]. We 
can also find the different business recommendations, 
for instance how to create a plan to boost your leads 
and sales from online marketing and the proposals to 
learn website design best practices for desktop and mo-
bile to optimize leads and sales [3; 4]. All this info is 
displayed on the sites listed in our References.

The purpose of the article is to study the modern 
state and tendencies of the mobile marketing as an ef-
fective tool for promoting and sale the product via the 
Internet.

Presentation of the main research material. The 
target marketing research data is a basis of any success-
ful business. You should understand your audience, it 
is the first step to any marketing strategy, and the con-
sumers are a valuable resource to work it out. Buyer 
personas you have calculated are simply fictional rep-
resentations of your various types of customers. First 
step you do is a creation of a profile that describes each 

Articulation of the problem. A huge amount of 
everyday purchases and sales are making through the 
Internet nowadays and with help of the devices that 
can make it easily and with pleasure, these are laptops 
and smartphones. This state of business is constantly 
influence the development of the new marketing strat-
egies; mobile marketing is one of the most important. 
Any marketing effort, every brand and organization 
seek to develop a unique mobile strategy based on the 
industry and target audience. New mobile technolo-
gies are all about customization and personalization.

Analysis of the recent researches and publications. 
There is a big amount of the researches and publica-
tions on the presented topic. Generally they cover the 
issues on the following directions: target market (cus-
tomer) analysis, comparative statistic data, analytic 
reviews, business recommendations and forecasts. 
For example we can find the recommendations on the 
«Top 10 free digital marketing statistics covering sec-
ondary data sources for Global, European, UK, US, 
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one’s background, job description, main sources of 
information, goals, challenges, preferred type of con-
tent, objections, and/or role in the purchase process. 
It makes you easier to determine a channel and voice 
for your marketing messages when you have a clear 
picture of your target audience.

Next, you should make a specific point to detail 
your target audience’s mobile habits to understand 
them well. The spots to light are: how much of their 
web usage happens on mobile devices; are they com-
fortable completing a purchase on a smartphone and 
other. The research big data reports on mobile usage 
can help. Some interesting observations include [1]:

 — 70 % of all email is first opened on a mobile 
device;

 — 54 % of users prefer to start their mobile 
internet sessions on a search engine;

 — 56 % of B2B (business to business) 
buyers frequently use smartphones to access vendors’ 
content.

 — 97 % of adults primarily use their smartphones 
to access content/information [1].

You can monitor Google Analytics for your site’s 
mobile traffic numbers to better understand your spe-
cific target market; you can also ask or survey clients 
and prospects about their mobile web usage.

It is useful to apply an A/B testing or split testing, 
they compares two versions of the same campaign on a 
certain channel, these data can also be informative for 
developing any aspect of buyer personas. If all other 
factors are the same, you can do your email campaign 
landing pages and get more views when you send your 
email on weekends or you send them on weekdays. 
Then you will see how they differ in the mornings or in 
the evenings and also which title or email subject gets 
more click-through passing.

Both the general and specific data will help to de-
velop audience personas that include mobile usage.

The key to defining any effective strategy is to de-
cide first what success looks like? Get the key stake-
holders together to map your mobile marketing strat-
egy. Identify goals by asking your team some of these 
questions: What are we currently doing for mobile? 
This will define your starting point, and make sure 
everyone is on the same page as you begin.

Next is. If you are already doing mobile market-
ing, how are those initiatives performing? This con-
versation will identify what is already working, what is 
not, and what’s not even being measured.

Third is. What are your main objectives for in-
cluding mobile marketing in your overall strategy? 
Consider why you prefer mobile now, what conversa-
tions have «led up to this point and what you expect 
from mobile marketing [2].»

Fourth is. Who are your key audiences for mobile 
marketing? Talk about your customer personas in light 
of mobile usage updates. How similar or different is 
each persona’s mobile usage?

Fifth is. How are you engaging your mobile audi-
ence cross-channel? This discussion will help to ana-
lyze how the channels you’re currently using can be 
included in your mobile marketing strategy.

Approving your Internet business try to do all 
your other marketing efforts because mobile market-
ing needs to be tested and optimized. You should also 
determine the realistic and measurable KPIs (Key 
Performance Indicators) that define your mobile cam-
paign’s success. They might be the followings:

1. Engagement is providing mobile-friendly content 
for potential customers who are searching for informa-
tion about your industry or product. It means that you 
should make sure your website is mobile-responsive to 
improve mobile SEO (Search Engine Optimization) [2].

2. Acquisition is making sure lead nurturing emails 
are mobile-friendly with clear calls-to-action. Buttons 
in messages should be accessible and to be «big enough 
to easily tap in order to facilitate click-through actions.» 
Then make it as easy as possible for someone to fill out a 
form on your mobile-optimized landing page [2].

3. Customer Service is about that in a connected, 
social marketplace, customer service is very much a 
marketing opportunity. Allow your customers to easily 
reach you through any platform they want, including 
simple click-to-call buttons for smartphone users [2].

There are more important indicators in order 
to identify the right KPIs for your mobile marketing 
campaign we consider to name:

 — increasing conversions from email messages;
 — trying to improve traffic to sales pages;
 — generating more qualified prospects;
 — improving sales by converting more traffic on 

certain pages.
In our research we use Google Analytics data that 

can help to monitor mobile usage of the site:
Mobile behavior data reveals how well your mo-

bile content engages your audience.
Mobile conversion data will indicate whether or 

not some of «your usually used pages still needs to be 
optimized for mobile browsing [2].»

It is important to add the Device Category field 
to the Site Content dashboard that will display the 
quantity and quality of most part mobile traffic going 
to each individual page on your site.

The table on the Site Content dashboard includes 
metrics like page views and bounce rate so you can add 
the «Device Category» by clicking the «Secondary di-
mension» menu above the first column and selecting 
«Device Category» from the «Users» submenu after 
that the table will then display the most-viewed pages 
on your site, so you can see how mobile actually affects 
your web traffic, per device [2].

Therefore the information can hint at which 
search inquiries may be following mobile traffic to 
your site and understand what kind of your mobile au-
dience is most interested in, and which pages you have 
to optimize for mobile browsing first.
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There is next important factor, it’s a mobile-
friendly website that is no longer an option — it’s a 
must! The rise in mobile traffic coupled with «Google’s 
mobile-friendliness ranking factor» and that means a 
brand’s site must adapt to mobile devices in order to 
stay business competitive [2].

For search engines, «mobile-friendliness» means 
that:

 — content fits on the screen without side-to-side 
scrolling or zooming.

 — content loads quickly.
 — site returns no mobile-specific errors.

Google has even provided a free mobile-friendli-
ness tool to help marketers determine how to best im-
prove their sites [2].

The most important reason to maintain a mobile-
friendly site is to create a consistent and engaging user 
experience. Mobile UX (User Experience) has a dra-
matic effect on every stage of the buying cycle:

 — 64 % of mobile web users abandon pages if they 
don’t load within 10 seconds.

 — 46 % of executive officers could not make 
an intended purchase because the website they have 
visited wasn’t mobile-friendly.

 — 90 % of the C-suite uses mobile devices to 
research business purchases [3].

Don’t ignore the SMS-service, it is also known as 
«short messaging service,» it really puts into context 
how personal mobile marketing can be because you 
can send a message directly to a customer or potential 
customer’s personal device.

Don’t forget that the SMS and MMS are very 
powerful channels for mobile marketing. Over 3.6 
billion people are able to receive SMS messages, 
and 90 % of those messages are opened within three 
minutes (compared to 90 minutes for the average 
email). Consider:

 — the open rate of SMS is 98 % compared to 
22 % for emails.

 — text messages can be much  more effective at 
engaging customers.

 — almost 50 % of consumers in the U. S. make di-
rect purchases after receiving an SMS-branded text [3].

Doing business it’s important to remember that 
marketing directly to mobile devices is more personal 
than targeting an audience through other channels. 
That is why when «reaching someone on a mobile 
device either through email, SMS, or MMS, you are 
reaching the person in his/her pocket or purse. Be 
personal, respectful, and clear, for this you can do the 
followings [3]»:

 — try to keep the text under 160 characters.
 — don’t use slang or abbreviations.
 — try to offer the recipient something of value.
 — make it clear who is sending the message.
 — craft a clear call-to-action.

Keep this direction when you are going to reach 
your audience on mobile devices is MMS, or multi-

media message service. There is a difference between 
MMS as a multimedia message that can be sent peer-
to-peer, from a mobile messaging service provider or 
from a website to a mobile phone. Generally, MMS 
messages can include text, photos, videos, audios, or 
GIFs. The expanded media options allow you to have 
«a more branded message and create a better tie-in to 
other marketing campaigns [3].»

Let’s consider why should you use MMS market-
ing to reach your mobile audience? According to the 
source [5] there are some important moments:

 — MMS texts have a higher customer engage-
ment with a 15 % average CTR (click-through-rate).

 — MMS increases campaign opt-ins by 20 % over 
SMS.

 — «subscribers are eight times more likely to 
share MMS content on social networks [5].»

You should make the most of those extra media 
options because MMS offers a richer media experi-
ence than simple SMS messaging. Get some useful 
advices: include engaging visuals; tie the MMS send-
ing to a multi-channel marketing campaign; make the 
message easily shareable through social media nets.

It’s important to take privacy regulations into con-
sideration with SMS and MMS marketing. Because these 
messages are considered automated calls, they fall under 
the Telephone Consumer Protection Act (TCPA)  of 
1991 [5]. There are three principles of privacy policy that 
should be implemented in SMS and MMS usage into 
your marketing, according to source [5]:

1. Adequate notice — You should inform con-
sumers that they will be receiving SMS messages from 
a concrete «short-code-based program».

2. Opt-in consent — You must get opt-in con-
firmation before sending marketing SMS and MMS 
messages. Entering online your SMS or MMS pro-
gram a double opt-in are required.

3. Opting out — «It should be very clear how 
someone can opt out of your program [5].»

4. Opt-in consent — «You must get opt-in con-
firmation before sending marketing SMS and MMS 
messages. An online form to enter your SMS or MMS 
program requires a double opt-in [5].»

5. Opting out — It should be very clear how some-
one can «opt out of your program [5].»

6. Adequate notice — You should inform your 
consumers that they will be receiving SMS messages 
from a concrete «short code-based program [5].»

SMS and MMS are very personal, and thus very 
powerful, mobile marketing options. Make sure to 
handle them with tact and detailed strategy.

SMS, also known as «short messaging service,» 
acts as a natural part of personal mobile marketing 
because you are sending a message to a customer or 
potential customer’s personal device.

SMS and MMS are very powerful channels for 
mobile marketing. Over 3.6 billion people are able to 
receive SMS messages, and 90 % of those messages 
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that are opened within three minutes (compared to 90 
minutes for the average email).

Consider:
 — the open rate of SMS is 98 % compared to 

22 % for emails.
 — text messages can be much more effective at 

engaging customers.
 — almost 55 % of consumers in the U. S. make 

direct purchases after receiving an SMS-branded text 
[5].

SMS and MMS are very personal, and thus very 
powerful, mobile marketing options.

Push notifications are messages or alerts delivered 
by your app to the user. These messages appear on the 
home screen of a user’s mobile device regardless of 
whether the user is engaged with the app or even has it 
open. For a push notification to work, the user needs 
to have already your app downloaded and agreed to al-
low your push notifications. Luckily, 70 % of mobile 
users allow push notifications [5].

 — examples of push notifications include:
 — reminders
 — promotional messages
 — calls-to-action for specific events or goals

Messages that are highly personalized based on 
user profiles [6].

In-app communications direct your user’s atten-
tion to some specific actions, messages, and features 
within the application, and also the opportunities to 
engage your users for you. These messages give you 
the chance to be more personal and creative than with 
SMS or push notifications, because the user is already 
in your app and you aren’t limited by space constraints 
or message volume issues.

Here are three ways you can take advantage of in-
app notifications:

 — introduce new app features to your users.
 — send messages to promote engagement with 

specific content pieces.
 — drive conversions by delivering targeted CTAs 

at specific levels of engagement [6].
Both push and in-app notifications can be pow-

erful ways to attract your audience, because they’ve 
already taken the time to engage with your brand by 
downloading your app.

As a result we can summarize our main findings 
and evidences of the modern mobile marketing strate-
gies and present the followings results:

 — all new mobile marketing technologies are 
about customization and personalization;

 — building a successful online business today you 
should especially consider Google Analytics and use 
the other big data sources for Global, European, UK, 
US, etc. to improve your marketing results;

 — study all the time, do not ignore business rec-
ommendations, for instance how to boost your leads 
and sales from online marketing and the proposals to 
learn website design best practices;

 — when you are going to reach your audience on 
mobile devices try to use all the resources to connect your 
customers: SMS, MMS or multimedia message services;

 — to better engaging your brand you should con-
stantly work out your program applications, it leads 
your business through small smart devices to big mo-
bile marketing success.
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УДК 658.01 О. Ю. Жучінський

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛІНГУ 
В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАРУБІЖНИХ КРАїН

Анотація. У статті виявлено особливості й етапи формування контролінгу у зарубіжних країнах. 
Встановлено причини, які його спонукали. Серед них названо: ускладнення організації бізнес-процесів й, осо-
бливо, виробництва; впровадження інновацій; загострення конкуренції на ринках; необхідність оптимізації 
системи управління та його інструментів і відповідних витрат. Виявлено відмінності й спільні риси фор-
мування і розвитку контролінгу у США та в Німеччині. Особлива роль відведена необхідності підготовки 
фахівців з контролінгу як запоруки ефективності прийняття управлінських рішень на цій основі.

Ключові слова: контролінг, формування, розвиток, підприємства, зарубіжні країни, ретроспективний 
аналіз, етапи, бізнес-процеси, центри відповідальності, управління.

Summary. In The article reveals the features and stages of controlling formation in foreign countries. The reasons 
that led him were determined. Among them, the complication of the organization of business processes and, in par-
ticular, production; introduction of innovations; aggravation of competition in the markets; the need to optimize the 
management system and its tools and related costs. The differences and common features of formation and development 
of controlling in the USA and Germany are revealed. A special role is assigned to the need for training specialists in 
controlling as a guarantee of the effectiveness of making managerial decisions on this basis.

Key words: controlling, formation, development, enterprises, foreign countries, retrospective analysis, stages, 
business processes, centers of responsibility, management.
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Постановка проблеми. Для кращого розу-
міння принципів утворення, функцій, інстру-
ментів та розвитку контролінгу, результатів і 
перспектив його застосування доцільно розгля-
нути його формування та розвиток на підпри-
ємствах передових країн світу. Його функціону-
вання понад сторіччя допомагає оптимізувати 
бізнес-процеси та бути конкурентоспромож-
ними підприємствам провідних країн з рин-
ковою економікою. Тому велике значення має 
вивчення й узагальнення західного досвіду його 
формування та впровадження: етапів розвитку, 
алгоритмів організації, джерел фінансування, 

підготовки фахівців, інтерпретація отриманих 
результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання контролінгу як системи управління, його 
інструменту, складника управління знайшли ві-
дображення у працях вітчизняних економістів 
порівняно недавно. Досить відомими є роботи 
Т. О. Кірсанової, С. Н. Петренка, М. С Пуш-
кар, Л. А. Сухарєвої, О. В. Оліфірова, О. І. Пав-
ликівської, М. В. Румянцева, О. О. Терещенка, 
М. В. Тарасюка. Проблеми розвитку контролінгу 
за кордоном висвітлювали переважно зарубіжні 
вчені. Серед них С. І. Боков, І. Б. Гусєва, А. Дай-
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ле, В. Данилочкіна, А. Кармінський, е. Майер, 
Р. Ман, М. Н. Павленков. Тому здійснення його 
ретроспективного аналізу має теоретичне і прак-
тичне значення та потребує поглиблених дослі-
джень.

Мета статті — здійснення ретроспективно-
го аналізу формування й розвитку контролінгу 
за кордоном, виявлення його етапів, їх змісту та 
принципів дії з метою поширення цього досвіду 
у практику діяльності й управління вітчизняних 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно 
із сучасними уявленнями, найбільшого поширен-
ня як система управління контролінг набув на під-
приємствах США. Однак утворення контролінгу в 
США та практика його здійснення була запозиче-
на з Англії як частина загальноприйнятої практики 
бізнесу відповідно до вимог прав «Company Acts», 
що дійшли до нас з 1713 р. Основними причинами 
зародження і розвитку контролінгу тут можна на-
звати цілу сукупність чинників.

Серед них виявлено такі: найбільш динаміч-
ний промисловий підйом економіки країни на-
прикінці XIX — початку XX століть; збільшення 
обсягів інформації, необхідної керівникам під-
приємств для ефективного управління; підви-
щення ролі чинників невизначеності, ризиків й 
ускладнення процесів у зовнішньому і внутріш-
ньому середовищі функціонування підприємств; 
впровадження технічних нововведень та іннова-
ційних технологій вимагали нових методів управ-
ління й координації діяльності; відділення влас-
ників від функцій управління [1, с. 22].

економічна криза 1929–1933 рр. також вияви-
ла основні проблеми у сфері управління підпри-
ємствами. це недостатня увага до стратегічного й 
оперативного планування, раціонального вико-
ристання ресурсів, контролю за рухом грошових 
коштів тощо. Тому в умовах кризи виявилося біль-
ше шансів вижити малим підприємствам, що ви-
користовують найбільш передові та перспективні 
(насамперед гнучкі) методи регулювання й управ-
ління, підвищені вимоги до обліково-фінансової 
звітності, яка була значно розширена й ускладне-
на. Отже, виникла необхідність у фахівцях, відпо-
відальних за надання таких звітів.

У 1931 р., під впливом економічної кризи, 
з’явилася перша професійна організація контро-
лерів — Інститут Контролерів Америки. цей ін-
ститут особливо вплинув на розвиток контролінгу 
тим, що вперше систематизував завдання контро-
лінгу на підприємстві [2, с. 79]. До основних за-
вдань контролінгу за класифікацією інституту 
відносилися: планування; складання обліково-
фінансових звітів для зовнішніх і внутрішніх 
користувачів; консультування; розроблення й 
виконання податкової політики підприємства, 
забезпечення збереження майна.

Багато що з того, що традиційно асоціюєть-
ся з посадою і функціями контролера (місія якого 
полягає в інформаційній, а також консультацій-
ній підтримці керівників для того, щоб керівники 
могли якісно виконувати свою роботу — прийма-
ти управлінські рішення), безпосередньо входить 
в обов’язки віце-президента або директора з фі-
нансів. На додаток до традиційних компетенцій, 
контролери залучені в значно більше коло біз-
нес-операцій. Контролери відповідають за вико-
нання функцій фінансового обліку, наповнення 
основних компонентів і структури інформацій-
них систем суб’єктів господарювання. Крім того, 
американські контролери зберігають відповідаль-
ність за обліково-фінансові системи підприємств, 
інші аспекти фінансового управління, а також за 
елементи фінансової звітності. Нові дослідження 
виявили такі функції працівника служби контро-
лінгу:

 — регулярне щомісячне фінансове управління 
і зовнішня звітність відповідно до законодавства;

 — процес бюджетування, відповідна звітність 
і аналіз;

 — створення середовища фінансового 
контро лю і податкової звітності;

 — власне фінансова діяльність: рахунки до 
сплати, фіксовані активи, загальний бухгалтер-
ський облік тощо.

У нових умовах глобалізації бізнесу у контро-
лерів коло компетенцій значно розширилося. 
Вони мають охоплювати глобальне фінансуван-
ня, бюджетування і планування, нагляд за керів-
ництвом господарськими операціями і глобальну 
звітність за показниками прибутковості [3, с. 139]. 
Фактично, найбільшу участь в операційній діяль-
ності підприємств беруть контролери, що тісно 
пов’язані із функціонально-прикладними сфе-
рами навколо своїх центрів відповідальності, а не 
контролери в корпоративних штаб-квартирах.

У 1934 р. у США був започаткований жур-
нал «The Controller», що займався практичними 
проблемами контролінгу. У 1944 р. був створений 
науково-дослідний інститут у сфері контролінгу 
«Controllership Foundation», що зробив суттєвий 
внесок у розвиток і поширення ідей контролінгу 
в США та в усьому світі. Отже, розвиток контро-
лінгу в США спочатку відштовхувався від прак-
тичних потреб управління в нових інструментах, 
що дозволяють оцінити ситуацію й ухвалити пра-
вильне рішення.

Надалі для американської моделі контролінгу 
так само буде характерний прагматичний підхід, 
тобто контролінг у США тісно пов’язаний з по-
требами управління, більш орієнтований на ри-
нок і запити користувачів. Таким чином, в основі 
американської моделі контролінгу лежить пер-
винна орієнтація на вирішення практичних за-
вдань, а теоретичне обґрунтування відходить на 
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другий план. З середини 50-х рр. ідеї контролінгу 
із США починають активно проникати в деякі єв-
ропейські країни, й особливо в Німеччину.

Розвиток контролінгу в Німеччині та інших 
європейських країнах бере свій початок з амери-
канських дочірніх підприємств. Саме у Німеччині 
затвердили термін «контролінг», тоді як у США 
і Великобританії частіше використовувався тер-
мін «управлінський облік». Проте деякі німецькі 
фахівці стверджують, що ідеї контролінгу отри-
мали свій розвиток у Німеччині ще до впрова-
дження контролінгу на американських дочірніх 
підприємствах Західної Європи [4, с. 165]. Вони 
зазначають, що економічні служби німецьких 
підприємств виконували деякі функції, які зараз 
відносять до компетенції контролінгу, ще до того, 
як контролінг прийшов із США. Однак більшість 
світових фахівців вважають, що контролінг все 
ж таки прийшов у Німеччину із США в середині 
50-х років.

У перші роки в Німеччині до контролінгу 
відносилися досить критично. Здебільшого, це 
було викликане його неправильним розумінням. 
Дуже часто контролінг ототожнювався з контро-
лем, а в контролерах керівники підприємств ба-
чили наглядачів за своєю діяльністю. Через дея-
кий час, після впровадження ідей контролінгу у 
практику господарювання, багато представників 
бізнесу переконалися у важливості й необхіднос-
ті впровадження контролінгу на німецьких під-
приємствах.

економічна ситуація, що склалася в Німеч-
чині до цього моменту, була досить складною. 
Після поразки у Другій світовій війні Німеччина 
фактично «лежала в руїнах», економіка країни 
була повністю зруйнована, необхідне було від-
новлення всіх галузей господарства. Крім того, 
існували суттєві проблеми в соціальній сфері. Го-
ловний економічний ідеолог Німеччини того часу 
Л. ерхард основними інструментами відроджен-
ня економіки вважав приватну ініціативу і вільну 
конкуренцію в розумному поєднанні з активною 
роллю держави.

Державне втручання головним чином було 
спрямоване на формування ліберальної ринкової 
економіки, заснованої на приватній власності на 
засоби виробництва [5, с. 121]. Крім того, для за-
хисту внутрішнього ринку від зовнішньої конку-
ренції встановлювалися низькі податки, широкі 
пільги для приватних інвесторів, вводилися віль-
ні ціни, а також проводилася антимонопольна й 
протекціоністська політика. Була проведена та-
кож кардинальна грошова реформа, що дозволи-
ла позбавитися від грошей, які знецінилися.

У цей період малий і середній бізнес розгля-
дався як основа добробуту нації, тому політика 
держави була спрямована на його всебічну під-
тримку. В 1953 р. 50,8 % усіх зайнятих працювало 

на підприємствах із чисельністю до 500 осіб. Також 
вони виробляли 50,0 % всієї промислової продук-
ції країни. Та навіть до 1950 р. господарство було 
повністю відновлене. Спостерігалося збільшення 
темпів зростання обсягів виробництва у маши-
нобудуванні, приладобудуванні, оптиці, хімічній 
промисловості. У цілому обсяг промислового 
виробництва зріс більше ніж у 2,0 рази порівня-
но з 1936 р. Зокрема, в автомобілебудуванні — на 
60,6 %, у машинобудуванні — на 180,0 %, у вироб-
ництві електроенергії — на 61,6 %.

Також різко збільшилося виробництво това-
рів широкого споживання. До середини 50-х років 
Німеччина за обсягом промислового виробництва 
вже займала третє місце серед капіталістичних 
країн світу (після США і Великобританії). Все 
це свідчило про грамотну державну політику, що 
формує сприятливі умови для ефективного роз-
витку економіки країни. Підприємства, не затис-
нуті державними обмеженнями, бар’єрами і по-
датками, могли вільно розвиватися — нарощувати 
виробничі потужності, збільшувати виробництво 
продукції й надання послуг, а також удосконалю-
вати систему управління шляхом інвестування 
значних грошових засобів на розробку і впрова-
дження інструментів контролінгу, стратегій мар-
кетингу та ін.

Серед інших чинників, що сприяли розвит-
ку економіки підприємств, можна виокремити 
постійне оновлення основного капіталу, високий 
рівень капітальних вкладень, якісне зростання 
трудових ресурсів [6, с. 167]. Значну частину цих 
інвестицій складали іноземні, головним чином, 
американські капітали. У середині 50-х років за-
гальний обсяг іноземних вкладень в економіку Ні-
меччини складав 3,5 млрд. марок, третина з яких 
припадала на частку США. Саме тому разом із ка-
піталами американські інвестори привносили на 
німецькі підприємства і деякі свої традиції і методи 
управління, серед яких був і контролінг. Крім того, 
до 1955 р. Німеччина не мала права створювати 
власну армію, тому не несла важкість тягаря вій-
ськових витрат. Засоби, заощаджені на військових 
витратах, інвестувалися в різні промислові, аграрні 
й інфраструктурні підприємства, створюючи тим 
самим основу економічного процвітання країни.

Починаючи з 60-х років минулого століття 
основними чинниками конкурентоспроможного 
розвитку суб’єктів господарювання Німеччини 
стали: науково-технічний прогрес (НТП) та ін-
новації; значні капіталовкладення в перспективні 
галузі й види діяльності; посилення орієнтації на 
зовнішній ринок. Особливістю підтримки НТП у 
Німеччині було те, що інвестиційні ресурси вкла-
далися не лише у власні науково-дослідні роз-
робки, а йшли на придбання іноземних патентів і 
ліцензій, оскільки на тому етапі це було більш еко-
номічно вигідно, а отже, доцільно. Також відбула-
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ся зміна структури капітальних вкладень. У період 
відновлення економіки інвестиції спрямовува-
лись здебільшого в пріоритетні кам’яновугільну й 
металургійну промисловість, що стали базою для 
розвитку решти галузей господарства країни.

Після відновлення комплексоутворюваль-
них підприємств грошові кошти спрямовувалися 
переважно у підприємства наукоємких галузей, 
що виробляли нові види сировини, матеріалів, 
машин і обладнання (нафтопереробні, хімічні, 
автомобільні, електронні тощо). Саме на підпри-
ємствах наукоємких галузей економіки процес 
розвитку контролінгу і впровадження його у сис-
тему управління підприємством відбувався най-
активніше і масштабно [7, с. 42]. Таким чином, з 
початку відновлення економіки пройшло трохи 
більше десяти років, як Німеччина вийшла на пе-
редові позиції у світовій економіці.

Період з 50-х по 70-ті рр. був відзначений 
активним розвитком ідей контролінгу у країні і 
прагненням підвести під нього обґрунтовану на-
уково-теоретичну базу. Такий активний розвиток 
контролінгу пов’язують, перш за все, із харак-
терним для того часу процесом децентралізації 
управління на великих корпоративних підприєм-
ствах. У результаті на них сформувалися центри 
відповідальності, які були, по суті, відособленими 
в плані обліку, планування й управління відпо-
відними підрозділами. Необхідність координації 
діяльності цих відособлених центрів відповідаль-
ності й обумовила подальші потреби у впрова-
дженні контролінгу на великих та середніх під-
приємствах.

Виникла також потреба в розробці інформа-
ційно-аналітичних систем, що забезпечують ке-
рівників оперативною інформацією щодо стану і 
результатів діяльності окремих підрозділів. Крім 
того, наголошується, що на початку 80-х років ні-
мецькі підприємства зіштовхнулися зі складною 
проблемою неплатоспроможності. У свою чергу, 
це стимулювало процес удосконалення інстру-
ментів планування й управління [8, с. 354]. Саме 
тоді теорія контролінгу отримала новий поштовх 
для всебічного розвитку.

Поступово потреба в нових розробках і квалі-
фікованих фахівцях в галузі контролінгу зростала. 
це зумовило появу в Німеччині нових наукових і 
освітніх установ відповідного профілю. Мова йде 
про Інститут контролерів з питань освіти в галузі 
планування підприємства й обліку (1971 р.), Ака-
демію контролерів (1971 р.). Випускники Академії 
в 1974 р. створили нову громадську неурядову ор-
ганізацію — Спілку контролерів.

її цілями були: розробка та впровадження 
загальних принципів і методології контролінгу, 
вирішення проблем організації діяльності служб 
контролінгу на підприємствах, обмін досвідом і 
надання професійної підтримки членам Спілки. 

З 1989 р. Спілка контролерів має свій друкований 
орган — журнал «Controller Magazin». Публікації в 
ньому здійснили значний внесок у розвиток ідей 
і концепції контролінгу, а також сприяли процесу 
його подальшого впровадження на німецьких під-
приємствах.

Основна відмінність німецького підходу до 
контролінгу від американського полягає в більш 
вираженому теоретичному аспекті, тобто спо-
чатку відшукується теоретично цілісна концеп-
ція контролінгу, а потім відбувається практичне 
вирішення конкретних завдань. Крім того, в ні-
мецькій моделі, на відміну від американської, до 
компетенції контролінгу не відносять складання 
фінансових звітів для зовнішніх користувачів, 
планування й оптимізацію податків, а також стра-
хування і ревізію, спрямовані на забезпечення 
збереження майна [9, с. 6]. Проте основні причи-
ни появи і розвитку контролінгу в Німеччині ана-
логічні причинам розвитку контролінгу в США. 
Серед них основними визначені такі:

 — різке збільшення середніх розмірів підпри-
ємств, й основне — підвищення складності орга-
нізації та процесів виробництва. це означає під-
вищення складності управління його розвит ком 
і вимагає розробки відповідного механізму коор-
динації прийняття управлінських рішень всере-
дині самої системи управління;

 — активні процеси децентралізації управлін-
ня у великих німецьких корпораціях у 70–80-х ро-
ках обумовили необхідність створення системи, 
що дозволяє контролювати діяльність численних 
підрозділів і спрямовувати їхню роботу на досяг-
нення загальних цілей підприємств;

 — постійне підвищення нестабільності, неви-
значеності й ризиків зовнішнього середовища та-
кож надає нові вимоги до системи управління під-
приємством. А саме: зміщення акценту з контро лю 
минулого на аналіз майбутнього; безперервне від-
стежування змін, що відбуваються в зовнішньому і 
внутрішньому середовищі функціонування; необ-
хідність збільшення швидкості реагування на ці 
зміни; необхідність підвищення гнучкості підпри-
ємства, а також наявність продуманої системи дій 
щодо забезпечення довгострокового ефективного 
існування підприємства на ринку;

 — зростання потреби керівників у своєчас-
ній об’єктивній управлінській інформації, а отже, 
виникає необхідність у побудові всеосяжної ін-
формаційної системи, що надає керівництву всю 
необхідну інформацію.

Проте, крім незаперечної схожості процесу 
розвитку контролінгу в Німеччині і в США, існу-
ють і деякі відмінності між ними. Серед особли-
востей розвитку контролінгу в Німеччині можна 
виокремити такі:

 — контролінг у Німеччині почав активно роз-
виватися пізніше, ніж у США. Ідеї контролінгу 
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почали проникати із США із середини 50-х років 
як вже готові практичні рецепти (коли вже існував 
значний досвід застосування контролінгу на аме-
риканських підприємствах);

 — розвиток контролінгу в Німеччині, через 
низку обставин, почався з великих компаній (спо-
чатку з американських дочірніх підприємств), і 
лише потім ідеї контролінгу почали активно вико-
ристовуватися на малих і середніх підприємствах;

 — паралельний розвиток теорії і практики 
контролінгу.

У 2001 р. у країні було створено некомер-
ційне партнерство «Об’єднання контролерів». 
Основними цілями його визначено: сприяння 
розповсюдженню серед суб’єктів господарюван-
ня філософії і методології контролінгу з метою 
підвищення ефективності функціонування і зрос-
тання рівня конкурентоспроможності економіки; 
забезпечення обміну професійною інформацією і 
комунікацій серед фахівців, що займаються про-
блемами розробки і впровадження контролінгу; 
сприяння підвищенню рівня професійної квалі-
фікації фахівців у сфері контролінгу [10, с. 258].

Висновки. Контролінг найближчого майбут-
нього має буде переорієнтовувати вектор своєї 
діяльності у бік основних джерел ефективності. 
це розробка нових послуг (робіт, продуктів), тех-
нологій і методів організації праці та виробництва 
в усіх функціональних сферах діяльності підпри-
ємств і організацій. Тоді можна сподіватися на те, 
що керівники стануть сьогодні фахівцями з облі-
ку й аналізу та затребуваними помічниками влас-
ників підприємств різних галузей національного 
господарства і форм власності.
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УДК 330.313:631 М. М. Ігнатенко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
РЕКРЕАЦІЙНОї ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті виявлено зміст, структуру й особливості розвитку та відтворення ресурсного 
потенціалу рекреаційних підприємств. Обґрунтовано його природну й соціально-економічну підсистеми. 
Фінансово-інвестиційні ресурси виокремлено як джерела розвитку, інформаційні — як сучасні інноваційні 
інструменти використання. Визначено, що методологічну основу дослідження має становити системно-
структурний аналіз і синтез. Розроблено етапи дослідження та їх зміст. Особлива увага приділена інфор-
маційному забезпеченню оцінки й діагностики ресурсного потенціалу підприємств рекреаційної діяльності.

Ключові слова: ресурсний, потенціал, підприємства, рекреаційна діяльність, відтворення, розвиток, 
системно-структурний аналіз і синтез, управління.

Summary. The article reveals the content, structure and peculiarities of the development and reproduction of the 
resource potential of recreational enterprises. Its natural and socio-economic subsystems are substantiated. Financial 
and investment resources are identified as sources of development, informational — as modern innovative tools of use. 
It is determined that the methodological basis of the research should be system-structural analysis and synthesis. The 
stages of the research and their contents are developed. Particular attention is paid to informational provision of assess-
ment and diagnostics of resource potential of enterprises of recreational activities.

Key words: resource, potential, enterprises, recreational activity, reproduction, development, system-structural 
analysis and synthesis, management.
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кого і збалансованого розвитку. У цьому контексті 
особливої актуальності набуває вдосконалення ме-
тодичних підходів до економічної оцінки рекреа-
ційного потенціалу та можливостей його викорис-
тання й розширеного відтворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часна наука щодо обґрунтування й аналізу рекре-
аційної діяльності, використання її ресурсного 
потенціалу характеризується численними теоре-
тичними, методичними та практичними дослі-
дженнями територіальної організації, регіональ-
них відмінностей, розміщення продуктивних сил 
галузі. Науковцями, що присвятили свої роботи 
цій тематиці, є: О. О. Бейдик, З. В. Герасимчук, 
М. В. Гудзь, Б. М. Данилишин, В. І. Євдокимен-
ко, М. Г. Ігнатенко, В. Ф. Кифяк, В. С. Кравців, 
О. О. Любіцева, О. А. Марченко, В. І. Мацо-
ла, І. В. Смаль, Д. М. Стеченко, Т. І. Ткаченко, 
І. М. Школа.

Значна частина науковців присвятили свої 
роботи вивченню провідного складника рекре-
аційної діяльності — туризму, у т. ч. на селі — 
О. А. Будзяк, М. М. Ігнатенко, Л. О. Мармуль, 
І. А. Романюк, О. А. Сарапіна, В. Ф. Яровий та 

Постановка проблеми. Рекреаційна діяль-
ність є важливим чинником суспільного роз-
витку у глобальному й національному вимірі. їй 
належить важлива роль стратегічного соціаль-
но-економічного ресурсу країни. Адже, будучи 
взаємопов’язаною з 10–15 галузями економіки, її 
підприємства дають суттєвий сукупний ефект для 
усього національного господарства. Як відомо, в 
Україні провідні складники рекреації — курорт-
но-рекреаційне господарство і туризм — визна-
чені одними з пріоритетних видів діяльності для 
раціонального природокористування, збережен-
ня пам’яток історії, архітектури, культури і мисте-
цтва, природи, збільшення інвестицій, створення 
нових робочих місць.

Тому держава має стимулювати розвиток під-
приємств рекреаційної діяльності, приділяючи 
водночас належну увагу оптимізації, раціоналізації 
просторової господарської організації територі-
альних рекреаційних систем. Важливе теоретичне 
й практичне значення має удосконалення оцінки 
рекреаційних ресурсів, виявлення й урахування 
відмінностей у забезпеченні ними рекреаційних 
закладів і підприємств, визначення напрямів стій-
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інші науковці. Проте питання оцінки й відтворен-
ня ресурсного потенціалу підприємств рекреацій-
ної діяльності, управління його розвитком потре-
бують поглиблених розробок.

Мета статті полягає у визначенні змісту, 
складників та особливостей відтворення й роз-
витку ресурсного потенціалу підприємств рекре-
аційної діяльності, обґрунтуванні методологічних 
засад його оцінки й управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тра-
диційно під ресурсним потенціалом підприємств 
рекреаційної діяльності слід розуміти інтегровану 
сукупність природних ресурсів, духовно-історич-
них надбань, інфраструктурних та інноваційних 
джерел території їх розміщення, які використову-
ються й можуть бути використані для всіх видів і 
форм відпочинку й оздоровлення [1, с. 167].

При цьому до складу природних рекреацій-
них ресурсів відноситься комплекс суходолу та 
водного простору з об’єктами флори і фауни, ко-
трі використовуються для розвитку рекреаційних 
систем, охорони здоров’я й продовження трива-
лості життя населення. На можливості викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу для цілей 
рекреації суттєвий вплив здійснює екологічна 
ситуація, яка може виступати як обмежувальним, 
так і сприятливим чинником.

Серед основних показників, що характеризу-
ють потенціал екологічних ресурсів як важливого 
складника ресурсного потенціалу рекреаційних 
підприємств, можна відзначити: забезпеченість 
землями об’єктів природно-заповідного фонду, 
мінеральними водами, бальнеологічними ресур-
сами, а також рівень забрудненості (чистоти) по-
верхневих водних об’єктів, атмосферного повітря 
та навколишнього середовища загалом [2, с. 143].

Духовні цінності, безумовно, базуються на 
світоглядних позиціях людей, культурній спад-
щині нації, створеної впродовж її історії, пізнан-
ня яких є важливою умовою органічного розвит-
ку особистості. Не менш важливою складовою 
формування ресурсного потенціалу підприємств 
рекреаційної діяльності є стан інфраструктурно-
го забезпечення. При цьому мова йде про тран-
спортне сполучення, готельно-ресторанне гос-
подарство, оздоровчі об’єкти, а також зв’язок і 
комунікації, фінансово-кредитні установи.

Рівень розвитку комунікацій при цьому за-
безпечує вільний і швидкий доступ потенційних 
рекреантів до інформації щодо потенційних мож-
ливостей рекреаційних підприємств, дозволяє 
здійснювати віртуальні продажі їх послуг, вико-
ристовувати новітні PR-технології. Аналітичні 
дослідження стосовно рекреаційного ресурсного 
потенціалу та основних тенденцій і чинників, що 
визначають його подальший розвиток, є, безпе-
речно, важливими для багатьох суб’єктів госпо-
дарювання в регіоні та за його межами, зокрема:

— для інвесторів — для розуміння інвести-
ційних переваг щодо ведення рекреаційної діяль-
ності, виявлення зацікавленості органів влади та 
пошуку можливих партнерів для розробки й реа-
лізації спільних проектів;

— для різноманітних неурядових фондів, 
громадських об’єднань — аналітичні досліджен-
ня стають базою для обґрунтування можливості 
отримання фінансової допомоги або першочер-
говості (пріоритетності) щодо отримання певного 
грантового траншу тощо;

— для органів влади різних рівнів — дають 
змогу визначити пріоритетні напрямки, об’єкти 
рекреаційної сфери, інвестиційні вкладення в які 
через деякий час зможуть принести значні асиг-
нування у місцеві та державні бюджети, сприяти 
активізації рекреаційної діяльності населення та 
покращенню його рівня життя;

— для рекреантів — можливість споживання 
нових рекреаційних продуктів і послуг, які можуть 
бути сформовані в процесі відтворення рекреа-
ційного потенціалу.

Загалом, правильно розроблена та аналітич-
но обґрунтована методика оцінки рекреаційного 
ресурсного потенціалу та подальших тенденцій 
його розвитку може також сприяти відстеженню 
негативних тенденцій, що його стосуються [3, 
с. 224]. Вона дасть можливість здійснювати про-
гнози щодо можливих змін розвитку рекреацій-
ного потенціалу. Для забезпечення вищевказаних 
моментів необхідним є застосування науково-
прикладних аспектів, особливо тих, що стосують-
ся питань вибору методів аналізу його структури 
й динаміки. Також йдеться про вибір показників, 
що суттєво та об’єктивно зможуть навести дій-
сний стан справ, правильну інтерпретацію отри-
маних даних та прийняття на їх основі конструк-
тивних управлінських рішень. У свою чергу, вони 
сприятимуть вибору оптимальних стратегій та 
механізму їх реалізації відповідно до поставленої 
мети відтворення ресурсного потенціалу підпри-
ємств рекреаційної діяльності.

Досить цікавим є науковий підхід І. З. Крихо-
вецького, згідно з яким потенціал оцінюється як з 
позиції споживача рекреаційних ресурсів, так і з 
позиції виробника рекреаційних послуг за макси-
мального врахування інтересів усіх зацікавлених 
сторін [4, с. 27]. Ю. В. Шабардіна, досліджуючи ре-
креаційний потенціал, пропонує здійснювати його 
оцінку й діагностику через призму двох складових: 
оцінку рекреаційної активності, зокрема, через 
показники активності щодо задоволення рекреа-
ційних потреб у оздоровленні й відпочинку, в по-
слугах закладів культури і мистецтв, в туристичних 
послугах; оцінку рекреаційного потенціалу через 
показники: історико-культурної спадщини, при-
родно-рекреаційних, інфраструктурних, іннова-
ційно-інвестиційних ресурсів, стану довкілля [5, 
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с. 341]. При цьому не виокремлюються фінансові 
ресурси як джерело функціонування рекреаційно-
го потенціалу. На окрему увагу заслуговує розра-
хунок рекреаційної активності, яка розглядається 
відносно наявного населення. На наш погляд, це 
не зовсім правильно, адже задоволення рекреацій-
них потреб насамперед характеризують рекреанти, 
які відвідують ті або інші рекреаційні підприєм-
ства, дестинації, території, а не їх постійне насе-
лення.

І. Зелінський пропонує для оцінки рекреацій-
ного потенціалу методичний підхід, який зводить-
ся до визначення його структури і складників та 
етапів їх дослідження [6, с. 29]. На першому етапі 
здійснюється оцінка об’єктів природного, іннова-
ційно-інвестиційного й соціально-економічного 
ресурсного потенціалу території, які можуть бути 
використані рекреаційними підприємствами. На 
другому етапі відбувається оцінка рівня викорис-
тання природного потенціалу власне рекреаційних 
підприємств, виявлення їх ризиків і загроз, кон-
курентних переваг; на третьому — оцінка стану та 
рівня використання спеціалізованих рекреаційних 
ресурсів (бальнеологічних, мінеральних вод, лісо-
вих, пляжних, ін.) та відповідної інфраструктури. 
Четвертий етап, протягом якого проводиться діа-
гностика ефективності відтворення рекреаційного 
ресурсного потенціалу на перспективу, його моні-
торинг і контроль, є завершальним.

Такий підхід має, насамперед, ресурсне спря-
мування, що є важливим для нашого дослідження. 
Так, у процесі оцінки рекреаційного ресурсного 
потенціалу, як ми вважаємо, є аналіз історико-
культурних, фінансових, трудових, матеріально-
технічних та, безперечно, природних рекреаційних 
ресурсів. При цьому слід сконцентрувати увагу 
й на якості вказаних ресурсів, що буде визначати 
конкурентні переваги в можливості забезпечити 
надання рекреаційних послуг підприємствами.

Д. М. Стеченко пропонує ресурсний рекреа-
ційний потенціал вивчати в два етапи [7, с. 69]. На 
першому етапі необхідно виокремити рекреацій-
ний потенціал території як єдине ціле і визначи-
ти його територіальні межі. У план такого дослі-
дження вводять тільки ті компоненти природи і 
культурно-історичні об’єкти, які використовують 
або можуть використати в рекреаційних цілях. На 
другому етапі аналізують компонентну структуру 
рекреаційного потенціалу, природних і культур-
но-історичних рекреаційних ресурсів з погляду 
розвитку різних видів рекреації та їх ролі у струк-
турі регіонального й національного господарства, 
здійсненні його сталого розвитку.

В. Мацола у своїх дослідженнях потенціа-
лу рекреаційно-туристичного комплексу регіону 
оцінює його як у натуральних, так і у вартісних 
показниках [8, с. 161]. Причому натуральними 
показниками, на його думку, є «запаси ресурсів 

і виражена через них продуктивна спроможність 
кількісного рекреаційного попиту населення в 
області». економічна оцінка цього виду потенціа-
лу проводиться з огляду на наявні та перспективні 
центри відпочинку, туризму та санаторно-курорт-
ного лікування з урахуванням ціни рекреаційно-
туристичних послуг. З. Герасимчук та М. Глядіна 
для оцінки рівня розвитку рекреаційної сфери в 
регіоні пропонують оцінювати динаміку розвит-
ку рекреаційної сфери за такими напрямами, як 
ресурсна забезпеченість та інтенсивність розвит-
ку рекреаційної діяльності. Такий підхід є досить 
конструктивним, проте, на наш погляд, не врахо-
вує активності діяльності ключових груп стейк-
холдерів, які визначають розвиток ресурсного по-
тенціалу рекреаційних підприємств [9, с. 93].

Аналіз підходів до оцінки рекреаційного по-
тенціалу дозволяє зробити певні проміжні висно-
вки. Зокрема, кожен із запропонованих авторами 
методологічних підходів має свої переваги та не-
доліки й може застосовуватися для оцінки по-
тенціалу у певних умовах. Більшість досліджень, 
репрезентованих у науковій літературі щодо цього 
питання, мають фрагментарний характер, тобто 
зосереджують увагу на окремих компонентах по-
тенціалу, найчастіше ресурсних.

Так, багато фахівців зазначають, що для оцін-
ки рекреаційного потенціалу слід застосовувати 
системний підхід. На нашу думку, більш результа-
тивним буде застосування системно-структурного 
аналізу і синтезу, оскільки він являє собою склад-
ноорганізовану систему, яка має певну структу-
ру, є відкритою й досить швидко змінюється [10, 
с. 35]. Проте в межах реалізації і першого, і дру-
гого методологічного підходів є значні проблеми 
дефіциту, якості й своєчасності інформаційного 
забезпечення, що суттєво ускладнює можливість 
оцінки окремих показників, а пізніше — і скла-
дових ресурсного потенціалу підприємств рекре-
аційної діяльності.

Таким чином, основними ознаками, на яких 
базуватимуться методологічні засади визначення 
й оцінки рівня розвитку та відтворення ресурс-
ного потенціалу підприємств рекреаційної діяль-
ності, а також управління ним, буде застосування 
системно-структурного аналізу і синтезу, тобто 
оцінка окремих його складників як видів ресурсів, 
а також власне потенціалу як цілісної їх сукупнос-
ті. Також це оцінка характеру та змісту інформа-
ції, яка надходить до потенційних рекреантів та 
інших стейкхолдерів щодо ресурсів, їх обсягів, 
поширень, доступності, безпечності, унікальнос-
ті, престижності та інших спеціалітетів.

Йдеться про оцінку таких індикаторів, як 
імідж, репутація, бренди, рейтинги, а також ін-
формаційного забезпечення промоції регіону 
розміщення рекреаційних підприємств [11, с. 68]. 
Саме вони, на наш погляд, визначають бажання та 



Економіка та управління підприємствами

35

мотиви вибору рекреантами тих або інших видів 
відпочинку, послуг, підприємств. Велике значен-
ня має системний моніторинг, оцінка й діагнос-
тика роботи ключових стейкхолдерів, діяльність 
яких безпосередньо визначає характер, напрями, 
темпи розвитку й відтворення ресурсного потен-
ціалу рекреаційних підприємств, оцінка конку-
рентних переваг ресурсного потенціалу рекреа-
ційних підприємств та територій їх розміщення, 
або туристично-рекреаційних дестинацій, порів-
няно з показниками аналогічних підприємств ін-
ших регіонів нашої країни або за рубежем.

Висновки. Обґрунтування методології комп-
лексного оцінювання ресурсного потенціалу 
підприємств рекреаційної діяльності дало змогу 
дійти висновку, що основною його проблемою 
є розмежу вання складників потенціалу під час 
оцінки. Також з’ясовано, що в методиках оцінки 
рекреаційних ресурсів використовується обмеже-
на кількість параметрів оцінки, що не дає повного 
уявлення щодо стану ресурсного потенціалу ре-
креаційних підприємств та його розвитку і відтво-
рення. У параметрах оцінки виявлено незначну 
кількість показників ефективності використання 
ресурсів.

У перспективі методика комплексної оцінки 
ресурсного потенціалу підприємств рекреацій-
ної діяльності вимагає уточнення критеріальної 
основи відповідно до природно-кліматичних, 
ландшафтних умов та особливостей історичного 
й соціально-економічного розвитку території їх 
розміщення. Існують проблеми збору інформації, 
необхідної для проведення комплексної оцінки 
ресурсів розвитку рекреації, а також те, що часто 
проведена оцінка є суб’єктивною. Тому нами за-
пропоновано здійснювати оцінку ресурсного по-
тенціалу рекреаційних підприємств в узгодженні з 
ресурсним потенціалом території їх розміщення на 
засадах системно-структурного аналізу і синтезу.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОї ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація. У статті з’ясовано сутність різних теорій мотивації як вітчизняних, так і зарубіжних вче-
них, розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення мотиваційного механізму активізації політики 
зайнятості сільського населення, а також пропозиції стосовно стимулювання самозайнятості та підпри-
ємницької діяльності в умовах формування інноваційної моделі розвитку національної економіки.

Ключові слова: зайнятість, підприємницька діяльність, політика зайнятості, мотивація, мотивацій-
ний механізм, сільське населення.

Summary. The article clarifies the essence of various theories of motivation of both domestic and foreign scientists, 
developed practical recommendations for improving the motivational mechanism for activating the employment policy 
of the rural population, as well as proposals for the promotion of self-employment and entrepreneurial activity in the 
context of the formation of an innovative model for the development of the national economy.

Key words: employment, entrepreneurial activity, employment policy, motivation, motivational mechanism, rural 
population.
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Постановка проблеми. У теорії та практиці 
оцінки соціально-економічного розвитку краї-
ни традиційно використовуються обсяги й тем-
пи зростання валового внутрішнього продукту 
(ВВП). Підтримуючи вказаний підхід, слід зазна-
чити, що в основі довгострокового економічного 
зростання лежить продуктивність праці. Низька 

продуктивність праці стає основним чинником 
стримування і ризиком національної економіки, 
зокрема аграрної.

За такої перспективи виникає дефіцит пра-
цездатного сільського населення для підтримки 
систем життєзабезпечення і особливо для роз-
ширеного відтворення та зростання виробництва. 
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Вже сьогодні проблемою багатьох вітчизняних 
підприємств агробізнесу є нестача робочої сили. 
ця проблема пов’язана, у тому числі, з браком 
кваліфікованих кадрів і низькою продуктивністю 
праці. Для поліпшення соціально-економічної й 
демографічної ситуації для країни важливим є ді-
євий механізм зростання продуктивності праці та 
раціонального використання трудових ресурсів. 
Значну роль у його структурі займає зацікавле-
ність працівників у своїй трудовій діяльності, що 
проявляється через категорію мотивації, мотива-
ційного механізму і потребує поглиблених дослі-
джень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями різних аспектів мотивації праці та за-
йнятості сільського населення займалося багато 
вчених. щодо фундаментальних положень нової 
парадигми зайнятості, підходів до мотивації пра-
ці та управління трудовим потенціалом в умовах 
ринкової трансформації соціально-економічних 
систем, то їх викладено у працях Д. П. Богині, 
О. М. Бородіної, О. А. Бугуцького, С. Й. Вовкани-
ча, М. І. Долішнього, С. М. Злупка, А. М. Колота, 
О. Є. Кузьміна, Л. О. Мармуль, В. В. Онікієнка, 
С. І. Пирожкова, І. А. Романюк. Незважаючи на 
наявність значної кількості публікацій за цією 
тематикою, все ще залишається багато не висвіт-
лених питань, які стосуються формування моти-
ваційного механізму як способу забезпечення й 
підвищення продуктивної зайнятості населення 
сільських територій.

Мета статті — розробка теоретичних по-
ложень та практичних рекомендацій щодо фор-
мування мотиваційного механізму збільшення 
продуктивної зайнятості населення сільських те-
риторій.

Виклад основного матеріалу досідження. 
Утвердження принципів соціально орієнтованої 
ринкової економіки вимагає першочергового 
розв’язання проблем забезпечення продуктивної 
зайнятості сільського населення й ефективного 
розвитку ринку праці. це актуалізує перегляд під-
ходів до формування державної політики зайня-
тості, які б мали сприяти посиленню мотивації 
до праці, самозайнятості, підприємницької та ін-
новаційної діяльності [1, с. 98]. Дослідження мо-
тивації як рушійної сили економічної поведінки 
людини, формування мотиваційного механізму 
активізації політики зайнятості має особливе зна-
чення для реалізації в Україні стратегії інновацій-
ного розвитку, оскільки саме людина — основний 
суб’єкт господарського розвитку, а її трудова ді-
яльність — обов’язкова і необхідна умова поступу 
суспільства.

Проблема формування мотиваційного меха-
нізму активізації політики зайнятості є відносно 
новою і не характеризується комплексним під-
ходом до її розв’язання ані в теоретичному, ані в 

прикладному аспектах. Часто дослідження моти-
вації зводяться до вивчення мотивів праці й кон-
струювання мотиваційних механізмів продуктив-
ності праці щодо найманих працівників, тобто 
осіб, які вже працюють. Натомість в механізмі 
активізації політики зайнятості важливо перед-
бачити мотиваційні інструменти (заходи) акти-
візації як працедавців, так і безробітних, а також 
найманих працівників з метою розширення сфе-
ри зайнятості. Не менш актуальними є проблеми 
заохочення самозайнятості та розвитку підприєм-
ницької діяльності.

Досягнення продуктивної зайнятості сіль-
ського населення як фундаменту і водночас од-
ного з найважливіших показників соціальної 
орієнтованості сучасного ринкового господар-
ства можливе за умов гармонійної взаємодії двох 
компонент системи регулювання зайнятості — 
об’єктивної та суб’єктивної. Об’єктивну підсисте-
му складають принципи й заходи державного ре-
гулювання зайнятості, а суб’єктивну — формують 
внутрішні характеристики сільського населення, 
що виступають як рушійні сили його поведінки у 
сфері праці. це актуалізує теоретико-методоло-
гічне і методичне забезпечення розвитку мотива-
ційної системи зайнятості сільського населення, 
вимагає конкретизації понятійно-термінологіч-
ного апарату досліджень. Хоча апробована значна 
кількість теорій мотивації трудової діяльності, 
однак не існує загальновизнаної, впровадження 
якої однозначно гарантувало б успіх в умовах рин-
кових економічних трансформацій [2, с. 38].

Сприяє продуктивній зайнятості населення 
розпочата Державною службою зайнятості робо-
та з метою підтримки підприємницької ініціативи 
незайнятих громадян. Підприємницька діяльність 
вимагає від сільського населення підприємниць-
кого хисту, здібностей, наявності початкового ка-
піталу. Сільський бізнес розвивається переважно 
у сільському господарстві, переробній промисло-
вості, будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі. В 
умовах ефективного сільського господарства кон-
курувати сільські підприємці з великими товаро-
виробниками сільськогосподарської продукції 
зможуть лише за умови спрямованості власного 
бізнесу на менш механізовані, проте більш трудо-
місткі види виробництва, наприклад, вирощуван-
ня грибів, овочів, плодів, ягід, лікарських трав, 
дрібних тварин, виробництво м’яса і молока. У 
привабливих для туризму регіонах сільські під-
приємці спеціалізуються на наданні послуг з роз-
ташування і обслуговування туристів.

На основі комплексного аналізу наукових 
праць відомих зарубіжних і вітчизняних вчених 
було поглиблено зміст поняття «мотивація зайня-
тості», яке в умовах ринку праці охоплює широкий 
спектр взаємовідносин працівника і працедавця, 
громадянина і держави, а також систему саморе-



38

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (45) 2019

алізації через працю. ця категорія трактується як 
рушійна сила економічної поведінки людини, що 
спонукає її до активної трудової діяльності з метою 
задоволення індивідуальних і суспільних, матері-
альних і духовних потреб. Водночас мотивація за-
йнятості — це складний процес вибору людиною 
певної лінії поведінки у сфері трудового самовиз-
начення, роду занять та місця роботи на ринку 
праці, а також суспільних інститутів, що опосеред-
ковують і регулюють її діяльність [3, с. 350].

У теоретичному плані виокремлено два типи 
трудової мотивації. До першого віднесена первин-
на мотивація, що ґрунтується на потребах нижчо-
го рівня та оцінюванні праці як засобу досягнення 
матеріального комфорту, зокрема належної зар-
платні. До другого — вторинна, що ґрунтується на 
потребах вищого рівня, тобто мотивація постма-
теріального характеру. Для другого типу мотивації 
характерним є сприйняття праці як вищої термі-
нальної цінності, засобу самореалізації індивіда, 
ствердження його як особистості через творення 
нового. Результатом поглиблення відзначених 
типів трудової мотивації стало виокремлення 
інноваційної мотивації. На думку Л. Мармуль, 
І. Романюк її джерелом є креативні та творчо-по-
шукові потреби, творча ініціатива особистості, 
бажання працювати заради подальшого розвитку 
свого села, нації, країни [4, с. 136].

Вихід на передній план інформаційних тех-
нологій, процесів інтелектуалізації економічної 
діяльності висуває нові вимоги до збереження та 
примноження на новій якісній основі рівня ква-
ліфікації, освіти і норм поведінки працівників. 
Потребує переосмислення сучасна парадигма су-
спільних вартостей, зокрема ціннісних орієнтацій 
особистості у сфері праці. це розширює науковий 
пошук і вимагає застосування якісно нових під-
ходів до формування мотиваційних механізмів та 
шляхів удосконалення державної політики зайня-
тості. Досягнення цієї мети, як зазначає І. Рома-
нюк, диктує необхідність вивчення регіональної 
специфіки сфери зайнятості на селі [5, с. 14].

Узагальнюючи сучасні підходи до формуван-
ня дієвих мотиваційних систем, можна визначити 
основні передумови ефективної мотивації праце-
здатного сільського населення у сфері зайнятості:

— адекватність оплати праці та її результатів 
на основі нормування праці, запровадження про-
гресивних форм і систем заробітної плати, оцінки 
продуктивності праці;

— створення сприятливих умов для розвитку 
творчого потенціалу всіх суб’єктів відносин за-
йнятості — роботодавців, найманих працівників, 
посередників на ринку праці;

— всебічний розвиток соціального партнер-
ства, вдосконалення галузевих і територіальних 
угод щодо регулювання соціально-трудових від-
носин;

— забезпечення якості й доступності вищої та 
професійно-технічної освіти, створення відповід-
них умов для перекваліфікації економічно актив-
ного населення;

— формування надійної системи соціального 
захисту сільського населення, його економічної 
безпеки та зростання добробуту;

— мікроклімат у колективі, ступінь комфорт-
ності умов праці, можливості професійної само-
реалізації;

— право вільного вибору людиною сфери при-
кладання праці, а також тих інституціональних 
структур, які опосередковано регулюють цю сферу.

Посилення мотиваційних засад зайнятості 
повинно покращити сучасну державну соціально-
економічну політику, яка реалізується в умовах 
реформування відносин власності, збільшення 
економічної самостійності суб’єктів господарю-
вання [6, с. 85]. У дослідженнях відзначається, 
що сучасний арсенал конкретних форм мотивації 
зайнятості сільського населення значно розши-
рюється. Можна виокремити найбільш дієві фор-
ми, які істотно впливають на рівень, динаміку та 
структуру зайнятості сільського населення:

— форми і системи заробітної плати з допла-
тами і преміями;

— участь у прибутках і акціонерному капіталі 
підприємства;

— пільги працівникам підприємства (отри-
мання житла, у тому числі на умовах пільгового 
кредитування; організація обслуговування; повна 
або часткова компенсація транспортних витрат; 
надання споживчих кредитів; соціальне страху-
вання за рахунок підприємства);

— нематеріальні (неекономічні) пільги (пра-
во на гнучкий графік роботи, надання додаткових 
відпусток, достроковий вихід на пенсію тощо);

— оплата освітніх послуг, підвищення квалі-
фікації, перспектива кар’єри;

— моральне заохочення та формування про-
зорої соціальної атмосфери;

— сприяння кваліфікаційному зростанню та 
самоврядуванню трудових колективів

У моделі мотиваційного механізму активіза-
ції політики зайнятості виокремлено три основні 
групи заходів впливу на соціально-трудові відно-
сини: соціально-економічні, нормативно-право-
ві, соціально-психологічні. Серед соціально-еко-
номічних заходів політики зайнятості особливу 
роль відіграють фінансово-економічні важелі ре-
гулювання зайнятості сільського населення. Тут 
важливого значення набуває активізація інвести-
ційної діяльності шляхом опрацювання дієвого 
механізму стимулювання як зовнішніх, так і вну-
трішніх інвесторів. З огляду на це розроблено кла-
сифікацію типів іноземних інвесторів залежно від 
цілей та мотивацій інвестування. Як вважає М. Іг-
натенко, вона допоможе передбачати можливі на-
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слідки їх діяльності для різних галузей економіки 
і країни в цілому [7, с. 296].

Домінантою мотиваційного механізму акти-
візації політики зайнятості залишається система 
оплати праці, основними напрямками реформу-
вання якої є: оптимізація співвідношень між про-
житковим мінімумом і мінімальною заробітною 
платою; підвищення зарплати на основі оцінки 
реальної вартості робочої сили; удосконалення 
системи оподаткування доходів громадян. Зо-
крема, нагальною вимогою часу є зменшення 
податкового тиску на фонд оплати праці та інди-
відуальні трудові доходи, запровадження дифе-
ренційованої шкали ставок прибуткового податку 
та перегляд останніх з метою піднесення купі-
вельної спроможності сільського населення.

Удосконалення нормативно-правової бази 
політики зайнятості потребує розв’язання таких 
проблем, як: гармонізація національного тру-
дового законодавства з нормами міжнародного 
права; розробка дієвих механізмів реалізації існу-
ючих законів про працю; реформування системи 
оплати праці, що має знайти своє законодавче за-
кріплення; систематизація існуючих нормативно-
правових актів, які регулюють соціально-трудові 
відносини; узгодження трудового законодавства 
з іншими галузями права, зокрема з податковим 
законодавством.

Комплексний підхід до регулювання зайня-
тості дозволив виокремити її соціально-психо-
логічну складову, яка передбачає формування у 
сільського населення конструктивної мотивації 
зайнятості, змістовне вивищення і духовне напо-
внення її складових [8, с. 154]. Стратегічним на-
прямком впровадження виховних та культурно-
освітніх важелів національної політики зайнятості 
є формування потреб вищого рівня, досягнення 
превалювання у сільського населення мотивацій 
постматеріального характеру, стимулювання роз-
витку інноваційної мотивації, кристалізації по-
треби постійного і різнобічного самовдоскона-
лення, розвитку та самореалізації.

У процесі розробки ефективного мотивацій-
ного механізму активізації політики зайнятості 
слід застосовувати аксіологічний підхід. Його ви-
користання уможливлює: по-перше, узгоджен-
ня заходів активізації політики зайнятості з по-
требами, інтересами, цінностями усіх суб’єктів 
ринку праці; по-друге, проведення постійного 
моніторингу мотиваційних установок та цінніс-
них орієнтацій сільського населення; по-третє, 
регулятивний, виховний вплив на мотиваційну 
сферу особистості, поетапне формування нової 
парадигми цінностей в суспільстві.

За умов, коли важко повністю імплементу-
вати у вітчизняну економіку зарубіжні моделі ре-
гулювання зайнятості, окремі, найбільш корисні 
й прийнятні їх елементи варто запозичувати [9, 

с. 79]. Таким чином, методи стимулювання про-
дуктивної зайнятості сільського населення спря-
мовують на всіх суб’єктів ринку праці з метою 
формування у них дієвих мотивів соціально-еко-
номічної активності як важливого фактора роз-
ширення та оптимізації сфери зайнятості.

Сприяння повній, продуктивній зайнятості 
сільського населення, посилення механізмів ре-
гулювання ринку праці залишаються важливими 
складовими державної політики зайнятості, яка 
ґрунтується на ратифікованих Україною міжна-
родних правових документах і національному за-
конодавстві у сфері зайнятості. Посилення ролі 
держави у сфері зайнятості дозволить прискорити 
перехід України до європейських стандартів, ви-
мог інформаційного суспільства, до моделі інно-
ваційного розвитку, підвищення ефективності 
соціально орієнтованого ринкового господарства.

Ринкова економіка не може належно функ-
ціонувати без ефективного соціального захисту. 
Однією з центральних проблем досліджень систе-
ми соціального захисту населення є проблема по-
долання безробіття. На державному рівні її вирі-
шення пов’язується із застосуванням спеціальних 
норм захисту: громадянам гарантують соціальну 
підтримку, організовують безкоштовну професій-
ну орієнтацію, здійснюють підготовку фахівців, 
підвищення їх кваліфікації за направленням ор-
ганів служби зайнятості, здійснюють медичне об-
слуговування, створюють можливості для участі в 
оплачуваних громадських роботах з урахуванням 
вікових та інших особливостей.

Хоча в країні рівень безробіття знижується (в 
основному у міських поселеннях) і зростає потре-
ба у працівниках, але обсяги сільського безробіття 
зростають, рівень життя сільських жителів знижу-
ється. Для забезпечення продуктивної зайнятості 
сільського населення необхідна розробка заходів 
матеріального стимулювання. Від працівників, 
що працюють з примусу, краще позбутися, оскіль-
ки людина не відчуває зацікавленості в роботі, не 
приносить користь підприємству. Крім того, не-
обхідно розвивати самомотивацію співробітників 
і частіше застосовувати моральне заохочення [10, 
с. 419]. Виникає проблема формування такого мо-
тиваційного механізму, який би враховував як ма-
теріальну мотивацію, так і виявлення і реалізацію 
нематеріальних інтересів працівників.

З цією метою доцільно сформулювати осно-
вні вимоги до мотиваційного механізму, що сфор-
мувалися на сьогоднішній день з урахуванням 
існуючих в ринкових умовах господарювання 
трудових цінностей: мотиваційний механізм по-
винен ґрунтуватися на мотиваційних факторах, 
властивих кожній категорії працівників, і забез-
печувати максимальний збіг основних домінант 
економічної поведінки та розроблених організа-
цією мотивацій; мотиваційний механізм повинен 
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являти собою поєднання матеріальної і нематері-
альної складових.

Наразі, повинна простежуватися чітка залеж-
ність винагороди від результатів роботи, а також 
справедливість і прозорість системи оплати для 
працівника (відбиття повною мірою в зарплаті 
результатів праці працівника); заробітна плата, 
що формується в рамках матеріальної складової, 
має бути конкурентоспроможною на ринку пра-
ці. Мотиваційний механізм як система має бути 
спрямований і стимулювати працівника на розви-
ток інноваційної діяльності, безперервність про-
цесу отримання знань, підвищення кваліфікації, 
кар’єрний ріст. Нарешті, нематеріальна складова 
мотиваційного механізму повинна включати со-
ціальну мотивацію.

Висновки. Одним із найважливіших шляхів 
активізації політики підвищення продуктивної 
зайнятості сільського населення в Україні є роз-
виток підприємництва та самозайнятості. Тут 
нагального розв’язання вимагають проблеми: 
створення сприятливого нормативно-правово-
го середовища розвитку підприємництва; опти-
мізації систем оподаткування; удосконалення 
фінансово-кредитного механізму; формування 
оптимальної інфраструктури підтримки підпри-
ємництва в регіонах країни. це першочергово пе-
редбачає інформаційне та науково-освітнє забез-
печення населення сільських територій.
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НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІї КООПЕРАЦІї НА СЕЛІ

Анотація. Визначено, що процеси впровадження інновацій, автоматизації та інформатизації видів ді-
яльності торкнулися й бухгалтерського обліку у сільськогосподарських кооперативах. Особлива увага при 
цьому відводиться формуванню автоматизованих систем управління (АСУ) та автоматизованих систем 
бухгалтерського обліку (АСБО). Останні дозволяють значно скоротити витрати часу на облікові операції, 
забезпечити комфортні умови праці бухгалтерів та підвищити якість, своєчасність і доступність облікової 
інформації для власників, керівників та інших споживачів. Обґрунтовано необхідність створення інформа-
ційних моделей діяльності сільськогосподарських кооперативів. Особливий акцент наголошено на важливос-
ті розробок програмного забезпечення обліку у сільськогосподарських кооперативах як запоруки підвищення 
їхньої ефективності та конкурентоспроможності.

Ключові слова: бухгалтерський облік, автоматизація, впровадження, системи, сільськогосподарські 
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Summary. It is determined that the processes of introduction of innovations, automation and informatization of 
the types of activity also affected accounting in agricultural cooperatives. Particular attention is paid to the formation 
of automated control systems (ACS) and automated accounting systems (ASBOs). The latter allow you to significantly 
reduce the time spent on accounting operations, provide comfortable working conditions for accountants and improve 
the quality, timeliness and availability of accounting information for owners, managers and other consumers. The ne-
cessity of creation of information models of activity of agricultural cooperatives is substantiated. Particular emphasis 
was placed on the importance of developing accounting software in agricultural cooperatives as a guarantee of increas-
ing their efficiency and competitiveness.
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нування на основі новітніх інформаційних техно-
логій. Тому вирішення цього завдання є актуаль-
ним та потребує поглиблених досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-
хідно зазначити, що проблеми автоматизації об-
ліку, його програмного забезпечення в аграрних 
підприємствах знайшли відображення у працях 
М. М. Бенько, Ф. Ф. Бутинця, С. В. Івахненкова, 
М. М. Ігнатенка, М. М. Коцупатрого, Л. О. Мар-
муль, О. Павельчак-Данелюка, С. О. Левицької. 
Однак недостатньо вивченими та визначеними є 
особливості здійснення цих процесів у сільсько-
господарських кооперативах.

Мета статті — виявити сутність і особливості 
автоматизованих систем бухгалтерського обліку 
та інформаційних моделей у діяльності сільсько-
господарських кооперативів з метою підвищення 
ефективності їхнього функціонування й викорис-
тання в управлінні.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
будь-якому етапі розвитку суспільство вимагає 

Постановка проблеми. Метою всебічної ін-
форматизації та автоматизації підприємств, галу-
зей і видів діяльності аграрної сфери економіки 
на сучасному етапі є створення умов для швид-
кого поширення сільськогосподарських знань та 
інформації для прийняття оптимальних управ-
лінських рішень, ефективного функціонування 
ринкових і фінансово-кредитних механізмів, під-
тримки міжгалузевих зв’язків та інтеграції агро-
промислового комплексу України у світову еко-
номічну систему.

Сьогодні основним предметом управління є 
інформація та знання, а засобом управління — ін-
формаційні технології. Головним фактором еко-
номічного росту є інформаційні ресурси. Тому їх 
ефективне використання може дати значну еко-
номію факторів виробництва. В умовах інформа-
ційного суспільства перед бухгалтерським обліком 
як складовою інформаційної системи управління 
підприємствами, у т. ч. сільськогосподарськими 
кооперативами, постає нагальна потреба функціо-
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для власного інституту управління системати-
зованої, впорядкованої інформації. З розвитком 
суспільства вдосконалюються й інформаційні 
системи підприємств, тобто краще і швидше ви-
конуються операції з прийому, виміру, реєстрації, 
обробки, зберігання, пошуку та передавання ін-
формації [1, с. 212]. Як відомо, автоматизація об-
ліку підвищує ефективність і прискорює процеси 
обробки даних, надає оперативну інформацію для 
прийняття управлінських рішень. Тому доцільно 
впроваджувати автоматизовані інформаційні сис-
теми як для забезпечення управлінського обліку, 
так і внутрішнього контролю з метою отримання 
вчасної, достовірної й релевантної інформації.

Важливу роль у системі управління сільсько-
господарських кооперативів відіграє інформацій-
не забезпечення, тобто інформація, яка необхід-
на для управління економічними процесами, що 
зберігається в базах даних інформаційних систем. 
Переважну частину інформації щодо виробничої 
та фінансово-господарської діяльності, необхідну 
для прийняття й реалізації управлінських рішень, 
надає система бухгалтерського обліку. За її допомо-
гою дані з первинних документів перетворюються 

в оброблену інформацію, у зв’язку з чим система 
обліку потребує налагодженої організації [2, с. 36].

Напрацювання вітчизняної облікової школи 
та сучасні підходи до розвитку бухгалтерського 
обліку і аналізу в Україні дали змогу сформувати 
організаційні положення щодо інформаційних 
вимог користувачів та організації облікового і 
аналітичного процесу (рис. 1).

Одним із напрямів вдосконалення управ-
ління є впровадження автоматизованої системи 
управління підприємством (АСУП), яка у нашо-
му випадку має бути побудована з урахуванням 
організаційної структури сільськогосподарських 
кооперативів, особливостей застосування техні-
ки і технології у процесі обробки облікових даних 
та організації контрольного процесу [3, с. 237]. У 
процесі управління кооперативом інформаційні 
технології реалізуються за допомогою автоматизо-
ваної інформаційної системи, яка призначена для 
автоматизованого збирання, збереження, обробки 
та видачі інформації за запитом користувачів, яки-
ми є управлінський менеджмент. Для автоматизо-
ваної інформаційної системи суттєве значення має 
організація відповідного інформаційного забезпе-

Рис. 1. Організація руху інформаційних потоків у системі обліково-аналітичного забезпечення
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чення, що забезпечує своєчасне та необхідне для 
процесу управління отримання інформації.

Автоматизована система обліку й управління 
сільськогосподарськими кооперативами призна-
чена для документування фактів фінансово-еко-
номічної діяльності, реєстрації господарських 
операцій у системі рахунків синтетичного й ана-
літичного обліку, узагальнення облікової інфор-
мації, ведення обліку за національними та між-
народними стандартами, а також для отримання 
внутрішньої та зовнішньої звітності [4].

Питання побудови автоматизованої систе-
ми бухгалтерського обліку доцільно розглядати в 
контексті загального стану інформаційних техно-
логій. Так, у першій половині 90-х років минулого 
століття вітчизняними фахівцями був нагрома-
джений великий досвід у розробленні автоматизо-
ваних систем бухгалтерського обліку (АСБО) для 
персональних комп’ютерів, а тому на сучасному 
рівні їх розвитку в Україні найпоширенішими є 
підходи, базовані на використанні персональних 
комп’ютерів, що передбачає цілковито або част-
ково розподілену обробку даних.

Основні відмінності концепцій побудови 
АСБО пов’язані з неоднаковим підходом до спо-
собів подання та інтерпретації облікових даних, 
побудови пакетів програм і принципами забез-
печення функціональної їх повноти. Відмінності 
у способах побудови пакетів програм передусім 
визначаються вибраними на етапі проектування 

системи принципами подання й інтерпретації об-
лікових даних [5, с. 610]. Уніфікована модель, як 
правило, припускає побудову системи у вигляді 
єдиного інтегрованого середовища, а застосуван-
ня спеціалізованих за різними ділянками моделей 
даних вимагає наявності комплексу спеціалізо-
ваних програм, що оперують із кожною окремою 
логічною їх сукупністю.

Забезпечення функціональної повноти про-
грамної системи реалізується або завдяки наяв-
ності в ній розвинутих проблемно-орієнтованих 
інструментальних засобів, що дає можливість ко-
ристувачеві самостійно адаптувати її до конкрет-
них умов у рамках своїх потреб, або в результаті 
реалізації такого набору функцій, які, за задумом 
розробників, мають забезпечити найтиповіші по-
треби обробки облікових даних користувачів [6, 
с. 396]. Перший підхід досягнення функціональної 
повноти системи більшою мірою орієнтований на 
застосування уніфікованої моделі облікових даних, 
а другий — тяжіє до використання спеціалізованих 
моделей даних різних ділянок обліку.

Найбільша кількість користувачів мають сис-
теми автоматизації, орієнтовані на застосування 
уніфікованої моделі даних, побудовані у вигляді 
єдиного програмного середовища, які викорис-
товують інструментальний принцип адаптації до 
потреб конкретних користувачів [7, с. 225]. На 
основі розробленої загальної моделі функціону-
вання АСБО (рис. 2) виокремлено компоненти 

Рис. 2. Загальна модель функціонування автоматизованих систем бухгалтерського обліку (АСБО)
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побудови програмного засобу, які описують голо-
вні особливості інформаційно-логічної структу-
ри системи обробки облікових даних, правила її 
функціонування й адаптації до потреб користува-
ча. Вважаємо, такими компонентами є: правила 
побудови системи рахунків; моделі організації до-
кументообігу; порядок побудови системи записів 
на рахунках; моделі аналітичного обліку; моделі 
облікового періоду; способи подання й технологія 
роботи з вихідною інформацією [8, с. 63].

Сукупність перелічених компонент визнача-
ють принципи подання й інтерпретації облікової 
інформації в програмній системі, правила її функ-
ціонування й адаптації до потреб конкретних ко-
ристувачів. Від їх конкретної реалізації залежить 
ефективність побудови системи обробки обліко-
вих даних; проте ефективність програмної систе-
ми залежить не тільки від цих чинників [9]. Неа-
бияке значення мають також питання її технічної 
реалізації: можливість застосування на різних 
програмно-апаратних платформах, внутрішня 
технологія розподілу процедур обробки даних у 
разі використовування локально-обчислювальної 
мережі тощо. У багатьох випадках ці особливості 
мають вельми велике значення і тому не можуть 
бути проігноровані як чинники ефективної реалі-
зації АСБО.

У зв’язку з цим пропонуємо виокремлюва-
ти такі критерії розгорнутої класифікації АСБО: 
призначення й галузева орієнтація програмно-
го забезпечення (ПЗ); міра охоплення облікових 
функцій; способи побудови пакетів програм; 
технологія впровадження й адаптації; порядок 
поширення й тиражування; програмно-технічні 
платформи; особливості моделювання бухгалтер-
ського обліку до ПЗ [10, с. 351]. За мірою охоплен-
ня облікових функцій доцільно поділяти пакети 
програм на такі групи:

— ПЗ автоматизації окремих підсистем обліку;
— ПЗ часткової автоматизації бухгалтерсько-

го обліку;
— ПЗ комплексної автоматизації бухгалтер-

ського обліку;
— ПЗ АСБО, інтегроване із функціями опера-

тивного обліку;
— ПЗ АСБО систем комплексної автоматиза-

ції управління.
Зазначимо, що на основі моніторингу рин-

ку програмних продуктів для АСБО найбільшо-
го поширення дістали недорогі інструментальні 
системи автоматизації обліку; їх розповсюдження 
сприяло стрімкому зростанню вторинного бізне-
су, пов’язаного з упровадженням і адаптацією ін-
струментального ПЗ АСБО сторонніми фірмами, 
дилерами виробників ПЗ [11, с. 13].

Висновки. Бухгалтерський облік за умов за-
стосування інформаційних технологій з позиції 
системи управління сільськогосподарських коо-

перативів є частиною інформаційної системи пря-
мого та зворотного зв’язку. З огляду на це, а також 
через зміну роботи алгоритму інформації (напри-
клад, послідовність: первинний документ — ре-
гістр аналітичного обліку — регістр синтетичного 
обліку — звіт може буде змінений на будь-який 
інший: звіт — первинний документ — регістр ана-
літичного обліку — регістр синтетичного обліку 
в режимі реального часу тощо) виникає потреба 
розширення складу традиційних інформаційної, 
контрольної, управлінської та аналітичної функцій 
за допомогою його посилення функцією прямого 
та зворотного зв’язку. її реалізація забезпечить усі 
рівні управління інформацією щодо фактичного 
стану керованого об’єкта, а також щодо всіх істот-
них відхилень від заданих параметрів.
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СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У статті виявлено чинники зовнішнього та внутрішнього середовища формування й вико-
ристання виробничо-ресурсного потенціалу як основи стійкого розвитку аграрних підприємств. Визначено 
показники та критерії їх оцінки. На цій основі розроблено систему управління підвищенням ефективності 
потенціалу стійкого розвитку, ресурсокористування з обґрунтуванням етапів прийняття управлінських рі-
шень. Узагальнено функції управління. Обґрунтовано можливі результати та ефекти.
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Summary. The article reveals the factors of the external and internal environment of the formation and use of 
production and resource potential as the basis of sustainable development of agrarian enterprises. Defined indicators 
and criteria for their evaluation. On this basis, a system of management of increasing the efficiency of the potential of 
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редовищем, яке постійно змінюється. Реалізація 
цього завдання вимагає відповідних змін потенці-
алу. На певному етапі свого розвитку аграрне під-
приємство потребує заміни застарілих основних 
фондів і переходу до використання нових техно-
логій, зміни виробничих потужностей, якісних 
характеристик персоналу, модернізації інфор-
маційної системи та інших чинників ефективної 
адаптації підприємства до вимог зовнішнього 
оточення. Йому необхідно набути такого рівня 
розвитку, яке дасть можливість досягти макси-
мальної економічної ефективності у сформова-
них умовах зовнішнього середовища. Тому оцінка 
чинників, що впливають на ефективність вико-
ристання ресурсного потенціалу підприємства, 
його виробничої частини, є актуальною в сучас-
них умовах господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині 
проблема ефективного використання виробни-
чо-ресурсного потенціалу широко висвітлюється 
в економічній літературі. Ресурси завжди були 
в полі зору науковців, спеціалістів і практиків 
та знайшли належне відображення в наукових 
працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вче-
них-економістів, серед основних В. Г. Андрій-
чук, В. Г. Бугуцький, О. А. Більський, П. І. Гай-
дуцький, А. С. Даниленко, М. М. Ігнатенко, 

Постановка проблеми. В умовах ринку, що 
характеризуються нестабільністю макро- і мікро- 
економічних факторів, одним з першочергових 
завдань керівництва стає формування та оцін-
ка поточних і перспективних можливостей під-
приємств агропромислового виробництва, тобто 
потенціалу. Також йдеться про збалансування 
підприємства з потенціалом зовнішнього середо-
вища для досягнення визначених цілей та з метою 
виживання в умовах конкуренції. На сучасному 
етапі конкурентоспроможність аграрних підпри-
ємств забезпечується, переважно, нарощуванням 
наявних ресурсів, впровадженням нових техноло-
гій, інноваційних трансформацій, маркетингових 
стратегій поведінки на ринку. Ринкове середо-
вище висуває жорсткі вимоги щодо підвищення 
ефективності використання наявних ресурсів та 
напрямів розбудови і зміцнення виробничо-ре-
сурсного потенціалу, зниження витрат на вироб-
ництво та підвищення якості продукції.

Для ефективного функціонування і забез-
печення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств необхідно якісно розвивати мате-
ріально-технічні, структурно-функціональні, со-
ціально-трудові та інші елементи економічного 
потенціалу. Тобто потенціал підприємства має пе-
ребувати у динамічній рівновазі із зовнішнім се-
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Мета статті — виявлення чинників вну-
трішнього та зовнішнього середовища викорис-
тання виробничо-ресурсного потенціалу аграр-
них підприємств, визначення й оцінка їхнього 
впливу і обґрунтування на цій основі системного 
управління та етапів прийняття управлінських 
рішень для підвищення його ефективності і ра-
ціоналізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Потенціал агропромислових підприємств як 
суб’єктів господарювання агросфери розуміється 
як сукупність взаємопов’язаних ресурсів, які ви-
користовуються для виробництва сільськогоспо-
дарської та/або продовольчої продукції, а також 
спроможність працівників використовувати їх з 
метою отримання максимального прибутку. Він 
є багатокомпонентним, складноструктурованим 
та складноорганізованим. Як правило, величина 
цього потенціалу визначається обсягом окремих 
видів ресурсів (земельних, матеріальних, трудо-
вих, нематеріальних та фінансових), які пере-
бувають у розпорядженні підприємства. На наш 
погляд, виробничо-ресурсний потенціал агро-
формування — це можливості підприємства щодо 
використання наявних ресурсів, які не лише ви-
користовуються, але є у зовнішньому середовищі, 
а також тих, які можуть з’явитись у майбутньому 
для максимального задоволення потреб спожива-
чів та отримання прибутку.

Виробничо-ресурсний потенціал необхід-
но розглядати як економічну основу потенціалу 
стійкого розвитку, реальну конкурентну пере-
вагу агропромислових і сільськогосподарських 
підприємств. Він характеризується системою 
показників, які відображають не тільки наявні 
ресурси, а й їх резерви, які можуть бути вико-
ристані за певних умов діяльності. ефективність 
управління виробничо-ресурсним потенціалом 
аграрних підприємств досягається за умов ра-
ціонального його використання для отримання 
повного кінцевого результату у вигляді виробни-
цтва продукції високої якості.

Як зазначає М. Ігнатенко, управління вироб-
ничо-ресурсним потенціалом відносять до склад-
них завдань з огляду на різну природу відтворення 
його компонентів [1, с. 284]. При цьому зрозуміти 
сутність складних явищ і одержати про них досто-
вірні відомості можна тільки завдяки багатора-
зовому спостереженню за станом та динамікою, 
ринковою поведінкою досліджуваного об’єкта. 
Важливо не просто одержати достовірні матеріали 
щодо управлінського процесу, а й оцінити якісний 
його бік та виробити напрями й заходи з удоско-

налення досліджуваного процесу. Тому важливою 
передумовою забезпечення ефективного та кон-
курентоспроможного розвитку аграрних підпри-
ємств є підвищення ефективності управління їх 
виробничо-ресурсним потенціалом.

Підвищення ефективності управління ви-
робничо-ресурсним потенціалом, забезпечення 
його раціонального використання значною мірою 
пов’язано з проведенням якісних змін у складі 
ресурсів та з підвищенням ефективності в їх ви-
користанні. Завдання підвищення ефективності 
управління виробничо-ресурсним потенціалом 
підприємств полягає, насамперед, у вдосконален-
ні використання на інноваційній основі, у підви-
щенні його комплексності, яка проявляється у 
тісному взаємозв’язку його складників. Ресурсам 
підприємства має бути притаманний відповідний 
спектр функціональних характеристик, на основі 
яких має забезпечуватись компенсація їх дефіцит-
них властивостей.

Процес розвитку виробничо-ресурсного по-
тенціалу аграрних підприємств вимагає постій-
ного моніторингу, збору та аналізу інформації 
щодо впливу чинників зовнішнього середовища, 
які можна поділити на чотири групи: економічні, 
соціальні, політико-правові, науково-технічні [2, 
с. 138]. Слід відмітити, що чинники зовнішнього 
середовища здійснюють, переважно, негативний 
обмежувальний вплив на розвиток потенціалу. 
Тому підприємство агросфери має формувати та-
кий господарський механізм, який дозволив би 
швидко адаптуватися до цих змін.

Необхідно виокремити такі чинники, які 
найбільш суттєво впливають на формування ви-
робничо-ресурсного потенціалу аграрних підпри-
ємств: організаційно-економічні; матеріально-
технічні; чинники соціального розвитку; вимоги 
екологізації; кооперація, спеціалізація, диверси-
фікація виробництва. Слід зазначити, що вироб-
ничо-ресурсний потенціал передбачає сукупність 
запасів і пов’язаний, насамперед, із характерис-
тикою джерел ресурсів. Джерелами виробничо-
ресурсного потенціалу є ресурси, що знаходяться 
в розпорядженні підприємства — трудові, інфор-
маційні, фінансові, матеріальні, природні.

Основу виробничо-ресурсного потенціалу 
становлять його складники як фактори вироб-
ництва. Засоби та предмети праці утворюють 
матеріальні ресурси, які приводяться в рух тру-
довими ресурсами. Тому до складу виробничо-
ресурсного потенціалу аграрних підприємств 
включаємо трудові, матеріально-технічні, ін-
формаційні, фінансові та природні ресурси. 
Саме елементи виробничо-ресурсного потенціа-
лу створюють можливості досягнення цілей роз-
витку суб’єктів господарювання, які відкрива-
ються у процесі застосування засобів, предметів 
праці та робочої сили [3, с. 54].
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Виробничо-ресурсний потенціал підпри-
ємств загалом та аграрних зокрема характеризуєть-
ся сукупністю якостей системи взаємопов’язаних 
ресурсів та їх мобілізацією в умовах розвитку, до-
сягнення конкурентних переваг з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. Він бере участь 
у створенні сільськогосподарської продукції, яка 
є основним результатом виробничої діяльності, а 
її реалізація забезпечує прибуток як кінцеву мету 
підприємства. Продукція, отже, є результатом 
втілення ресурсів у виробничо-ресурсний потен-
ціал, обумовлює його, оскільки вона забезпечує 
відтворення аграрного виробництва.

Оновлення продукції та технологій її отри-
мання залежить від інноваційних перетворень 
на підприємстві. Впровадження нової продукції 
означає приріст обсягів виробництва, економію 
від зниження собівартості, зростання чистого 
прибутку. Чим вище науковий і технологічний рі-
вень виробничо-ресурсного потенціалу і ступінь 
його використання, тим потужнішою є матеріаль-
но-технічна база аграрного підприємства, більше 
можливостей для впровадження інновацій, вдо-
сконалення та збільшення масштабів діяльності.

економічна ефективність використання ви-
робничо-ресурсного потенціалу аграрних фор-
мувань залежить від багатьох чинників, особливо 
від рівня їхньої ресурсозабезпеченості. Розвиток 
сільського господарства на основі концепції ви-
робничих ресурсів зумовлює збільшення вироб-
ництва продукції і підвищення його ефективності 
[4, с. 378]. При підвищенні ресурсозабезпеченості 
сільськогосподарських суб’єктів господарювання 
порівняно високими темпами зростають обсяги 
виробництва валової продукції.

У свою чергу, реформаційні перетворення в 
сільському господарстві не дали очікуваної соці-
ально-економічної віддачі. Аграрні підприємства, 
особливо малі і середні, знаходяться у важкому 
становищі, руйнується виробничо-ресурсний по-
тенціал галузі. Вони спричинили певні позитивні 
зміни в організації сільськогосподарського ви-
робництва у напрямі його багатоукладності, уріз-
номанітнення форм, розвитку підприємницької 
ініціативи. Було змінено майновий статус, статус 
власності та володіння й використання усіх скла-
дових виробничо-ресурсного потенціалу, проте 
очікуваних результатів ресурсовіддачі та ресурсо-
збереження це не забезпечило.

Нові агроформування різних організаційно-
правових форм, серед яких домінують приватні 
підприємства, були утворені на базі колективних 
агроформувань та в результаті оренди. Оренда-
рі часто не усвідомлюють своєї відповідальності 
за результати господарювання, економлять на 
якісних меліоративних заходах, ресурсоощадних 
агротехнологіях. Тому необхідний постійний мо-
ніторинг та контроль за досягненням результа-

тивного функціонування агроформувань, який 
залежить від раціональності формування, відтво-
рення та ефективності використання виробничо-
ресурсного потенціалу.

Для оцінки ефективності виробництва в ці-
лому, насамперед, ефективності використання 
виробничо-ресурсного потенціалу, необхідно 
проаналізувати сучасний стан, структуру та забез-
печеність підприємства всіма видами ресурсів [5, 
с. 144]. Такий аналіз дозволяє побачити структу-
ру процесів ресурсокористування, аграрного ви-
робництва та відтворення загалом, розчленувати 
їх як економічне явище на окремі складові части-
ни і отримати за рахунок абстрагування найбільш 
детальне уявлення щодо динаміки, проблем, тен-
денцій складників ресурсокористування.

Для дослідження економічної, екологічної, 
соціальної ефективності ресурсокористування та 
виробництва необхідно керуватись відповідними 
критеріями, методиками оцінки, економічними 
показниками. Відповідно до цього, важливим еле-
ментом дослідження ефективності використан-
ня виробничо-ресурсного потенціалу аграрних 
підприємств є вибір головної ознаки (критерію) 
оцінки ефективності, яка розкриває її сутність. 
Зміст критерію ефективності використання ви-
робничо-ресурсного потенціалу випливає з необ-
хідності максимізації отримуваних результатів та/
або мінімізації виробничих витрат, економії ви-
робничих ресурсів, виходячи із ринкових пози-
цій, наявних конкурентних переваг, стратегії роз-
витку аграрних підприємств.

У сучасній економічній літературі не існує 
одностайної думки щодо методики розрахунку 
сукупної, комплексної оцінки ефективності ви-
користання виробничо-ресурсного потенціалу. її 
сучасна методологія передбачає розрахунок по-
казників продуктивності праці, фондовіддачі та 
фондомісткості продукції. ці показники, на дум-
ку І. Романюк, є критеріями оцінки кожного виду 
ресурсу і виступають індикаторами ефективності 
сільськогосподарського виробництва [6, с. 14].

Тому залежно від показника, який прийня-
тий за результативний, вся сукупність тенденцій 
зміни ефективності різних факторів виробництва 
впливає на варіювання співвідношення результа-
ту виробництва до одного із видів ресурсів. Отже, 
ефективність виробництва оцінюється з точки 
зору використання кожного виду ресурсу. Тому 
необхідно розраховувати, за думкою економістів, 
інтегральний показник ефективності як співвід-
ношення обсягу виробництва до сукупної витрати 
кожного виду ресурсів.

Основним узагальнювальним показником, за 
рахунок якого оцінюють ефективність викорис-
тання виробничо-ресурсного потенціалу, вважа-
ються обсяги виробництва аграрної продукції та 
надання послуг. Він є основою для розрахунку ін-
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ших показників результативності діяльності аграр-
них підприємств [7, с. 53]. Зокрема, це ресурсовід-
дача, яка вказує на отриманий обсяг виробництва у 
розрахунку на 1 грн. вкладених ресурсів, та капіта-
ловіддача (капіталомісткість), що показує вартість 
виробленої продукції у розрахунку на 1 грн. вкла-
деного основного та оборотного капіталу.

В умовах постійних економічних змін, про-
довження реформ сільських територій аграрним 
підприємствам слід звертати значну увагу на 
розширення та поглиблення досліджень в галузі 
управління виробничо-ресурсним потенціалом. 
ефективне управління виробничо-ресурсним по-
тенціалом повинно являти собою гнучку систему, 
що буде змінюватись, пристосовуватись до нових 
ринкових умов, при цьому виробляти якісну про-
дукцію та забезпечувати загальний стійкий розви-
ток сільськогосподарських підприємств.

Першочерговим етапом у побудові ефек-
тивного управління виробничо-ресурсним по-
тенціалом є встановлення місії суб’єктів госпо-
дарювання. Ставиться глобальна мета діяльності 
підприємств, яка відображає його призначення, 
роль у суспільстві та забезпечення власних ви-
робничо-економічних, екологічних та соціаль-
них інтересів. Після встановлення місії необхідно 
встановити конкретні цілі діяльності. При цьому 
ефективне управління виробничо-ресурсним по-
тенціалом має бути спрямоване на виконання 
не тільки основної місії підприємства, але і його 
часткових цілей, які виходять з місії.

Після аналізу чинників зовнішнього та вну-
трішнього середовища господарювання як фак-
торів ресурсокористування і виробництва, слід 
сформувати стратегію розвитку аграрного під-
приємства та ресурсокористування у її складі 
[8, с. 45]. Розробка стратегії характеризується як 
складний процес, в якому повинні брати участь 
керівники всіх рівнів управління. Формування 
такої стратегії передбачає орієнтацію на розвиток 
наявних можливостей та конкурентних переваг 
аграрного підприємства.

До основи формування стратегії має бути по-
кладена концепція, яка враховувала б особливості 
діяльності агропромислового підприємства, етап 
циклу його життєвого розвитку, становище на 
ринку, стан зовнішнього середовища. Враховую-
чи сформовану стратегію розвитку діяльності, на-
ступним етапом є формування структури та скла-
ду виробничо-ресурсного потенціалу. це має на 
меті саме раціональне забезпечення підприємства 
ресурсами, їх структуризацію та побудову певних 
організаційних форм управління, що забезпечить 
стабільний розвиток та ефективне їх використан-
ня і відтворення.

Невід’ємною складовою ефективного управ-
ління виробничо-ресурсним потенціалом є про-
ведення, як уже зазначалося, моніторингу проце-

су ресурсокористування, що, у свою чергу, дасть 
можливість контролювати управління і вносити 
необхідні зміни, доповнення та вдосконалення. 
Оцінювання ефективності використання ресурсів 
є наступним етапом формування системи ефек-
тивного управління виробничо-ресурсним потен-
ціалом. Така оцінка повинна містити певний набір 
показників та критеріїв для визначення пріоритет-
них заходів управління ресурсами підприємства.

це дасть можливість з’ясувати, як працює 
агропромислове підприємство, чи досягаються 
поставлені цілі, як зміни та вдосконалення в про-
цесі управління впливають на виробничо-ресурс-
ний потенціал [9, с. 78]. При цьому економічний 
ефект досягається за рахунок виробництва якіс-
ної продукції та отримання прибутків, екологіч-
ний — безпечна продукція та екологічне довкілля, 
соціальний — продуктивна зайнятість, продук-
тивність праці, доступне споживання продуктів 
харчування.

Управління ефективністю виробничо-ре-
сурсного потенціалу як потенціалу стійкого 
розвитку необхідно розглядати як систему, яка 
повин на містити такі структурні складники, як 
якість управління, засоби управління, управлін-
ня результатами. Якість управління передбачає, 
в першу чергу, культуру управління, ділову пове-
дінку, імідж та репутацію, в межах яких аграрне 
підприємство прагне досягти поставлених цілей. 
цей напрям повинен охоплювати ефективну мо-
тивацію та контроль за чіткого визначення цілей 
і пріоритетів розвитку підприємства та однознач-
ного поділу повноважень і відповідальності.

Управління результатами діяльності повинно 
містити сукупність систематичних процедур і під-
ходів, що використовуються для їх оцінювання та 
зворотного впливу з метою покращення. При цьо-
му прийняття рішень має відповідати загальним 
вимогам та принципам, що висуваються до будь-
яких управлінських рішень. Вони мають бути об-
ґрунтованими, цілеспрямованими, кількісно та 
якісно визначеними, правомірними, оптималь-
ними, своєчасними, комплексними і гнучкими. 
Тільки за умов дотримання цих принципів при-
йняті рішення будуть виконувати керуючу (спри-
яти досягненню поставлених цілей), координу-
ючу (узгоджувати окремі дії, рішення, діяльність 
окремих фахівців та підрозділів) та мобілізуючу 
(активізація виконавців та ресурсів) функції.

Кінцевим етапом побудови системи ефек-
тивного управління потенціалом стійкого роз-
витку агропромислових підприємств є контроль. 
Контроль як важливий та необхідний етап пови-
нен містити застосування системи спостереження 
(моніторингу) і перевірки відповідності викорис-
тання ресурсів у процесі господарської діяльності 
встановленим стандартам та іншим нормативам, 
прийнятим планам, програмам і оперативним 
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управлінським рішенням [10, с. 48]. Він перед-
бачає також виявлення допущених відхилень від 
прийнятих принципів організації та ведення гос-
подарства, здійснення бізнес-процесів.

Загалом розроблена система ефективного 
управління потенціалом стійкого розвитку агро-
промислових підприємств дозволяє визначити, 
які внутрішні його характеристики, ризики та 
обмеження ослаблюють результативність досяг-
нення ефективності, конкурентоспроможності, 
в процесі управління. ефективність досягається 
за рахунок деталізації послідовних дій, які засто-
совуються під час управління. Забезпечення роз-
ширеного відтворення, внутрішньої системно-
структурної рухливості та гнучкості організації 
господарювання є основою ефективного управ-
ління потенціалом стійкого розвитку агропро-
мислових підприємств та досягнення його загаль-
ного зростання.

Врахування виробничо-ресурсних можли-
востей, вибір правильного напряму спеціалі-
зації агропромислових підприємств дозволяє 
максимальною мірою використати їх виробни-
чо-ресурсний потенціал для реалізації соціаль-
но-економічних і виробничо-екологічних цілей 
їх розвитку. Потенціал загалом акумулює в собі 
знач ну частку потенціалу конкурентоспромож-
ності агроформувань. Основне його значення 
полягає у створенні нової вартості в процесі ви-
робництва сільськогосподарської та продовольчої 
продукції, що забезпечує економічне зростання, 
продовольчу безпеку, раціональне споживання.

Висновки. ефективне управління, цілеспря-
моване відтворення та повноцінне використання 
ресурсів суб’єктів господарювання агросфери мо-
жуть бути забезпечені тільки тоді, коли мають міс-
це: по-перше, економічно та соціально доцільне 
співвідношення ресурсів праці і матеріально-тех-
нічної бази; по-друге, застосування прогресив-
них, високопродуктивних та екологобезпечних 
технологій у виробництві продукції; по-третє, 
розширення, відтворення й оновлення ресурсів.

Адже чітко організоване, регульоване своє-
часне та в достатній кількості матеріально-тех-
нічне забезпечення і висока якість матеріаль-
но-технічних основних засобів виробництва 
сільськогосподарської продукції, їх інновацій-
но-інвестиційна складова, людський капітал та 
трудові ресурси села безпосередньо визначають 
результативність функціонування потенціалу 
стійкого розвитку агропромислових підприємств, 
а також їх поступальний розвиток на основі 
гнучкого тактичного й стратегічного системного 
управління.
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УДК 379.3 (477) І. А. Романюк

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОї ДІЯЛЬНОСТІ  
В УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація. У статті визначено виняткову роль підприємств сільського зеленого туризму у підвищенні 
ефективності функціонування аграрних підприємств, збереженні довкілля, збільшенні зайнятості й покра-
щенні якості життя населення сільських територій. Виявлено їх основні соціально-економічні функції, на-
прями впливу, джерела, проблеми й тенденції виконання. Обґрунтовано механізми й інструменти імплемен-
тації в управління розвитком сільських територій. Названо очікувані результати й наслідки імплементації 
визначених функцій: диверсифікація діяльності, збереження довкілля, зростання зайнятості, підвищення 
добробуту сільських жителів, відтворення сільських територій.

Ключові слова: рекреаційна діяльність, підприємства, соціально-економічні функції, ефекти, імплемен-
тація, розвиток, сільські території, управління.

Summary. The article identifies the exclusive role of rural green tourism enterprises in increasing the efficiency of 
functioning of agrarian enterprises, preserving the environment, increasing employment and improving the quality of 
life of rural population. Their main socio-economic functions, directions of influence, sources, problems and tendencies 
of implementation are revealed. Mechanisms and instruments of implementation in management of rural areas de-
velopment are grounded. The mentioned expected results and implications of the implementation of certain functions: 
diversification of activities, environmental protection, employment growth, rural welfare improvement, reproduction of 
rural areas.

Key words: recreational activity, enterprises, socio-economic functions, effects, implementation, development, 
rural areas, management.
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Постановка проблеми. Системні проблеми 
розвитку сільських територій, які спостерігають-
ся в сучасних умовах, — це катастрофічна депопу-

ляція, або скорочення кількості, сільського насе-
лення й трудових ресурсів, поглиблення процесів 
його старіння, зменшення реальних доходів, по-
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гіршення освіти, маргіналізація, скорочення три-
валості життя. це нераціональне використання 
природних аграрних ресурсів, особливо земель та 
вод, їх забруднення та зменшення продуктивнос-
ті, неефективне, енерго-, ресурсо- й трудомістке 
виробництво продукції сільського господарства. 
це масове безробіття й зниження платоспромож-
ного попиту сільського населення, погіршення 
середовища проживання сільських жителів, від-
мирання сільської культури, традицій, звичаїв.

Вони потребують глибокого наукового сис-
темно-структурного аналізу, вироблення про-
позицій щодо вирішення й негайного їх впрова-
дження у практику господарювання. Проблеми, 
які розглядаються, обґрунтовують потреби й прі-
оритетність розвитку туристичної підприємниць-
кої діяльності у аграрній сфері як перспективного 
напряму диверсифікації агроформувань і сіль-
ської економіки. це пояснюється тим, що роз-
виток сільського зеленого туризму стимулює як 
форми сімейного господарювання, так і мале під-
приємництво. Вони є винятково важливими для 
відродження економіки сільських депресивних 
територій.

Стимулюючи розвиток інших видів діяль-
ності, залучуючи відвідувачів, агротуристичний 
бізнес вирішує низку нагальних соціальних про-
блем: зайнятості, закордонного заробітчанства й 
міграцій, соціальної зневіри; надає можливості 
для особистісного росту сільських жителів; відро-
дження культурно-історичних та етнографічних 
традицій українського народу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам вивчення та визначення місця сільського 
зеленого туризму у вдосконаленні діяльності й 
розвитку аграрних підприємств приділяли зна-
чну увагу у своїх наукових працях такі учені, як 
О. Бейдик, Є. Богданова, І. Гришова, А. Дубо-
делов, Ю. Зінько, М. Ігнатенко, В. Кафарський, 
С. Косенко, М. Костриця, Л. Мармуль, О. Мар-
ченко, І. Романюк, В. Яровий та інші. Проте ви-
значення їх функцій у розвитку й збереженні 
сільських територій, обґрунтування механізмів їх 
імплементації в управління розвитком аграрних 
підприємств та сільських територій потребують 
подальших розробок.

Мета статті полягає у визначенні соціально-
економічних функцій підприємств рекреаційної 
діяльності й обґрунтуванні механізмів та інстру-
ментів їх імплементації в управління аграрними 
підприємствами і сільськими територіями.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
гальні тенденції розвитку підприємств світового 
та національного сільського туризму характери-
зуються стабільними темпами зростання попри 
ризики економічного спаду. Також туристичний 
попит має свої власні детермінанти і на тери-
торії сільських поселень часто розвивається як 

альтернативний варіант основної господарської 
діяльності суб’єктів аграрної сфери [1, с. 68]. Не-
заперечний і той факт, що значною залишаєть-
ся нерівність розміщення, доходів, туристичних 
потоків у підприємствах, центрах та дестинаціях 
сфери туризму.

На думку М. Ігнатенка, для досягнення рів-
нозначного успіху нові підходи заохочення роз-
витку послуг сільського зеленого або/та аграр-
ного туризму повинні базуватися на принципах 
соціальної відповідальності, з використанням 
інструментів та механізмів кооперації, інтеграції 
й інших об’єднань. Кооперація й інтеграція або/
та взаємопроникнення між ключовими об’єктами 
сільської економіки (сільські готелі, заклади гро-
мадського харчування, транспорту, туристичні 
фірми, агрооселі, фермерські господарства, агро-
підприємства) можуть і повинні забезпечити на-
дання туристичних послуг на селі.

Систематизація наукових поглядів вчених-
економістів та практичний досвід показали, що 
сільський зелений туризм з урахуванням тенден-
цій його розвитку доцільно розглядати як вид 
соціально-культурної діяльності, яка виробляє 
послуги, необхідні для задоволення потреб, що 
виникають у процесі подорожей. При цьому він 
уявляється не просто скромним або обмеженим 
явищем, а важливою сферою сільської економі-
ки, подальший розвиток і удосконалення якої 
буде сприяти збільшенню доходів бюджетів сіль-
ських громад та держави загалом.

Основною функцією сільського зеленого ту-
ризму в економіці суб’єктів вітчизняної аграрної 
сфери є диференціація напрямів операційної ді-
яльності та підвищення на цій основі результа-
тивності господарювання [2, с. 102]. це також 
дозволяє формувати більш потужний базис у 
фінансовому та інвестиційному відношенні для 
вирішення соціально-економічних проблем сіль-
ських територій. У результаті витрат, що здійсню-
ються туристами, які споживають сільські турис-
тичні продукти або послуги, виникають важливі 
соціально-економічні ефекти:

1) прямі ефекти: збільшується доход аграрних 
підприємств; зменшуються їх фінансові ризики; 
забезпечується раціональне ресурсокористуван-
ня; зменшується сезонність виробництва; підви-
щуються зайнятість і доходи сільських жителів; 
забезпечується відпочинок і оздоровлення турис-
тів;

2) супутні (непрямі) ефекти: розвиваються 
підприємства-партнери, виробнича й соціальна 
інфраструктура загального користування, обла-
штовуються й відроджуються сільські території; 
підвищується споживчий попит населення на то-
вари та послуги суміжних і підтримувальних під-
приємств інших галузей; підвищується соціаль-
ний статус сільського способу життя й сільських 
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громад; розвиваються комунікації між сільським і 
міським населенням на нових засадах.

Отже, сільський зелений туризм за сучасних 
реалій зниження рівня зайнятості сільського пра-
цездатного населення та беззаперечних переваг 
диференціації операційної діяльності суб’єктів 
аграрної сфери постає одним з перспективних 
альтернативних варіантів покращення показни-
ків соціально-економічного розвитку не тільки 
агроформувань, але й сільських територій. Акти-
візація сільського зеленого туризму як виду під-
приємництва формує сприятливі передумови для 
підвищення рівня якості життя сільського насе-
лення та стабілізації макроекономічних показни-
ків розвитку суб’єктів аграрної сфери та сільських 
громад.

Туристична підприємницька діяльність у 
аграрних підприємствах має найкращі умови для 
розвитку, тому що вона передбачає наявність та-
ких факторів: мальовничу сільську місцевість 
з унікальними й різноманітними природними 
туристичними ресурсами й багатою історією та 
культурою; значну кількість сучасних або стилі-
зованих під старовину будівель і споруд для роз-
міщення й харчування, сучасного транспорту для 
перевезень; гостинне й доброзичливе місцеве 
населення; органічну продовольчу продукцію, 
смачну кухню й самобутні гастрономічні традиції 
[3, с. 102].

Також види діяльності, що пов’язані із сіль-
ськими підприємствами, землею, природою, тра-
диційним для села способом життя, — являють 
собою цікаві туристичні атракції. Приваблює й 
можливість участі у житті та діяльності місцевого 
населення. Велике значення має високий рівень 
освіти сільських працівників як приймальної 
сторони, а також низький або помірний рівень 
цін на туристичні послуги, умови їх отримання 
у всі пори року. Потрібно відзначити те, що тем-
пи зростання послуг сільського зеленого туризму 
у світі оцінюються від 10,0–20,0 % до 30,0 % на 
рік. Однак їх ринок в нашій країні знаходиться на 
стадії становлення. Тим більше кількість госпо-
дарств, що представлені на ньому, досі незначна. 
На сьогоднішній день сільські території їх роз-
міщення — це ті, що мають найкращі для цього 
соціально-економічні передумови: Українські 
Карпати, Слобожанщина, Полісся, Поділля, Ки-
ївщина, Херсонщина.

Можливість використання природно-ре-
сурсного, матеріально-технічного й культурно-
історичного туристичного потенціалу сільської 
місцевості, житлово-комунальних зручностей 
фермерських господарств або їх родин, які нада-
ють житло, забезпечують харчуванням і знайом-
лять гостей з особливостями сільської місцевості 
та господарюванням на землі, впливає на покра-
щення умов і якості життя селян [4, с. 118]. це 

розширює сферу зайнятості сільського населен-
ня, дає додатковий заробіток, розширює можли-
вості зайнятості сільського господаря не лише у 
виробничій сфері, але й у сфері обслуговування.

це, як уже зазначалося, дуже важливо, оскіль-
ки, за різними підрахунками, близько 40,0–60,0 % 
мешканців сільської місцевості перебувають за 
межею бідності. При певному нагромадженні 
числа відпочивальників з’являється потреба у за-
доволенні їх різноманітних запитів. У свою чергу, 
це стимулює розвиток видів діяльності сфери по-
слуг: транспортних, зв’язку, торгівлі, служби по-
буту, відпочинково-розважальних та інших.

На сьогоднішній день туризм, зокрема сіль-
ський зелений, — це вид діяльності, який най-
більш стрімко розвивається у всьому світі. При-
близно 10,0 % світового валового продукту 
приносить міжнародна туристична діяльність, 
близько 500 млрд. дол. США становлять щоріч-
ні надходження від світової туристичної галузі. 
Україна лише розпочала свій рух до світових стан-
дартів сільського зеленого туризму, що існують у 
розвинених країнах світу — категоризація місць 
розміщення, стандартизація послуг, сертифікація 
відповідності. Країна надає також пріоритетного 
значення розвитку в’їзного і внутрішнього туриз-
му як важливих чинників підвищення якості жит-
тя населення.

Сільський зелений туризм — це саме той 
сектор економіки, який заслуговує на найбільшу 
увагу в Україні. Він потенційно може забезпечити 
значний внесок в економіку сільських територій 
у вигляді нових робочих місць, збільшення над-
ходжень від закордонних туристичних потоків, 
сприяє зменшенню обсягів більш затратного від-
починку за кордоном та інтенсифікує викорис-
тання місцевих сировинних ресурсів [5, с. 284].

Як важливий вид внутрішнього туризму — 
це експортноорієнтована діяльність, яка відріз-
няється від інших експортних галузей важливим 
аспектом: більшість експортерів вивозять свої 
товари з країни до споживача. У туризмі спожи-
вач прибуває в країну для того, щоб придбати та 
спожити вироблені продукти й послуги. це ство-
рює додаткові надходження в місцеву економіку. 
Пріоритетність надання послуг сільського зеле-
ного туризму у плані диверсифікації діяльності 
аграрних підприємств з метою удосконалення їх 
діяльності й сталого розвитку сільських територій 
зумовлена нижченаведеними обставинами.

1. Розвиток послуг сільського зеленого ту-
ризму стимулює мале підприємництво на селі, 
важливе для конкурентоспроможності економіки 
аграрних підприємств і територій.

2. Сільські території країни, як було ви-
явлено, володіють великим, але малоосвоєним 
туристичним потенціалом, що вимагає пошуку 
альтернативних та ефективних стимулів для його 
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раціонального використання у відпочинково-ту-
ристичних цілях.

3. Створення та розвиток туристичного бізнесу 
аграрних підприємств вирішує низку напружених 
соціальних проблем депресивних сільських тери-
торій, зокрема, масового безробіття, закордонного 
заробітчанства, оренди земель та виплат за неї тощо.

4. Збережена етнокультурна самобутність 
історичних територій нашої держави виступає 
ексклюзивною, міжнародно-туристичною, кон-
курентною перевагою, що дозволяє Україні бути 
серед основних осередків розвитку сільського ту-
ризму в Європі.

Для імплементації й розвитку послуг сіль-
ського зеленого туризму у діяльності аграрних 
підприємств є необхідним комплекс заходів: 
створення нормативно-правової бази у систе-
мі «аграрні підприємства — послуги сільського 
зеленого туризму»; відтворення інфраструктури 
сільських територій, що сприяє комфортному 
перебуванню та забезпеченню високого рівня 
обслуговування туристів; організація системної 
державної підтримки малого підприємництва, 
фермерства й кооперації в галузі сільського гос-
подарства та сільського зеленого туризму, що за-
безпечує умови їх сталого функціонування, по-
долання адміністративних бар’єрів на шляху до 
фінансових і матеріальних ресурсів [6, с. 112].

Також це розробка стандартів і нормативів, 
які застосовуються у сфері сільського зеленого ту-
ризму як особливого виду діяльності (стандарти і 
нормативи, що діють у країні у сфері агробізнесу, 
готельно-ресторанного господарства, туристич-
ного бізнесу, не можуть механічно переноситися 
на туристичний сегмент діяльності аграрних під-
приємств через специфіку останнього); організа-
ція й порядок страхування ризиків при організа-
ції та наданні послуг сільського зеленого туризму; 
організаційно-освітня підтримка через створення 
спеціальних консалтингових структур, що нада-
ють системну допомогу при розробці бізнес-пла-
нів та інноваційно-інвестиційних проектів.

Йдеться й про розвиток кадрового потенці-
алу сфери обслуговування й туризму в сільській 
місцевості. Як вважають Л. Мармуль, І. Романюк, 
його шляхами може бути вдосконалення системи 
професійної підготовки, підвищення кваліфіка-
ції та перепідготовки сільських жителів, розши-
рення сфер зайнятості в сільській місцевості та 
підвищення ділової активності населення через 
створення нових робочих місць, у тому числі у 
сфері обслуговування туристів, інформаційне за-
безпечення організації сільського зеленого туриз-
му в аграрних підприємствах, у тому числі впрова-
дження інформаційних та мережевих технологій 
маркетингу і продаж, що дозволяють створити 
масштабний ринок сільського туризму у віртуаль-
ній формі [7, с. 75].

це і всебічне сприяння в просуванні сіль-
ських туристичних продуктів і послуг шляхом за-
безпечення участі малих підприємств, фермерів у 
виставках і конкурсах, експозиціях, ярмарках на 
туристичну тематику. Безумовно, потрібна коор-
динація діяльності регіональних органів влади 
та адміністрацій муніципальних утворень, сіль-
ських громад у комплексному вирішенні завдань 
щодо розвитку різних видів і напрямів сільського 
зеленого туризму у складі малих і середніх агро-
формувань. Сільський зелений туризм у складі 
діяльності аграрних підприємств орієнтований 
на використання сільськогосподарських, природ-
них, культурно-історичних та інших видів ресур-
сів сільської місцевості для створення комплек-
сного агротуристичного продукту.

Потрібно відзначити те, що аграрні підпри-
ємства країни можуть отримувати реальні доходи 
від надання послуг сільського зеленого туризму 
від таких видів діяльності, як: організація турис-
тичних маршрутів; облаштування й експлуатація 
стоянок для туристів; робота гідом чи екскурсо-
водом; транспортне обслуговування туристів; 
єгерська діяльність (полювання, аматорське та 
спортивне рибальство); прокат туристичного 
спорядження; послуги приймання та розміщення 
туристів; харчування; підготовка культурних та 
мистецьких програм; здійснення народних про-
мислів і ремесел та продажі їх товарів; виробни-
цтво та реалізація туристам органічних продуктів 
харчування тощо.

Сьогодні існує суттєвий резерв для поповнен-
ня оборотних коштів аграрних підприємств, що 
надають туристичні послуги [8, с. 22]. Розгля-
даючи перспективи їх розвитку, необхідно від-
значити, перш за все, потенційно позитивні їх 
результати (рис. 1). Потенційними інвесторами, 
які б могли забезпечити високий рівень розвитку 
послуг сільського зеленого туризму в агроформу-
ваннях, можуть бути: великі і середні підприємці 
як фізичні особи; сільські підприємці, які розши-
рюють або змінюють сферу бізнесу; фермери, які 
мають відповідну базу для приймання туристів та 
які розглядають його як альтернативне джерело 
фінансування; сільськогосподарські підприєм-
ства, навчальні заклади туристичного профілю, 
які розглядають туризм як полігон для проведен-
ня студентських практик.

Проводячи комплексну оцінку переваг та не-
доліків становлення й розвитку підрозділів з на-
дання послуг сільського зеленого туризму як аль-
тернативного напряму господарської діяльності 
суб’єктів аграрного підприємництва слід відокре-
мити дві практичні площини: сільське населення 
як потенційний виробник сільського «зеленого» 
туристичного продукту і держава, яка є інститу-
ційним суб’єктом будь-якої сфери діяльності, — 
це одна сторона. І підприємці (суб’єкти аграрного 
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Рис. 1. Позитивні результати надання послуг сільського зеленого туризму у аграрних підприємствах

Економічний аспект

ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ  
В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

джерело доходу, робочі місця для сільського населення 

підвищення ринкової вартості землі і нерухомості, якісне покращення 
інфраструктури, житлового і готельного фонду

якісний розвиток таких факторів виробництва , як трудові ресурси і технології

використання переважно не затратних, насамперед природних ресурсів, 
соціокультурної та історичної спадщини

Соціокультурний аспект

взаємовідносини «господар — гість» і затребуваність пропозиції господарів 
припускають підвищення самооцінки жителів провінції, визнання цінності 
місцевої культурної специфіки

взаємодія з жителями великих міст і мегаполісів (ефект культурного і 
взаємозбагачення при спілкуванні)

м’яка адаптація соціокультурного середовища до діючих глобальних тенденцій 
(ритм життя, вимоги сучасних технологій, виробничої культури)

Етнокультурний аспект

пропаганда національних культурних традицій, покращення іміджу

активізація ресурсів, пошук цікавих для зовнішнього світу елементів національної 
культури, побутових традицій, кулінарії, виробничих навичок тощо

етнокультурний обмін, розширення кругозору

Особистісний аспект

підвищення самооцінки особистості: усвідомлення самодіяльності, ресурси 
аграрних підприємств 

розвиток особистості, перш за все тих, що приймають: необхідність набувати 
нових знань, навичок, підвищувати кваліфікацію

Соціальний аспект

кооперація на рівні місцевої спільноти у створенні повноцінного туристичного 
продукту в кінцевому результаті приводить до покращення соціально-
психологічного клімату
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бізнесу, які потенційно забезпечують пропозиції 
сільських туристичних послуг) та навколишнє 
середовище як сфера виробництва і споживання 
специфічного туристичного продукту — це інша 
сторона.

Функціонування сегменту сільського зеле-
ного туризму в малих і середніх аграрних підпри-
ємствах гальмується низкою причин. До таких, на 
нашу думку, можна віднести насамперед те, що в 
країні і дотепер відсутнє розуміння можливостей 
механізму функціонування ринкової моделі, а 
також вільне й упереджене трактування процесів 
ринкових відносин. це, у свою чергу, зумовлює 
традиційний експериментальний підхід дорефор-
мування фінансово-кредитної системи, системи 
управління і господарського механізму в цілому, 
охоплюючи й послуги сільського зеленого туриз-
му в агроформуваннях.

ще одним стримувальним фактором імпле-
ментації послуг сільського зеленого туризму у ді-
яльність аграрних підприємств можна вважати той 
факт, що у господарську життєдіяльність намага-
ються впроваджувати кращі досягнення високо-
розвинутих країн світу (США, Японії, Німеччини, 
Франції та ін.), економіка яких перебуває на тре-
тьому (постіндустріальному) етапі розвитку. Про-
те вони не мають під собою належного підґрунтя 
у вітчизняних умовах, насамперед інвестиційного 
[9, с. 30]. Досвід таких країн потрібно вивчати і ви-
користовувати, але використовувати творчо, при-
стосовувати до реальної дійсності і відповідного 
етапу розвитку держави, в тому числі її інституціо-
нальної системи, з урахуванням психології і мента-
літету сільського населення, історичних традицій 
та власного позитивного господарського досвіду.

Однак, незважаючи на всі проблеми та недо-
ліки функціонування сегменту сільського зеле-
ного туризму в малих і середніх аграрних підпри-
ємствах, існують певні перспективи подальшого 
його розвитку. це зумовлено передусім геополі-
тичним розташуванням країни, її кліматичними 
та природними умовами, а також багатою істори-
ко-культурною спадщиною, менталітетом україн-
ського народу.

Отже, основним гальмувальним фактором 
розвитку послуг сільського зеленого туризму в 
аграрних підприємствах є відсутність державно-
го сприяння розвитку сфери послуг сільського 
зеленого туризму, яке полягає у вдосконаленні 
інституціонального середовища, в якому здій-
снюється цей вид діяльності [10, с. 12]. Задля 
успішного функціонування цієї сфери послуг 
необхідно, насамперед, прийняти законодавчі 
акти, які б відповідали положенням Конституції 
України та світовим стандартам, чітко регламен-
тували порядок здійснення підприємницької ді-
яльності жителями сільських територій з метою 
надання туристичних послуг.

Розвиток послуг сільського зеленого туризму 
агроформуваннях — це один зі шляхів зменшення 
соціальної напруги, зниження рівня бідності се-
ред селян. цей вид туристичної діяльності дедалі 
активніше перетворюється в конкурентоспро-
можний вид економічної діяльності, що розвиває 
такі напрями:

— ознайомлення з традиційним побутом, ре-
меслом;

— здавання в оренду житла (будинків, кім-
нат) у екологічно чистій сільській місцевості;

— організація турів із проживанням і харчу-
ванням туристів у фермерському будинку тощо.

На сьогодні не існує чітко сформованої сис-
теми туристичних послуг суб’єктів туристичного 
підприємництва у аграрній сфері. Як зазнача-
ють М. Й. Рутинський та Ю. В. Зінько, послуги 
суб’єктів підприємництва сфери сільського аграр-
ного туризму поділяють на основні та додаткові 
[11, с. 174].

Основні об’єднують послуги з організації: 
перевезення туристів; розміщення туристів; хар-
чування туристів. До додаткових належать такі 
послуги: з організації екскурсій; послуги гідів; 
послуги з прокату автомобілів, човнів, туристич-
ного спорядження; із залучення туристів до сіль-
ськогосподарських робіт і народних промислів; 
послуги побутового обслуговування; послуги за-
лучення туристів до участі в народних обрядах, а 
також сільських фестивалях, ярмарках та інших 
масових акціях.

Послуги, що входять в основну програму 
перебування туриста на селі, відносять до осно-
вних. Додаткові послуги турист купує самостійно 
у місці перебування, і вони не входять у вартість 
турпакета. Система додаткових послуг для розваг 
гостей передбачає заходи, які можна умовно згру-
пувати так: а) заходи, в основу яких покладено на-
ціональні традиції; б) заходи, що враховують про-
живання в сільській місцевості, в) екскурсії.

Перша група розважальних послуг набуває 
форми театралізованих національних свят, які за-
здалегідь залучають у тур. Досить цікавими для 
туристів є й козацькі турніри. Театралізовані ви-
стави можуть не тільки зустрічати і проводжати 
туристів, а й супроводжувати їх протягом туру у 
вигляді перевдягнених музик. Користуються по-
пулярністю розважальні послуги з урахуванням 
особливостей проживання в сільській місцевості. 
Найпоширенішими розвагами є рибалка, полю-
вання, збирання ягід, грибів, катання на конях і 
т. ін. ця категорія є найменш витратною для під-
приємств сільського туризму, тому такі послуги 
надають майже всі агрооселі.

Існує ще одна група розважальних послуг — 
це організація спортивних заходів. Спортивні 
змагання, фестивалі, школи спортивного туризму 
на базі суб’єктів туристичного підприємництва у 
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аграрній сфері можуть привабити молодь. ціка-
вим є досвід використання змагань пішохідного, 
велосипедного, лижного, водного туризму [12, 
с. 216]. Нескладні ділянки перешкод, які відпові-
дають рівню 1-го класу й охоплюють 4–5 етапів: 
купини, перехід через болото, вертикальні пери-
ла, навісна переправа, конкурс вузлів, маятник 
тощо. Приваблює туристів застосування спортив-
них елементів у т. зв. quest-програмах.

Отже, не викликає сумніву твердження, що 
«організаційно-структурні перетворення у аграр-
них підприємствах мають бути забезпечені шля-
хом диверсифікації сільськогосподарського ви-
робництва за регіонами України». Основним у 
цьому твердженні є питання інфраструктури, 
побутового обслуговування та соціальної сфери 
як факторів, що повинні стимулювати розвиток 
аграрної сфери. Основні моделі організації та роз-
витку послуг сільського зеленого туризму в аграр-
них підприємствах:

— сільські гостьові будинки на базі існуючого 
житлового та виробничого фонду в сільській міс-
цевості;

— стилізовані «туристичні села» або спеціалі-
зовані центри, орієнтовані на організацію повно-
цінного відпочинку туристів (центри ремісництва 
та культури, «рибальські», «мисливські села», ку-
лінарні центри (будинки меду, традиційної кухні), 
спортивні (наприклад, катання на конях, навчан-
ня веслування та ін.);

— «історичні» або «національні» гостьові бу-
динки у складі аграрних підприємств;

— сільськогосподарські парки на базі фер-
мерських асоціацій, спеціалізація сільського гос-
подарства території при складанні туристичних 
програм (зернове господарство, тваринництво, 
садівництво) та інше.

З практичного досвіду розвитку послуг сіль-
ського зеленого туризму в агроформуваннях ви-
пливає висновок про реалізацію декількох бізнес-
моделей у цій сфері.

1. Розвиток туристичного бізнесу на базі 
аграрних підприємств. ця модель включає в себе 
підтримку розвитку мережі засобів розміщен-
ня (приватних мікроготелей) на базі існуючого в 
сільській місцевості житлового фонду та сільсько-
господарських (ферми, пасіки, риболовецькі гос-
подарства і т. д.) і спеціалізованих об’єктів (спор-
тивні центри, човнові станції, конюшні тощо).

2. Будівництво аграрними підприємства-
ми великих і середніх приватних туристичних 
об’єктів у сільській місцевості: спеціалізовані 
приватні готелі у формі стилізованих «екоферм», 
«агротуристичних сіл», культурно-етнографічних 
центрів тощо (характерно для територіального 
утворення з високим рівнем комфортності житло-
вого фонду в сільській місцевості і з хорошим тур-
потенціалом). ця модель для успішної реалізації 

вимагає, насамперед, інвестиційних ресурсів — 
як місцевих, так і зовнішніх, а також підтримки 
відповідних проектів на рівні регіону і на місцях.

3. Створення державних (або приватних) аг-
ропромислових парків. Крім розвитку туристич-
ної галузі як такої, концепція, що базується на 
такій моделі, ставить в основу популяризацію, 
соціалізацію та пропаганду досягнень сільського 
господарства на конкретній території, збережен-
ня практичних навичок і демонстрацію прийомів 
національного (традиційного) сільськогосподар-
ського виробництва. У світовій практиці програ-
му з реалізації такої моделі зазвичай координує 
відомство, яке відповідає за розвиток сільського 
господарства (а не туристичної галузі як такої). 
Будучи багатофункціональними центрами, аг-
ропромислові парки паралельно можуть вести 
науково-дослідну та селекційну роботу, залиша-
ючись при цьому розважальними туристичними 
об’єктами і виставково-експозиційними центра-
ми, що постійно діють.

4. Створення інфраструктури підтримки по-
слуг сільського зеленого туризму в аграрних під-
приємствах. Говорячи про підтримку цього виду 
туризму, слід пам’ятати, що цей похідний елемент 
державної соціальної політики тісно змикається з 
такими сферами, як місцеве самоврядування, роз-
виток саморегулювальних громадських організа-
цій, системна підтримка малого та середнього біз-
несу, тому розвиток цього напряму передбачається 
на основі державно-приватного партнерства.

Висновки. Визначено, що послуги сільського 
зеленого туризму в агроформуваннях сприяють 
розвитку інших напрямів альтернативних видів 
діяльності, збуту продукції. Крім забезпечення 
зайнятості, розвиток альтернативних видів ді-
яльності сільського населення вирішує низку за-
вдань, серед них: збереження малих населених 
пунктів, а отже, і сільського побуту; поліпшення 
умов життя сільського населення; підвищення до-
ходів сільських жителів. Також відбувається закрі-
плення молоді на селі; стимулювання вивчення 
народних звичаїв і обрядів; відродження та про-
паганда традиційних цінностей і способу життя; 
розвиток народних промислів. Нарешті, йдеться 
про регламентування використання природних 
об’єктів, що сприяє збереженню навколишньо-
го середовища, відновлення народних промислів 
для відтворення культурної та історичної спадщи-
ни сільських територій.
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opment of a sustainable digital transformation. The 
good examples of such a model implementation are 
described in many resources, including Berman, S. J. 
[3], Ehret, M. and Wirtz J. [4] and others. Wester-
man, G. and Bonnet, D. [5] showed in their research 
the ways of implementing the ideas of «smart cities» 
based upon new digital infrastructures, means that dif-
ferent private as well as public actors may prefer other 
designs of the model. Conflicts between actors with 
different business models need to be addressed. For a 
digital service innovation of this magnitude, many un-
certainties will emerge, thus, challenging traditional 
roles and positions. And all of the authors noted that 
both young digitalizing firms and established business-
es face when they seek to collaborate with one another 
in order to engage in digital transformation processes 
and underlined that such cross-industry collaborations 
also enable firms to accelerate innovation and create 
more competitive market positions.

The purpose of current research is aimed to light 
out the key challenges in today’s business organiza-
tions, in the quest to adapt to ever-evolving business 
environments. The paper examines new demands and 
behaviors, and discusses how businesses need to adapt 
and re-organize in order to bridge the gap to the digital 

Articulation of the problem. The role of digital 
technology in business and society is rapidly shift-
ing from being a driver of marginal efficiency to an 
enabler of fundamental innovation and disruption 
in many industrial sectors, such as media, informa-
tion and communication industries, and many more. 
The economic, societal, and business implications of 
digitalization are contested and raise serious ques-
tions about the wider impact of digital transforma-
tion. Digitalization affects all private and public op-
erations, as well as the internal and external workings 
of any operation. Digitalization is the major driving 
force behind sweeping large-scale transformations in 
a multitude of industries.

Analysis of the recent researches and publications. 
The issues of digitalization process are actually opened 
up for many network interdependencies that cross in-
dustry borders and require the technical development 
for the formation of new business ventures. These hot 
points of topic are analyzed in works of P. Andersson, 
S. Movin, M. Mähring, R. Teigland and others [1]. 
The issues of an individual company development are 
considered in such a context by Markendahl, J. and 
Mattsson, L. G. [2], they designed and proposed the 
business model construction and independent devel-
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customer. These visions and actions on digitalization 
can help corporations and organizations discover new 
ways of earning money and delivering value.

Presentation of the main research material. In 
many sectors, digitalization has become connected to 
transitions from product to service provision or shifting 
toward a service dominant logic. This has also become 
one of the major managerial challenges in digitaliza-
tion processes: one that often requires new organiza-
tional principles, structures, and customer interaction 
processes. Business models change from transaction 
to relationship-oriented, which means that new sets of 
capabilities will have to be developed: such as organi-
zation structures, metrics, marketing and sales incen-
tives, and more. Three possible service innovations can 
be seen in the following examples: Philips launching 
its concept of «lighting as a service»; Volvo is market-
ing its «connected several strategic challenges of digi-
tal innovation and transformation vehicle» based upon 
new digital infrastructures; and, public transportation 
company, Nobina is moving toward «mobility-as-a-
service» for city travellers instead of bus operations. 
These innovations involve many knowledge areas, new 
digital technologies and platforms, and actors from 
several industries in new partnerships. Such digital 
service innovations may be new, in terms of how indi-
vidual services are connected to each other (bundled 
or unbundled), the role of different actors (including 
the users), the organization and the distribution of ser-
vices (as well as the price and payment for services). 
Based on the data we have seen and reported how 
cooperative and competitive relationships in business 
practice change when different knowledge areas and 
industries are involved in such digital service innova-
tions. Shifting from product to service-based business 
models when going through a digital transformation 
means that uncertainty and complexity need to be ac-
knowledged. Moreover, the value of the new digitally-
based service for a user may be more or less difficult 
to perceive and evaluate during the transformation [1].

The next important point is managing big data 
by creating new value based on services received from 
digitalization. According to the info from three man-
agers interviewed in 2016 in an ongoing research pro-
ject on digitalization processes in different sectors of 
the networked society, the problem area focuses on 
strategic challenge connected to digital transforma-
tion. They notified that one important question is if 
they should build their own internal big data analyti-
cal capabilities, like some leading companies that have 
created specific units and business focused on this, or 
if they should outsource parts of big data operations 
to their partners. They also added that one of the stra-
tegic issues they are struggling with in their ongoing 
digitalization concerns their future approach to big 
data. There is a business opportunity in this, but one of 
the tricky issues concerns the fact that the products are 
strongly connected to a number of competing compa-

nies’ products. Big data analyses for the end user of 
these systems is of less value if the analyses do not in-
volve data from all products. This is a new situation 
of competition and cooperation emerging [1; 23]. In 
an article published within our ongoing research the 
authors argue: «We find it useful to introduce elements 
from methodology, specifically including material ob-
jects as actors and we acknowledge the formative role 
of technology for overlapping and intermediating in 
industrial networks.» [2; 92]. A three-year research 
project on digitalization processes ending in 2017: Re-
newal of the Service Society [2; s.93].

The other issue is managing digitalization and 
service transformation that means the shifting from 
product to service-based business models. In many 
sectors, digitalization has become connected to transi-
tions from product to service provision or, in the words 
of Vargo & Lusch (2004), shifting toward a service 
dominant logic. This has also become one of the ma-
jor managerial challenges in digitalization processes: 
one that often requires new organizational principles, 
structures, and customer interaction processes. Busi-
ness models change from transaction to relationship-
oriented, which means that new sets of capabilities will 
have to be developed: such as organization structures, 
metrics, marketing and sales incentives, and more. 
Three possible service innovations can be seen in the 
following examples: Philips launching its concept of 
«lighting as a service»; Volvo is marketing its digital 
innovation and transformation vehicle based upon 
new digital infrastructures; and, public transporta-
tion company Nobina moving toward «mobility-as-
a-service» for city travellers instead of bus operations. 
These innovations involve many knowledge areas, new 
digital technologies and platforms, and actors from 
several industries in new partnerships. Such digital ser-
vice innovations may be new, in terms of how individ-
ual services are connected to each other (bundled or 
unbundled), the role of different actors (including the 
users), the organization and the distribution of services 
(as well as the price and payment for services). We have 
seen and reported (Andersson & Mattsson 2015) how 
cooperative and competitive relationships in business 
practice change when different knowledge areas and 
industries are involved in such digital service innova-
tions. Shifting from product to service-based business 
models when going through a digital transformation 
means that uncertainty and complexity need to be ac-
knowledged. Moreover, the value of the new digitally-
based service for a user may be more or less difficult to 
perceive and evaluate during the transformation.

The problem to manage the new digital entrepre-
neurs and their rapid processes of intermediating is go-
ing rapidly. There is a tendency to draw a great deal of 
attention to the steps and moves of the so-called Uni-
corns and successful digital start-ups when discussing 
and analyzing digital transformation. In reality, digital 
transformation processes in all sectors involve a wide 
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array of different relationships between both young and 
established incumbent firms being dependent upon 
each other and being part of the same transformation. 
Digital transformation is a collaborative innovation 
process in which small and large companies create 
joint strategic partnerships. The small digital start-ups 
may take advantage of the fact that many of them are 
digital from the start and may also possess a scalable 
business model from the outset. They are often in need 
of access to the established incumbents’ advantages, 
however: in terms of financial resources, established 
cooperation networks, experiences, regulatory knowl-
edge, and so on. In some cases, they can rapidly scale 
successful digitalization experiments across multiple 
markets. An example can be seen in the service sec-
tor. New digital actors, such as Booking. com and Tri-
padvisor, have created new intermediate positions in 
a short period of time between hotels (including big 
global hotel chains) and customers: where the former 
struggles to attract hotel customers back to the hotels’ 
own web/booking sites. As a result of digitalization 
processes, similar intermediation can be seen in other 
service industries, thus, challenging the incumbents 
regarding who is going to have most of the direct con-
tact with the customers. As a previous study stated: «… 
service innovation processes might require, or stimu-
late, changes in intermediation — sometimes also the 
entry of new actors as intermediaries» [1; s.56]. One 
company expressed the process as going in both direc-
tions: that is to say, embracing both dis-intermediation 
and re-intermediation processes that increased usage 
of ICT has led to a complex and dynamic process of 
disintermediation, as producers are able to generate 
direct sales and creators can directly distribute their 
work online. Telecom and IT players, meanwhile, cre-
ate a move toward 31 strategic challenges of digital in-
novation ’re-intermediation,’ allowing smaller com-
panies that may not have large marketing budgets to 
participate in the market. The challenge of managing 
the new digital entrepreneurs and their rapid processes 
of intermediating has a mirror effect; the digital start-
ups need to embed their business in established net-
work settings by relating to incumbents. No business 
is an island.

There is a problem of reorganization of digitali-
zation customers in order to manage organizational 
buyer alliances. The digitalization of companies and 
industries also affects the buyer side. Purchasing power 
moves to executives outside of regular purchasing and 
IT departments and functions. Digitization brings a 
more permanent change to the ICT investment and 
buying processes. In turn, this creates a more complex 
sales environment for technology providers engaged 
in their customers’ digitalization processes. Further-
more, large-scale digitalization processes — such as 
investments in «Smart cities» — create new and very 
complex buying situations. Complex constellations of 
both public and private organizations need to engage 

in the creation of functioning buyer constellations in 
order for large-scale digitalization processes — such as 
smart city projects — to move from idea to pilot, and 
then to large-scale implementation. Successful exam-
ples, such as the city of Dubai, can be explained by the 
fact that constellations on the buyers’ side have been 
created and engaged in the process. The growing influ-
ence of joint business and public buyer constellations 
in purchasing decisions when digitalizing also consti-
tutes a major challenge for the supply side. Providers 
of digital solutions will need to support the creation 
of functioning buyer constellations, thus, creating new 
go-to-market models that meet these organizational 
challenges on the buyers’ side.

We also should pay a big attention to managing the 
political and institutional challenges of digitalization. 
Digitalization, in general, and the access to and use of 
big data, in particular, pose a number of challenges for 
both companies and policy makers. As one manager in 
health care expressed it: «One of the biggest challenges 
for us right now is how to relate to policy makers and 
policy making [3; s.54].» Nowadays there is a lack of 
33 strategic challenges of digital innovation and trans-
formation policy making — when it comes to digitali-
zation, in general, and issues concerning patient data, 
in particular. Understanding how to handle these new 
strategic issues and how to influence politicians and 
policymakers are two of our major concerns. Address-
ing privacy and security issues will become paramount 
as more data increasingly travels across boundaries for 
various purposes and as a result of increased digitali-
zation. Security issues and intellectual property issues 
are becoming part of companies’ data strategies, yet it 
is perhaps becoming more importantly a privacy and 
trust issue when it concerns customers and other stake-
holders. Meanwhile, one of the strategic challenges for 
companies in many digitalizing sectors is how to in-
fluence policy makers, so the choices they make also 
help individual firms in their quest to capture value 
from using big data. For digitalizing companies, it is a 
matter of complying with the role that policy makers 
have of developing policies that balance the interests 
of companies that want to create value from data and 
citizens who wish to protect their privacy and security. 
This new situation for companies is often accentuated 
by the fact that one of the most important enablers of 
value creation from big data combines data from mul-
tiple sources. This is a new situation in many sectors 
and digital data policies are still often lacking or need 
to be adapted. Still, this has become one of the major 
strategic challenges for many companies: the way in 
which to relate to — and sometimes influence — new 
policy-making. The ownership, access, collection, 
storage, use, and dissemination of information require 
rules and policies; companies and public organization 
tend to become highly involved in these processes.

Digitalization Challenges are connected to the 
focus of the ten challenges of digital transformation 
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is different: some are more closely connected; some 
are not. Those that are concern technology: for ex-
ample, platforms and big data management and user 
orientation — such as big data analyses, user-centric 
and user-network drove actions. Several managerial 
challenges are business-model related: creating new 
cooperate business models and shifting to service-
based business models; some of these also connect to 
broader ecosystem-related challenges for digitalizing 
companies; 4 For example, both public and private or-
ganizations need to interpret and relate to various new 
principles: for example, OECD’s eight Privacy Prin-
ciples, which concern: Collection Limitation, Data 
Quality, Purpose Specification, Use Limitation, Se-
curity Safeguards, Openness, Individual Participation, 
and Accountability. 

Creating new business across industry boundaries 
and managing new forms of buyer/user constellations. 
A digital transformation challenge for an incumbent 
firm seldom comes alone. The medical technology 
company to which we referred in the introduction be-
gan one part of its digital transformation with a delim-
ited interest in how to manage the big data generated 
from the use of its intensive care machines. Succes-
sively, major business model issues emerged: coop-
eration or competition with other machine suppliers 
and users: doctors, hospital administration units, and 
other related issues. Seeing how firms in various sec-
tors take different initiatives into digital transforma-
tion, we can see that digital transformation steps often 
lead to new digitalization challenges. Managers need 
to cope with the fact that digitalization challenges do 
not come alone. We can assume by building upon our 
first insights into this issue when going into the fifteen 
business areas of digital transformation, that compa-
nies take different paths in their digital transformation 
processes. 

There are differences with regard to initial driv-
ers and managerial problems, as well as when and the 
way in which these connected challenges are handled. 
Hence, the emphasis shifts over time. Technical plat-
form issues in this digital transformation might domi-
nate a certain period; more attention could be given to 
user-centric issues and the processes of business mod-
eling or creating functioning cooperation between in-
volved stakeholders in the emerging ecosystems might 
dominate the other stages. Incumbents in many indus-
tries have begun their digitalization journeys; the start-
ing point creates different digital transformation paths 
in different industries and in different organizational 
contexts. The management of digital transformation 
should not be seen as purely an intra-organizational 
or operational issue. Instead, it is a strategic and soci-
etal issue, which is often a challenge of highest prior-
ity. As seen in Table 1, the studies and cases of digital 
transformation, however, all reveal that the ten strate-
gic challenges are connected to big internal challenges 
and tensions within the organizations.

There are some tools to change management 
challenges in digitalization. Many incumbent organi-
zations are not prepared for digital transformation. A 
big challenge is the actual change process. One report 
describes three ways in which organizations seem to 
approach the change management challenge when 
digitalizing. 

The first is a direct approach: that is to say, trans-
forming existing business processes. Initiatives can 
come from, and within, various parts of an organiza-
tion: marketing, supply chain, production, and op-
erations. They can also be connected to a number of 
partnerships of the organization. One of the many 
challenges with the direct approach is how to coordi-
nate different initiatives and how to engage the entire 
organization. 

The second approach starts by creating an auton-
omous «digital unit» free from corporate legacy and 
standardized business processes. When «skunk works» 
unit functions as a start-up with no learning barriers or 
aversions to risk the second approach has a niche focus 
upon building new digital models. 

The third change approach builds a parallel digi-
tal business, which is a parallel business aimed at repo-
sitioning the existing enterprise as a start-up geared to-
wards digitalization. This becomes a sort of incubator 
aimed at delivering new business models and insights 
that can be leveraged by the traditional organization. 

Overall, there are multiple ways to begin remov-
ing barriers to digitalization and to learn from the 
change processes within organizations. Irrespective 
of the change management principle, one of the 
major challenges is how to digitally transform the 
entire organization and how to coordinate different 
change initiatives. Traditional mindsets, practices, 
and resources can be difficult to adapt. Develop-
ing new (digital) mindsets, practices, and resources 
on every level, and within every function, is often 
perceived as being a difficult and long-term change 
management issue.

Conclusion. There is widespread consensus 
among management consultants on digital platforms 
with a new pillar of profitable growth or even a fourth 
industrial revolution. These ideas are trickling down 
into business schools and into buzzword-driven aca-
demic business research. While citing more or less fan-
ciful examples of digital platforms to illustrate the po-
tential for innovative value creation concerning value 
capture, the literature tends to be less distinct, or even 
conceptually misleading. We described different gen-
eral paths of digital transformation building upon our 
insight from the fifteen areas of digital transformation, 
arguing that there are strong overlaps between them: in 
terms of the accompanying managerial issues that are 
involved and managed. For example, big data prob-
lems and issues appear in many of the studied busi-
ness contexts. There are also differences with regard 
to initial drivers and managerial problems, as well as 
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when and the way in which external strategic challeng-
es and internal operational challenges are handled. In 
these terms, the digital transformation paths are always 
unique, while the overall external and internal digital 
transformation challenges are very similar across in-
dustries and organizations.
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життя. При цьому посилюється роль соціальної 
функції держави, ефективна реалізація якої по-
требує розробки дієвого механізму її фіскального 
забезпечення, науково обґрунтованої державної 
політики регулювання соціально-економічних 
процесів з урахуванням сучасних тенденцій су-
спільного розвитку і макроекономічних та інсти-
туціональних чинників впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світо-
ва фінансова думка завжди приділяла посилену 
увагу питанням узгодження обсягів соціальних 
функцій держави з наявними бюджетними ресур-
сами для їх реалізації. Певні аспекти участі держа-
ви у забезпеченні добробуту її громадян розкри-
вають у своїх працях У. Беверидж, Ш. Бланкарт, 
М. Кастельс, е. Ліндаль, М. Масгрейв, В. Нор-
гауз, А. Пігу, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, Дж То-
бін, С. Фішер та інші. Питанням удосконалення 
методологічних засад державного регулювання 
суспільного розвитку в цілому та системи соціаль-
ного захисту населення зокрема присвячені пра-
ці українських вчених: Т. Боголіб, О. Василика, 
І. Запатріної, Л. Лисяк, е. Лібанової, І. Лютого, 
М. Карліна, О. Кириленко, Ю. Пасічника, Д. По-
лозенка, В. Тропіної, В. Федосова, І. Чугунова, 
А. Чухна та інших. Однак вітчизняні реалії нагро-
мадження фінансових дисбалансів та концентра-

Постановка проблеми. Найефективнішим 
важелем впливу держави на соціально-еконо-
мічні процеси, що відбуваються у країні в ціло-
му і підвищення добробуту її громадян зокрема є 
фіскальний механізм як сукупність бюджетних і 
податкових інструментів, за допомогою яких здій-
снюється процес акумуляції бюджетних ресурсів 
та їх використання на суспільні потреби. Головна 
мета фіскального механізму полягає у вирішен-
ні соціально-економічних проблем суспільства і 
створенні якісних умов життя для громадян кра-
їни. Однак застарілі концепції державного управ-
ління, що домінували в Україні в період перехо-
ду від адміністративної до ринкової економіки, 
складні військово-політичні та соціально-еконо-
мічні умови останніх п’яти років призвели до про-
дукування кризових явищ, що супроводжуються 
безробіттям, низькою оплатою праці, неякісною 
соціальною політикою і, як наслідок, погіршен-
ням рівня життя населення.

Об’єктивною вимогою розбудови в Україні 
громадянського суспільства та його демократич-
них інститутів є побудова соціально-орієнтованої 
ринкової економіки як визначального чиннику 
підвищення суспільної привабливості реформ, 
забезпечення для них широкої громадської під-
тримки, утвердження сучасних стандартів якості 
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ції фіскальних ризиків вимагають новітніх підхо-
дів до удосконалення бюджетного фінансування 
соціальної сфери в Україні

Метою дослідження є виявлення тенденцій у 
бюджетній політиці держави щодо фінансування 
соціальної сфери і визначення ефективності фіс-
кального механізму реалізації соціальної функції 
держави в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
будова в Україні соціально-орієнтованої ринкової 
економіки передбачає стабільність і підтримання 
на безпечному рівні необхідних для існування со-
ціуму параметрів, що відображені у системі соці-
альних стандартів рівня і якості життя населення. 
У системі державного регулювання суспільного 
розвитку визначальна роль належить фіскаль-
ному забезпеченню добробуту громадян, що яв-
ляє собою ієрархічну систему, складовими якої 
є доходи бюджетів всіх рівнів та їхні видатки на 
соціальні цілі, освітня і медична субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам для оплати 
поточних видатків відповідно закладів освіти та 
охорони здоров’я, державні фонди соціального 
страхування.

Отже, ключового значення набуває виконан-
ня державою її соціальної функції, яку А. Чухно, 
П. Леоненко, П. Юхименко трактують як ді-
яльність, спрямовану не тільки на задоволен-
ня суспільних потреб в охороні здоров’я, освіті, 
підтримці малозабезпечених тощо, але й на регу-
лювання ринку праці з метою підтримання пев-
ного рівня зайнятості, матеріального забезпечен-
ня людей, які втратили робочі місця або не змогли 
знайти їх [1, с. 614]. У цьому контексті доречним 
вбачаємо виокремлення В. Тропіною фіскального 
механізму реалізації соціальної функції держави, 
мету якого вчений визначає у забезпеченні певно-
го режиму, певних параметрів функціонування й 
розвитку соціальної системи, необхідних для від-
творення і розвитку особистості та соціуму в ціло-
му [2, с. 81].

Виконання функцій щодо соціальної під-
тримки та підвищення добробуту громадян потре-
бує від держави значних обсягів фінансування со-
ціальних програм, які забезпечуються за рахунок 
бюджетів всіх рівнів і потреба в яких перманентно 
зростає. це ставить державу в пряму залежність 
від стану національної економіки як основного 
джерела формування бюджетних ресурсів, а еко-
номіка, відповідно, потребує сприятливих умов 
та державних гарантій для свого розвитку. Не мо-
жемо не погодитися з тезою Т. Коляди та Г. Музи-
ченко, що економічне зростання значною мірою 
залежить від структури видатків бюджету, яка обу-
мовлена суспільним способом виробництва, полі-
тичним устроєм країни, менталітетом населення 
та функціями держави [3, с. 241]. Адже ефективна 
та прозора система бюджетних видатків є одним 

з вирішальних чинників динамічного соціально-
економічного розвитку країни. Збалансованість 
і раціональність управління бюджетними ресур-
сами держави дають змогу уряду успішно вико-
нувати покладені на нього функції, формують 
сприятливе економічне середовище для підпри-
ємницької діяльності та інвестицій, а також за-
безпечують належну систему соціального захисту.

І. Лютий та Д. Осецька акцентують увагу, що 
сьогодні потрібна нова модель соціального роз-
витку, що передбачає не послаблення ролі дер-
жави, а зміцнення ролі фінансових інструментів 
і фіскальних механізмів у розробці основних на-
прямів формування та використання бюджетних 
коштів, виходячи з необхідності пом’якшення 
соціальних суперечностей і надання соціальності 
ринковим перетворенням [4, с. 33].

З огляду на зазначене, можна виокремити 
такі фіскальні важелі покращення рівня добробу-
ту громадян в Україні:

1. Забезпечення справедливого перерозподі-
лу національного доходу (надання пільг, субсидій, 
пенсій та інших фінансових допомог).

2. Надання населенню суспільних послуг 
(безкоштовної освіти, медичного обслуговуван-
ня, певних юридичних послуг, допомоги з безро-
біття).

3. Стимулювання до соціально-економічного 
розвитку (зниження податкових ставок, надання 
податкових преференцій, звільнення від оподат-
кування, запровадження податкових кредитів, 
зменшення об’єктів оподаткування, спрямування 
бюджетних коштів на соціальні програми).

Серед бюджетних важелів впливу на соці-
альні процеси в Україні одним із найвпливові-
ших є регулювання оплати праці в бюджетній 
сфері. Оскільки інституційні сектори економіки 
не ізольовані, покращення оплати праці або со-
ціального пакета в одному неминуче призводить 
до змін в іншому. Практика показує, що за всіх 
підвищень заробітних плат у бюджетній сфері че-
рез чотири-п’ять місяців їхнє співвідношення із 
середніми заробітками в економіці України все 
одно буде доведено до традиційних 70 % [4, с. 31]. 
Отже, підвищення заробітної плати в бюджетній 
сфері так чи інакше зумовлює аналогічні зміни і 
в інших секторах, чим не тільки поліпшує матері-
альне становище працівників і членів їхніх сімей, 
а й сприяє зростанню податкових надходжень до 
бюджету.

Серед бюджетних інструментів забезпечен-
ня добробуту громадян слід виокремити також 
поточні трансферти населенню, у тому числі ви-
плату всіх видів соціальної допомоги, пільг, суб-
сидій, путівок на оздоровлення, стипендій, пен-
сій. Трансферти населенню можуть надаватися як 
у готівковій формі, так і шляхом сплати рахунків. 
Подібні платежі можуть бути окремою добавкою 
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до бюджету певної сім’ї чи особи або компенсу-
ванням певних видів витрат, наприклад, на харчу-
вання, комунальні послуги, оплату проїзду тощо 
[5]. Саме ці фіскальні інструменти прямо вплива-
ють на рівень життя населення.

Вагомим чинником зниження добробуту гро-
мадян України є відсутність власного житла, тому 
державна допомога на його придбання та будівни-
цтво є актуальним завданням держави на сучас-
ному етапі розвитку. У складі видатків бюджету 

передбачено капітальні трансферти населенню — 
видатки, пов’язані із забезпеченням житлом (або 
грошова компенсація), автомобілями тощо гро-
мадян, які мають на це право відповідно до зако-
нодавства [5]. Кошти, що виділяються з бюджету 
як капітальні трансферти, мають цільове призна-
чення.

У табл. 1 наведено динаміку фінансування 
основних соціальних виплат зі Зведеного бюдже-
ту України за останні 20 років.

Таблиця 1
Динаміка фінансування основних соціальних виплат зі Зведеного бюджету України  
(за економічною класифікацією видатків бюджету, складено автором за даними [6])

Роки

Видатки 
бюджету, 

млрд. 
грн. 

в тому числі:

Оплата праці
з нарахуваннями

Поточні  
трансферти  
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1999 34,8 10,3 29,60 6,2 17,82 16,5 47,41 0,0 0,00 16,5 47,41

2000 48,2 13,3 27,59 8,2 17,01 21,5 44,61 0,0 0,00 21,5 44,61

2001 55,5 17,2 30,99 10,1 18,20 27,3 49,19 0,0 0,00 27,3 49,19

2002 60,3 20,7 34,33 11,3 18,74 32,0 53,07 0,0 0,00 32,0 53,07

2003 75,8 25,8 34,03 11,3 14,91 37,1 48,94 0,1 0,13 37,2 49,08

2004 102,5 32,8 32,00 17,3 16,88 50,1 48,88 0,1 0,10 50,2 48,98

2005 142,0 42,7 30,07 38,9 27,39 81,6 57,46 0,1 0,07 81,7 57,54

2006 175,5 55,0 31,34 39,3 22,39 94,3 53,73 0,1 0,06 94,4 53,79

2007 226,1 72,7 32,15 44,8 19,81 117,5 51,97 0,1 0,04 117,6 52,01

2008 309,2 97,7 31,60 71,4 23,09 169,1 54,69 0,2 0,06 169,3 54,75

2009 307,4 106,0 34,48 75,9 24,69 181,9 59,17 0,1 0,03 182,0 59,21

2010 377,8 123,6 32,72 100,2 26,52 223,8 59,24 0,3 0,08 224,1 59,32

2011 416,9 135,1 32,41 100,6 24,13 235,7 56,54 0,2 0,05 235,9 56,58

2012 492,5 157,5 31,98 119,0 24,16 276,5 56,14 0,5 0,10 277,0 56,24

2013 505,8 167,7 33,16 139,5 27,58 307,2 60,74 0,2 0,04 307,4 60,78

2014 523,1 162,5 31,06 133,8 25,58 296,3 56,64 0,1 0,02 296,4 56,66

2015 679,9 185,6 27,30 170,4 25,06 356,0 52,36 0,3 0,04 356,3 52,40

2016 835,8 221,7 26,53 253,1 30,28 474,8 56,81 0,7 0,08 475,5 56,89

2017 1 057,0 263,7 24,95 280,0 26,49 543,7 51,44 0,6 0,06 544,3 51,49

9 мес.
2018 841,6 234,1 27,82 226,0 26,85 460,1 54,67 0,5 0,06 460,6 54,73

Як свідчать дані табл. 1, сумарні видатки на 
оплату праці, що складаються із заробітної плати 
працівників бюджетних установ та грошового за-
безпечення військовослужбовців, а також нара-
хування на оплату праці становлять майже трети-
ну видатків бюджетів всіх рівнів — в середньому 
30,81 % за досліджуваний період. Значну частку 
бюджетних видатків займають і поточні транс-
ферти населенню, що складаються з виплати 
пенсій та допомоги, стипендій, інших виплат на-
селенню. Середня питома вага таких видатків на 
соціальне забезпечення протягом аналізованого 

періоду складає 22,88 %. Тобто, починаючи з 2005 
року, більше половини видатків бюджетів всіх 
рівнів витрачається на поточні соціальні потреби 
громадян. Питома вага капітальних трансфертів 
населенню традиційно є незначною й істотно не 
впливає на загальні показники бюджетного фі-
нансування основних соціальних виплат.

Трансформаційні процеси, спрямовані на 
розбудову України як правової та демократичної 
держави із соціально-орієнтованою ринковою 
економікою, актуалізують питання забезпечення 
повної реалізації задекларованих у Конституції 
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України соціальних прав (на охорону здоров’я, 
освіту, духовний і фізичний розвиток, соціальний 
захист і соціальне забезпечення тощо) та свобод її 
громадян. З. Лободіна підкреслює, що виконання 
соціальних зобов’язань держави можливе лише за 
умови проведення виваженої соціальної політики 

й ефективного застосування такого інструменту 
бюджетного механізму, як соціальні видатки бю-
джету [7, с. 218].

У табл. 2 наведено динаміку видатків бюдже-
тів всіх рівнів на соціальну сферу та соціальний 
захист населення за останні 20 років.

Таблиця 2
Видатки Зведеного бюджету України на соціальну сферу та соціальний захист населення  

(складено автором за даними [6])

Роки

Видатки 
бюджету, 

млрд. 
грн. 

в тому числі:
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1999 34,8 4,7 13,51 3,8 10,92 0,6 1,72 4,1 11,78 13,2 37,93

2000 48,2 7,1 14,73 4,9 10,17 0,9 1,87 6,0 12,45 18,9 39,21

2001 55,5 9,9 17,84 6,4 11,53 1,3 2,34 11,6 20,90 29,2 52,61

2002 60,3 12,3 20,40 7,5 12,44 1,4 2,32 12,6 20,90 33,8 56,05

2003 75,8 15,0 19,79 9,7 12,80 2,1 2,77 13,0 17,15 39,8 52,51

2004 102,5 18,3 17,85 12,2 11,90 2,7 2,63 19,5 19,02 52,7 51,41

2005 142,0 26,8 18,87 15,5 10,92 3,5 2,46 40,1 28,24 85,9 60,49

2006 175,5 33,8 19,26 19,7 11,23 4,3 2,45 41,5 23,65 99,3 56,58

2007 226,1 44,3 19,59 26,7 11,81 5,7 2,52 48,5 21,45 125,2 55,37

2008 309,2 61,0 19,73 33,6 10,87 7,9 2,55 74,1 23,97 176,6 57,12

2009 307,4 66,8 21,73 36,6 11,91 8,3 2,70 78,8 25,63 190,5 61,97

2010 377,8 79,8 21,12 44,7 11,83 11,5 3,04 104,5 27,66 240,5 63,66

2011 416,9 86,3 20,70 49,0 11,75 10,8 2,59 105,4 25,28 251,5 60,33

2012 492,5 101,6 20,63 58,5 11,88 13,6 2,76 125,3 25,44 299,0 60,71

2013 505,8 105,5 20,86 61,6 12,18 13,7 2,71 145,1 28,69 325,9 64,43

2014 523,1 100,1 19,14 57,2 10,93 13,9 2,66 138,0 26,38 309,2 59,11

2015 679,9 114,2 16,80 71,0 10,44 16,2 2,38 176,3 25,93 377,7 55,55

2016 835,8 129,4 15,48 75,5 9,03 16,9 2,02 258,3 30,90 480,1 57,44

2017 1 057,0 177,9 16,83 102,4 9,69 24,3 2,30 285,8 27,04 590,4 55,86

9 мес.
2018 841,6 144,9 17,22 75,7 8,99 18,1 2,15 229,3 27,25 468,0 55,61

Як свідчать дані табл. 2, серед видатків на 
реалізацію соціальної функції держави перева-
жають видатки на соціальний захист і соціаль-
не забезпечення, які складають 25 % видаткової 
частини Зведеного бюджету України. У цілому 
можна зробити висновки про соціальну спрямо-
ваність бюджетної політики України, адже пере-
важна частина бюджетних коштів витрачається 
на соціальну сферу.

Висновки. Підводячи підсумки проведеного 
дослідження, наголосимо, що за застарілих ме-
ханізмів реалізації соціальної функції держави і 
недостатнього обсягу бюджетних доходів навіть 
стабільно висока частка соціальних видатків бю-
джету не забезпечує належний соціальний за-
хист і високу якість життя населення України. 

Нереформованість складових соціальної сфери 
призводить до марнування значної частки бю-
джетних ресурсів держави. це робить чинну мо-
дель соціальної політики України гальмівною 
для економічного зростання в нових інституці-
ональних умовах та несприятливою для розвит-
ку людського потенціалу, вона потребує істотної 
модернізації відповідно до сучасних європей-
ських моделей соціального захисту і соціального 
забезпечення.

Тому подальші розвідки у цьому напрямі ма-
ють відбуватися у площині не лише аналітичних 
розрахунків та наукового обґрунтування рівня 
соціальних видатків бюджетів всіх рівнів, адек-
ватного сучасним інституціональним умовам, а 
й передбачати комплексний підхід до реформу-
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вання фіскального механізму реалізації соціаль-
ної функції держави на принципах стабільності, 
прозорості та виваженого паритету інтересів дер-
жави і суспільства.

Література

1. Чухно А. А., Леоненко П. М., Юхимен-
ко П. І. Інституціонально-інформаційна економі-
ка : підручник / за ред. А. А. Чухна. Київ : Знання, 
2010. 688 с.

2. Тропіна В. Б. Суспільні фінанси в реалізації 
соціальної функції держави. Чернігівський науко-
вий часопис. Серія «Економіка і управління». 2011. 
№ 2 (2). С. 77–84.

3. Коляда Т. А., Музиченко Г. В. Узгодження 
діапазону соціальних функцій держави з фінан-
совими можливостями бюджету в умовах пост-
кризового розвитку економіки України. Збірник 
наукових праць Національного університету дер-
жавної податкової служби України. 2011. № 1. 
С. 241–249.

4. Лютий І., Осецька Д. Соціальні пріоритети 
фіскальної політики в посткризовий період. Ві-
сник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2014. Вип. 1. 
С. 28–33.

5. Про затвердження Інструкції щодо засто-
сування економічної класифікації видатків бю-
джету та Інструкції щодо застосування класифі-
кації кредитування бюджету : Наказ Міністерства 
фінансів України № 333 від 12 березня 2012 р. / 
Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/z0456-12.

6. Звітність про виконання бюджетів / Дер-
жавна казначейська служба України : офіційний 
сайт. URL : https://www.treasury.gov.ua/ua/filestor-
age/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu.

7. Лободіна З. Бюджетний механізм: концеп-
туальні засади та перспективи модернізації : мо-
нографія. Тернопіль : ТНеУ, 2018. 412 с.

References

1. Chukhno, A., Leonenko, P., Yukhymenko, P. 
(2010). Instytutsionalno-informatsiina ekonomika [In-
stitutional-informational economy]. Kyiv, Znannia 
Publ. (in Ukr.).

2. Tropina, V. B. (2011). Suspilni finansy v 
realizatsii sotsialnoi funktsii derzhavy [Public finances 
in the realization of the social function of the state]. 
Chernihivskyi naukovyi chasopys. Seriia «Ekonomika i 
upravlinnia», 2 (2), 77–84 (in Ukr.).

3. Koliada, T., Muzychenko, H. (2011). 
Uzghodzhennia diapazonu sotsialnykh funktsii derzhavy 
z finansovymy mozhlyvostiamy biudzhetu v umovakh 
postkryzovoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Harmoni-
zation of the range of social functions of the state with 
the financial capabilities of the budget in the post-
crisis economic development of Ukraine]. Zbirnyk 
naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi 
podatkovoi sluzhby Ukrainy, 1, 241–249 (in Ukr.).

4. Liutyi, I., Osetska, D. (2014). Sotsialni 
priorytety fiskalnoi polityky v postkryzovyi period [So-
cial priorities of fiscal policy in the post-crisis period]. 
Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni 
Tarasa Shevchenka. Seriia «Ekonomika», 1, 28–33 (in 
Ukr.).

5. The Ministry of Finance of Ukraine (2012). On 
Approval of the Instruction on the Application of the 
Economic Classification of Budget Expenditures and 
Instruction on the Application of the Classification of 
Budget Lending. Retrieved from https://zakon.rada.
gov.ua/laws/ show/z0456-12 (in Ukr.).

6. The State Treasury Service of Ukraine (2019). 
Report on budget execution. Retrieved from https://
www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-
derzhavnogo-byudzhetu (in Ukr.).

7. Lobodina, Z. (2018). Biudzhetnyi mekhanizm: 
kontseptualni zasady ta perspektyvy modernizatsii 
[Budget mechanism: conceptual foundations and 
prospects for modernization]. Ternopil, TNEU Publ. 
(in Ukr.).



69

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 336.36 В. В. Малишко

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІї ФУНКЦІЙ, ПРИНЦИПІВ ТА СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАїНИ

Анотація. У статті визначено сутність та складники державних фінансів в умовах сучасного суспіль-
ного розвитку. Наведено функції державних фінансів, здійснено їх характеристику, обґрунтовано інстру-
менти й механізми реалізації. Виявлено ризики формування та розвитку системи державних фінансів. За-
пропоновано напрями оптимізації державних фінансів на перспективу. Підкреслено важливість державного 
бюджету, видатків та надходжень у їх структурі, а також розроблено засоби їх оптимізації. Особлива роль 
відведена оцінці та впровадженню Стратегії розвитку державних фінансів на перспективу.

Ключові слова: державні фінанси, система, державний кредит, бюджет, державні видатки, удоскона-
лення, стратегія, управління.

Summary. In the article essence and constituents of public finances are certain in the conditions of modern com-
munity development. Functions over of public finances are brought, their description is carried out, instruments and 
mechanisms of realization are reasonable. The risks of forming and development of the system of public finances are 
educed. Directions of optimization of public finances are offered on a prospect. Importance of the state budget, charges 
and receivabless is underline in their structure, and also facilities of their optimization are worked out. The special role 
is taken to the estimation and introduction of Strategy of development of public finances on a prospect.

Key words: public finances, system, state credit, budget, government spending, improvements, strategy, management.
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їх розвитком з виявленням резервів для збільшен-
ня й оптимізації видатків та надходжень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням питань розвитку державних фінансів 
України присвячено праці відомих вітчизняних 
науковців, а саме С. С. Гасанова, Т. І. Єфименко, 
В. П. Кудряшова, І. О. Луніної, О. О. Молдован, 
Л. Л. Тарангул, І. Я. Чугунова та ін. Ними визна-
чені зміст та особливості державних фінансів, роз-
роблені механізми їх формування та інструменти 
регулювання. Поряд з цим, як було зазначено, 
важливим є визначення проблем системного роз-
витку державних фінансів у сучасних умовах гос-
подарювання та обґрунтування резервів, інстру-
ментів і механізмів їх вирішення.

Метою статті є виявлення функцій, складни-
ків, ризиків формування державних фінансів у су-
часних умовах господарювання та обґрунтування 
принципів, інструментів, механізмів і стратегій 
удосконалення їх розвитку на перспективу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно зазначити, що основне призначення 
державних фінансів полягає в тому, що через різ-

Постановка проблеми. У сучасних умовах гос-
подарювання особливого значення набувають 
питання розвитку системи державних фінансів. 
Адже на неї припадає не лише розв’язання про-
блем формування ринкової економіки, а й фінан-
сове забезпечення проведення реформ практично 
в усіх сферах діяльності. Водночас, із використан-
ням ресурсів, накопичених у секторі державних 
фінансів, розв’язуються проблеми забезпечен-
ня стабільності розвитку країни (в економічній, 
екологічній, політичній, соціальній, культурно-
мистецькій та інших площинах), підтримки еко-
номічного зростання, цінової й валютної стабіль-
ності тощо.

Тому дослідження зазначених проблем потре-
бують поглиблених розробок. Вони стосуються 
визначення змісту державних фінансів як систем-
ного складно організованого утворення, виявлен-
ня особливостей їх структури і складників в умо-
вах бюджетного дефіциту і значного державного 
боргу. Також йдеться про обґрунтування сукуп-
ності інструментів, механізмів та моделей реаліза-
ції державних фінансів на практиці й управління 
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номанітні їх інститути держава цілеспрямовано 
впливає на виконання пріоритетних завдань еко-
номічного і соціального розвитку суспільства. це 
забезпечення прав і свобод людини, соціальних та 
екологічних гарантій і стандартів, безпеки країни, 
культурно-мистецького розвитку, міжнародного 
представництва.

їх виконання досягається за допомогою ви-
користання ефективних методів, інструментів і 
важелів мобілізації фінансових ресурсів у розпо-
рядженні держави, їх раціонального розміщення 
й економного використання та системного управ-
ління розвитком. Система фінансових методів, 
інструментів і важелів мобілізації фінансових 
ресурсів складає механізм управління фінансами 
в державі. Від рівня досконалості механізму зале-
жать темпи економічного і соціального розвитку і 
добробут населення.

Важливе значення має величина фінансових 
ресурсів, що мобілізуються державою у своє роз-
порядження. За оцінками провідних фінансистів 
та економістів, частка ресурсів, що залучається 
до бюджету з урахуванням ресурсів, які надходять 
до різних централізованих фондів, має тенденцію 
до зниження. Така тенденція позитивно впливає 
на економічні і соціальні процеси в суспільстві 
як прояв децентралізації діяльності й управління. 
В умовах реалізації політики самофінансування 
суб’єктів господарювання ця тенденція служить 
одним із важливих чинників економічного зрос-
тання і фінансової стабільності окремих регіонів та 
інших територіально-адміністративних утворень.

Зміна частки централізації фінансових ре-
сурсів свідчить про пошуки оптимальної моде-
лі розподілу фінансових ресурсів з метою росту 
матеріального виробництва і добробуту населен-
ня. Побудова оптимальної моделі з визначенням 
частки централізації фінансових ресурсів потре-
бує всебічного наукового обґрунтування. Вона 
повинна характеризувати оптимальний рівень 
державного втручання в господарську діяльність 
бізнесу і оптимальний рівень зобов’язань від-
носно соціального забезпечення своїх громадян. 
ці чинники безпосередньо впливають на фор-
мування частки валового внутрішнього продукту 
(ВВП), яка повинна зосереджуватися у розпоря-
дженні держави.

Недостатньо обґрунтована висока част-
ка централізації фінансових ресурсів негативно 
впливає на рівень забезпечення раціонального 
розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів 
та ефективності їх використання. У той же час 
спостерігається зниження обсягу централізації 
фінансових ресурсів в умовах високої їх частки. 
Функції і роль державних фінансів відповідають 
особливостям соціально-економічної політики 
держави, стратегії розвитку, зокрема, у прагнен-
ні задовольняти суспільні потреби та створюва-

ти сприятливі умови для життя й праці громадян, 
розвитку підприємництва, стимулювання вироб-
ництва, фінансової підтримки провідних галузей 
економіки, стримування інфляції, рівня зайнятос-
ті, формування громадянського суспільства тощо.

До основних функцій державних фінансів 
належать: формування сприятливого середовища 
для інвестицій; забезпечення динаміки соціаль-
но-економічного розвитку країни; розв’язання 
проблем у соціальній сфері з поступовим підви-
щенням соціальних стандартів; послаблення на-
вантаження на природні ресурси та екологію; 
формування доходної частини бюджету; ефек-
тивне використання фінансових джерел; захист 
інтересів вітчизняних суб’єктів господарювання; 
гарантування стійкості фінансової системи та 
безпеки держави.

У сучасних умовах суспільного розвитку дер-
жава використовує державні фінанси як важіль 
впливу на соціальний і економічний розвиток 
країни як в аспектах сприяння, так і стримування. 
За допомогою цього інструменту вона розподі-
ляє та перерозподіляє ВВП і сприяє розширеному 
відтворенню. Державні фінанси формують основу 
економічної безпеки держави: через них забезпе-
чуються права, свободи та добробут усіх її грома-
дян. Завдяки механізму державних фінансів, що 
являє собою організаційно-правові, економічні 
форми й методи управління фінансами, держава 
здійснює розвиток економіки, надання соціаль-
них гарантій населенню. щодо ступеню доско-
налості фінансового механізму можна судити за 
темпами економічного та соціального розвитку 
країни [1].

Особливого значення в системі державних 
фінансів, їх оптимізації та управлінні набуває ді-
яльність уряду. За визначенням Дж. е. Стігліца, 
уряд виконує багато завдань. Зокрема, у фінан-
совій сфері він регулює економічну діяльність, 
стимулює деякі види діяльності, субсидуючи їх, та 
гальмує інші через оподаткування; виробляє това-
ри й послуги, надає кредити й боргові гарантії та 
забезпечує страхування; купує товари й послуги, 
у т. ч. ті, що виробляються приватними фірмами; 
перерозподіляє доход між особами; забезпечує 
соціальне страхування пенсіонерів, безробітних, 
інвалідів та медичне страхування літніх людей [2, 
с. 51]. За визначенням американського науковця 
Р. Г. Габбарда, уряд бере участь у фінансовій по-
середницькій діяльності прямо, через фінансові 
установи, які фінансуються державою, або опосе-
редковано, через гарантування кредитів, наданих 
приватними фінансовими посередниками.

Пряма участь у проведенні таких операцій 
у США здійснюється через федеральні кредитні 
агентства (державні фінансові установи). До них, 
зокрема, належать державне кредитування ферме-
рів, державне посередництво у сфері житлового бу-
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дівництва (Федеральна національна іпотечна асо-
ціація, Федеральна компанія з іпотечних житлових 
кредитів, Державна національна асоціація іпотеч-
них кредитів), Студентська асоціація ринкових по-
зик. Непряме фінансування також здійснюється 
багатьма агентствами, до яких, зокрема, належать 
Управління житлового будівництва фермерів, Фе-
деральне управління житлового будівництва, ві-
домство у справах ветеранів та ін. [3, с. 338].

Для забезпечення поступального розвитку 
фінансової системи України в цілому необхідно 
забезпечити передбачуваність і тому необхідно 
чітко окреслити довгострокову та середньостро-
кову соціально-економічну перспективу розвит-
ку, відповідно розробити фінансову політику дер-
жави. це дозволить зменшити негативні наслідки 
політичної нестабільності, забезпечити розуміння 
діяльності державних органів суб’єктами госпо-
дарювання як резидентами, так і нерезидентами, 
врахувати внутрішні та зовнішні тенденції розвит-
ку, забезпечити захист національних інтересів та 
перспектив. Вагому роль у забезпеченні прогре-
сивних тенденцій має відіграти як зміна загальної 
філософії функціонування фінансової системи 
держави, так і її складової — державних фінансів.

Сутність змін має полягати у сприйнятті та 
забезпеченні реалізації ринкових відносин між 
ланками фінансової системи. Мова йде про бю-
джетний, податковий, кредитний, соціальний, 
інвестиційний та інші аспекти. Реформування 
бюджетної системи має змінити акценти в бік її 
двополярності: сильний центр та сильне місцеве 
самоврядування. Споживацький підхід у бюджет-
них відносинах призводить до відсутності зацікав-
леності місцевого самоврядування у формуванні 
власної сталої доходної бази бюджетів. Окремим 
керівникам стає вигідно чекати бюджетних транс-
фертів, а не стимулювати надходження інвести-
ційних ресурсів, розвиток підприємницької ак-
тивності тощо.

Формування нового механізму дозволить ви-
користовувати централізовані державні фонди 
як важелі державного регулювання та втручання 
у розвиток економіки за умов внутрішньої чи зо-
внішньої дестабілізації, як інструменти забезпе-
чення рівності доступу усіх учасників суспільних 
відносин до державних соціально-економічних 
благ, але поряд в потужному режимі має функціо-
нувати система місцевих фінансів, що забезпечу-
ватиме розвиток територіальних громад, створю-
ватиме передумови зростання бізнес-активності, 
застосовуватиме ринкові механізми, що у сукуп-
ності відповідатиме національній стратегії та прі-
оритетам, але забезпечуватиметься власними ре-
сурсами й інтересами місцевих громад.

Роль державного бюджету теж має змінитися, 
оскільки в умовах світової глобалізації змінюєть-
ся й роль самої держави. Держава має бути пред-

ставником інтересів усієї національної спільноти 
як всередині країни, так і за її межами. Держава 
через систему централізованих фондів грошових 
коштів має створити такі механізми державного 
регулювання і впливу, що дозволять стимулювати 
економічний, соціальний, інвестиційний, інно-
ваційний розвиток тощо і захистити від недобро-
совісної конкуренції, рейдерства, надходження на 
внутрішній ринок низькоякісної, шкідливої для 
здоров’я населення продукції та товарів вжитку, 
світової фінансової кризи, а також інших ризиків 
світового ринку.

Акценти у реформуванні системи держав-
них фінансів доцільно зробити і на зміні політи-
ки державних витрат. Необхідно підтримувати, 
заохочувати тих суб’єктів господарювання, хто 
намагається ефективно працювати, хто прагне 
здійснити проекти, що стануть корисними як 
окремим особам, так і державі у цілому. Але при 
цьому держава не просто має виділити кошти як 
цільове фінансування конкретного бізнесу, а має 
розробити такі схеми фінансування, що дозволя-
ють їй або стати повноправним учасником зазна-
ченого проекту, або надавати кошти на пільго-
вих кредитних засадах, або інші схеми. Держава 
повин на від цього отримувати безпосередні та 
опосередковані вигоди.

Такий підхід до державної участі у проектах 
дозволить вирішити наступні завдання: забезпе-
чити фінансування пріоритетних інноваційно-ін-
вестиційних проектів, підвищити ефективність та 
цільовий характер використання коштів, стиму-
лювати зростання обсягів державних активів, які 
у майбутньому можуть бути використані як додат-
кові джерела доходів бюджету або фінансові ін-
струменти, сприяти покращенню інвестиційного 
клімату держави шляхом безпосередньої її участі 
у проектах, що стимулюватиме національних та 
іноземних інвесторів вкладати ресурси у потужні 
проекти інвестиційного та інноваційного спряму-
вання тощо.

Вагоме місце в системі державних фінансів 
займає державний кредит. У багатьох країнах сві-
ту державний кредит не обмежується державни-
ми позичками, а функціонує як могутня система, 
за допомогою якої центральні та місцеві органи 
влади втручаються у процеси суспільного розвит-
ку. Наслідки такого втручання багатогранні — від 
отриманих державних позичок до регулювання 
перерозподілу кредитних ресурсів, де держава 
виконує роль посередника як на внутрішньому 
ринку, так і між зовнішніми інвесторами та націо-
нальними підприємствами. При цьому інституції, 
що представляють інтереси держави можуть бути 
за формою власності державними, але функціо-
нувати на ринкових засадах [4].

8 лютого 2017 р. на засіданні Уряду було 
затверджено нову Стратегію управління дер-
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жавними фінансами на період 2017–2021 рр., 
розроблену Міністерством фінансів України. 
Метою Стратегії є побудова сучасної та ефек-
тивної системи управління державними фі-
нансами, яка здатна надавати якісні державні 
послуги, ефективно акумулювати ресурси та 
розподіляти їх у чіткій відповідності з пріори-
тетами розвитку держави у середньо- та довго-
строковій перспективі.

Впровадження нової Стратегії управління 
державними фінансами включає запровадження 
середньострокового бюджетування. це означа-
тиме розподіл бюджетних ресурсів згідно з прі-
оритетами розвитку на 3 роки, а також розробку 
чітких цілей розвитку на 5 років та ключових по-
казників ефективності для оцінки імплементації 
Стратегії. Сама стратегія складається з 4 частин: 
дотримання загальної бюджетно-податкової 
дисципліни; підвищення ефективності розпо-
ділу ресурсів; забезпечення ефективного вико-
нання бюджету; підвищення рівня прозорості та 
підзвітності.

Висновки. Стратегія управління державни-
ми фінансами забезпечить високий рівень про-
зорості та підзвітності усіх державних інститу-
цій і дозволить громадянам здійснювати прямий 
конт роль планування та розподілу бюджетів. 
Стратегія управління державними фінансами на 
2017–2021 рр. повністю відповідає цілям і завдан-
ням, визначеним у проекті Середньострокового 
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р. Важли-
вість розробки Стратегії державних фінансів та-
кож підтримана міжнародними зобов’язаннями 
України перед ЄС та МВФ.
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СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТУ ДЛЯ ГРОМАДЯН У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАїНІ

Анотація. У статті визначено сутність бюджету для громадян, його основоположні характеристики 
та важливість для громадянського суспільства. Здійснено оцінку його функцій і процесів реалізації. Виявле-
но особливості використання в зарубіжних країнах. Обґрунтовано можливості становлення бюджету для 
громадян у системі управління публічними фінансами в Україні. Вказано, що саме він відіграє провідну роль у 
виконанні соціальних функцій держави.

Ключові слова: бюджет для громадян, управління, публічні фінанси, становлення, соціальний захист, 
населення, участь, відкритість.

Summary. The article defines the essence of the budget for citizens, its fundamental characteristics and impor-
tance for civil society. The evaluation of its functions and implementation processes is carried out. The features of use 
in foreign countries are revealed. The possibility of establishing a budget for citizens in the system of public finance 
management in Ukraine is substantiated. It is indicated that it is he who plays a leading role in the fulfillment of the 
social functions of the state.

Key words: budget for citizens, management, public finances, formation, social protection, population, participa-
tion, openness.
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Т. Боголіб, А. Буковинський, З. Варналій, О. Ва-
силик, В. Глущенко, А. Гриценко, І. Луніна, І. Лю-
тий, Г. П’ятаченко, С. Юрій та ін.). Між тим за-
вдання полягає у виявленні нерозривних зв’язків 
та взаємовпливів забезпечення соціальних потреб 
громадян із системою публічних фінансів, яка 
включає кошти бюджетів всіх рівнів та позабю-
джетних соціальних фондів, тобто бюджету для 
громадян.

Мета статті полягає у визначенні сутності 
бюджету для громадян, виявленні його соціальної 
спрямованості, відкритості й інших основопо-
ложних характеристик, здійсненні оцінки пере-
ваг і процесів реалізації у зарубіжних країнах для 
оптимізації використання в системі управління 
публічними фінансами в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Держава, через систему управління публічними 
фінансами, гарантує безумовне виконання всіх 
законодавчо встановлених соціальних гарантій, 
у тому числі пенсійного і соціального забезпечен-
ня, соціального захисту громадян, що потребують 
соціальної допомоги, а також підтримку молодих 
сімей. У колі прямої відповідальності держави 
перебуває задоволення потреб громадян в медич-
ному обслуговуванні, якісній освіті, доступному 

Постановка проблеми. Прозорість викорис-
тання державних коштів є однією зі складових 
демократичного суспільства. А бюджети — це 
найпотужніший інструмент системи управління 
публічними фінансами для задоволення потреб і 
пріоритетів країни та її громадян. За допомогою 
бюджету держава розподіляє і перерозподіляє ва-
ловий внутрішній продукт (ВВП), здійснює вплив 
на розвиток соціально орієнтованої економіки.

Загалом бюджет, насамперед, бюджет для 
громадян, має виконувати роль основного ін-
струменту, який забезпечує гідний рівень життя 
громадян. Саме в ньому мають бути обумовлені 
інтереси усіх верств населення. Тому дослідження 
сутності та можливостей імплементації (станов-
лення) бюджетів для громадян в системі управлін-
ня публічними фінансами в Україні є актуальним і 
має виняткове теоретичне й практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Все-
бічне вивчення наукових поглядів, публікацій на-
уковців різних періодів та наукових течій в ме жах 
концепції соціальної держави (Л. фон Штейн, 
Ф. Фукуяма, П. Пірсон, П. Рабінович, О. Скрип-
нюк, Ю. Тодика, В. Шаповал, Н. Хома) дозволи-
ло виявити, що вони здійснювались паралельно 
з розвитком вчень про бюджет (В. Андрущенко, 
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житлі, культурному і духовному розвитку, отри-
манні інформації, в особистій і національній без-
пеці, волевиявленні.

Розкриваючи суть поняття «бюджет для гро-
мадян», необхідно звернути увагу, в першу чергу, 
на визначення бюджету як системи соціально-еко-
номічних відносин, адже саме вони відображають 
його сутність, економічну природу. Учасниками та-
ких відносин виступають держава, суб’єкти госпо-
дарювання всіх форм власності та громадяни, від-
повідно кожен з них в цій системі має зобов’язання 
та права щодо споживання (отримання) й вико-
ристання фінансових ресурсів держави.

Водночас Т. М. Боголіб характеризує бюджет 
вже не як економічні, а як грошові відносини, що 
виникають у держави з фізичними і юридичними 
особами з приводу створення централізованих 
фінансів, а також із розподілом і перерозподілом 
національного доходу, призначеного для фінансу-
вання народного господарства, соціально-куль-
турних заходів і установ, управління державою, 
зміцнення обороноздатності країни [3].

Бюджет завжди був важливим інструментом 
впливу на розвиток соціальної сфери, забезпе-
чуючи виконання соціальної функції держави 
через відповідний вид видатків. Фінансове забез-
печення соціальних зобов’язань держави перед 

громадянами, що закріплені законодавчо як су-
купність соціальних (суспільних) благ, які держа-
ва зобов’язана зробити доступними для своїх гро-
мадян, гарантуючи частину з цих благ для всього 
населення або для його визначених груп в якості 
безкоштовних, є основним завданням соціально-
го бюджету.

Отже, бюджет для громадян більшою мірою 
є соціальним. Саме реалізація соціальної функ-
ції держави, на відміну від функцій управління, 
оборони, економічного регулювання в умовах 
функціонування ринкової економіки, визначає 
побудову фінансової моделі країни, у т. ч. системи 
управління публічними фінансами. Необхідно за-
значити, що кожна країна використовує систему 
показників, які дають змогу оцінити її фінансову 
модель побудови бюджету.

Основним критерієм ефективності системи 
управління публічними фінансами, як правило, 
виступає соціальна стабільність суб’єктів фінан-
сових відносин у державі. Так, у світовій практиці 
моделі фінансових відносин за рівнем централі-
зації ВВП у бюджеті поділяють на американську, 
скандинавську та західноєвропейську (яку, у свою 
чергу, ще розділяють на континентальну та серед-
земноморську) [4; 12]. Основні ознаки та характе-
ристики цих моделей узагальнені у табл. 1.

Таблиця 1
Моделі фінансових відносин за рівнем централізації ВВП у бюджеті (складено автором на основі [9; 13])

Ознака

Тип моделі (країни-представники) 

Американська
(США, Російська 

Федерація) 

Скандинавська
(Данія, Норвегія, 

Фінляндія і Швеція) 

Континентальна (модель 
Бісмарка)

(Німеччина, Франція, 
Австрія, Бельгія) 

Середземноморська
(Іспанія, Греція) 

централізація ВВП 30,0–35,0 % 50,0–60,0 % 45,0–50,0 % 36,0–39,0 %

Соціальна 
спрямованість 
державної політики

незначна (забез-
печення лише тих 
верств населення, 
які не можуть обі-
йтися без допомоги) 

значна (розгалуже-
на соціальна сфера; 
належний рівень со-
ціальних послуг для 
усього населення) 

помірна (загальна серед-
ня та вища освіта є досить 
доступними; паралельне 
функціонування держав-
них і комерційних установ 
соціальної сфери) 

активне залучення 
громадських інсти-
туцій до вирішення 
соціальних функцій

Рівень 
оподаткування 
доходів населення

високий високий помірний низький

Вибір типу моделі фінансових відносин за-
лежить від багатьох факторів: характер і масш-
таби державного сектору; спрямованість еко-
номічної політики держави; тип соціальної 
політики держави; стан розвитку економіки 
країни тощо [13]. Використання західноєвро-
пейської (континентальної) моделі в державній 
політиці передбачає орієнтацію на забезпечен-
ня умов для формування достатніх фінансових 
ресурсів на всіх рівнях шляхом перерозподілу 
публічних фінансів через систему соціального 
забезпечення й соціального захисту та участь 
громадян у накопичувальних фондах.

Скандинавська модель фінансових відно-
син створює середовище упевненості й соціаль-
ної врівноваженості, оскільки не така жорстка, як 
американська, за якої кожен член суспільства має 
опиратися тільки на власні сили. Але вона можли-
ва лише за умов високого рівня доходів громадян 
та належної культури і свідомості народу, а також 
відповідного ставлення до праці, поваги до дер-
жавного сектору. При цьому соціальна політика 
ґрунтується на відповідальності уряду за добробут 
і дотримання соціальних прав громадян. ця відпо-
відальність не може бути перекладена на індивіда, 
приватне підприємство або громаду, мікрорайон.
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Така держава захищає людей від бідності за-
вдяки нарахуванню допомоги у зв’язку з безробіт-
тям, виплат сім’ї, грошових компенсацій, пенсій 
за старістю, забезпечуючи повноцінну охорону 
здоров’я, безоплатну освіту, громадське житло. 
Соціальна підтримка в цьому випадку здійсню-
ється як державне втручання в життя людей на 
національному й місцевому рівні через програ-
ми соціального забезпечення, освіти, охорони 
здоров’я. Фінансування цієї системи здійснюєть-
ся за рахунок перерозподілу доходів через страху-
вання та податкову політику.

Зважаючи на всі переваги та недоліки існу-
ючих моделей фінансових відносин, для України 
найбільш прийнятною є континентальна модель, 
що зорієнтована на досить високий рівень соці-
альних гарантій і на розгалужену мережу плат-
них послуг та на масштабний розвиток системи 
соціального і медичного страхування. Бюджету 
має бути відведено важливе місце в перерозпо-
дільних процесах, але бюджетні взаємовідносини 
не повинні підривати основи самофінансування 
підприємств і самозабезпечення громадян. Соці-
альна безпека в країні тільки тоді буде реальною, 
коли у населення з’явиться мотивація працювати 
й покращувати своє життя самостійно.

Підвищення ефективності бюджетних витрат 
в умовах дефіциту фінансових ресурсів держави 
стає можливим, зокрема, при формуванні більш 
відкритих і довірливих відносин між органами 
державної влади, бізнесом та населенням у сис-
темі управління публічними фінансами. Розвиток 
такої взаємодії стає ймовірним за умов розвитку 
громадянського суспільства, формування зрозу-
мілих і адекватних правил гри в економіці. Досвід 
розвинутих країн та сучасні умови підтверджують, 
що явище та процес громадської участі — це необ-
хідний, корисний та досить важливий механізм 
позитивного впливу громадськості на діяльність 
влади в державі в інтересах громадян.

Громадська участь дозволяє, з одного боку, 
мінімізувати соціальні та політичні ризики, а з 
іншого — визначати, формувати та відстоювати 
інтереси громадян. У наукових джерелах зустрі-
чається два поняття «громадянська участь» та 
«громадська участь». Під громадянською участю 
(civic, citizen participation) розуміється участь осіб 
в різних структурах та демократичних інститутах.

На думку М. Р. Холмської, під поняттям «гро-
мадянська участь» мається на увазі включення або 
залучення тих, ким управляють до управління (до 
обговорення та розробки політичних, соціально-
економічних, культурних програм і проектів), 
впливу на прийняття рішень та контроль за їх 
виконанням, самоуправління на місцевому рівні 
[11, С. 14]. На відміну від попереднього поняття, 
громадська участь проявляється у безперервній 
взаємодії між громадянами та органом влади, що 

відповідає за прийняття рішення. Основним її 
проявом є роз’яснювальна робота щодо розуміння 
громадськістю процесів і механізмів підготовки та 
прийняття рішень державними органами [1].

Концепція безпосереднього залучення гро-
мадян у систему управління публічними фінан-
сами, у процес врегулювання бюджетних питань 
є порівняно новою у світі і в Україні зокрема. У 
1998 р. Міжнародний валютний фонд (МВФ) опу-
блікував «Кодекс належної практики із забезпе-
чення прозорості в бюджетно-податковій сфері», 
а Організація економічного співробітництва та 
розвитку — «Кращі практики прозорості бюджету 
2002 р.» [2]. Для забезпечення участі громадян у 
виробленні, обговоренні та прийнятті як загаль-
нодержавних рішень, так і рішень на рівні тери-
торіальних громад, також у здійсненні контролю 
за їх реалізацією, необхідним є пошук та розробка 
ефективних механізмів інформування громад-
ськості про діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, зокрема щодо 
інформації про використання та розпорядження 
публічними фінансами.

Відповідно до Закону України «Про відкри-
тість використання публічних коштів» структура 
системи публічних фінансів, крім коштів держав-
ного бюджету, бюджету Автономної Республіки 
Крим та місцевих бюджетів, включає: кредитні 
ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, 
кошти Національного банку України, державних 
банків, державних цільових фондів, Пенсійного 
фонду України, фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, а також 
кошти суб’єктів господарювання державної і ко-
мунальної власності, отримані ними від їхньої 
господарської діяльності [6]. Така структура зу-
мовлює розгалужену систему управління публіч-
ними фінансами, що включає діяльність різних 
суб’єктів публічної влади з метою організації 
ефективного й раціонального формування, роз-
поділу та використання фінансових ресурсів дер-
жави та її територіальних утворень. Вагомим па-
раметром ефективності управління публічними 
фінансами є прозорість.

Важливим документом, що визначив рефор-
мування системи публічних фінансів в Україні, 
зокрема і в напрямку підвищення її прозорості 
та ефективності, стала «Стратегія розвитку сис-
теми управління державними фінансами» від 
01.08.2013 р., одним із завдань якої було визна-
чено розроблення «Бюджету для громадян» [7]. 
08.02.2017 р. була розроблена та прийнята Стра-
тегія реформування системи управління держав-
ними фінансами на 2017–2020 рр. Незважаючи 
на позитивні зміни, що були запроваджені у ході 
реалізації попереднього документу, залишаються 
проблематичними питання належного зворотно-
го зв’язку та участі громадян у бюджетному про-
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цесі через складність опублікованої інформації 
для сприйняття та відсутність «Бюджету для гро-
мадян» [8].

У тексті «Дарессаламської декларації» (при-
йнята у 2011 р. у м. Дар-ес-Салам, Танзанія) го-
вориться, що «відкритий державний бюджет та 
бюджетні процеси, що забезпечують громадянам 
можливість участі в них, критично важливі для 
повної реалізації всіх прав людини — громадян-
ських, політичних, соціальних, економічних і 
культурних». Основоположний принцип, закла-
дений у проекті «Відкритий бюджет», полягає в 
участі кожного в процесі прийняття рішень у сфе-
рі державного бюджету.

це є фундаментальним правом та обов’язком 
усіх громадян, не тільки правом, але й обов’язком 
[10]. За даними міжнародної організації Interna-
tional Budget Partnership — IBP, яка розраховує 
індекс відкритості бюджету та оцінює рівень його 
прозорості, участі та нагляду громадськості в цьо-
му процесі, Україна займає 35 місце — між Намі-
бією і Гондурасом [5]. Така низька оцінка зумов-
лена низкою вад системи управління публічними 
фінансами: недостатні можливості участі грома-
дян у бюджетному процесі, відсутність бюджету 
для громадян, мінімальні обсяги інформації щодо 
бюджету в аудиторському звіті Рахункової палати. 
Прихильники ідеї відкритості державного управ-
ління вважають, що кожен громадянин, який є 
платником податків, що наповнюють бюджет, має 
право знати, на що витрачаються його кошти.

Висновки. Фінансові інститути багатьох країн 
вже мають чималий досвід представлення даних 
щодо запланованих, затверджених або фактич-
них доходів і витрат у формі відкритих бюджетів 
(open budgets), але така інформація, навіть будучи 
розміщеною у Інтернет-мережі, не завжди є до-
ступною і зрозумілою широкому колу користу-
вачів. У різних джерелах відкритий бюджет може 
мати назву «партисипативний бюджет», «бюджет 
участі», «відкритий бюджет», «публічний бюджет» 
тощо, але все це назви одного інституту прямої 
участі громадян в управлінні бюджетними кошта-
ми. Саме його становлення має стати важливим 
складником розвитку й удосконалення системи 
управління публічними фінансами в Україні.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

УДК 657:338.432 С. В. Коваль

ОБЛІК ПОТОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті визначено сутність поточних розрахунків та зобов’язань аграрних підприємств, 
особливості їх виникнення та необхідність погашення й відображення вказаних процесів в обліку. Особлива 
увага при цьому присвячена встановленню їх обсягів, у т. ч. на засадах справедливої вартості. Обґрунтовано 
важливість використання національних і міжнародних стандартів при цьому, а також практики зарубіж-
ного досвіду. Запропоновано рахунки та їх кореспонденції для відображення обліку поточних розрахунків та 
його удосконалення. Вказано шляхи використання облікової інформації в управлінських рішеннях щодо поточ-
них розрахунків і зобов’язань.

Ключові слова: облік, поточні розрахунки, зобов’язання, аграрні підприємства, встановлення, справедли-
ва вартість, погашення, стандарти, управління, удосконалення.

Summary. The article defines the essence of current calculations and obligations of agrarian enterprises, the pe-
culiarities of their emergence and the necessity of repayment and reflection of these processes in accounting. Special 
attention is devoted to the establishment of their volumes, including on the basis of fair value. It is substantiated the 
importance of using national and international standards in this, as well as practices of foreign experience. Accounts 
and their correspondence are offered for display of accounting of current calculations and their improvement. The ways 
of using accounting information in managerial decisions regarding current settlements and obligations are indicated.

Key words: accounting, current calculations, obligations, agrarian enterprises, establishment, fair value, repay-
ment, standards, management, improvement.
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ремов, В. П. Завгородній, В. М. Івахненко. Проте 
питання їх погашення, правильність відображення 
в обліку, у т. ч. на засадах визначення справедливої 
вартості, потребують поглиблених розробок.

Мета статті полягає у встановленні змісту й 
особливостей обліку зобов’язань і поточних роз-
рахунків аграрних підприємств відповідно до ета-
пів їх виникнення й погашення та обґрунтуванні 
заходів щодо його удосконалення, у тому числі з 
використанням зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно зазначити, що загальним правилом 
обліку є те, що зобов’язання реєструються тіль-
ки тоді, коли за ними виникає заборгованість. 
Зобов’язання, які підлягають виконанню в май-
бутньому, не є заборгованістю і не відображають-
ся в обліку [1, с. 157]. Отже, зобов’язання вини-
кають як наслідок після отримання товарів, робіт, 
послуг, авансу, нарахування заробітної плати, по-
датків до сплати в бюджет тощо, тобто як наслідок 
минулих подій.

Тому вважаємо за доцільне внести доповнен-
ня до П(С)БО 11 «Зобов’язання» та викласти 

Постановка проблеми. У ринковій економі-
ці наявність зобов’язань у аграрних підприємств 
перед банками, постачальниками, працівника-
ми, засновниками тощо є звичайним явищем. 
Зобов’язання є складовою їх пасивів, тобто дже-
релом утворення активів суб’єкта господарюван-
ня. Також завжди гостро постає питання своє-
часності проведення розрахунків між суб’єктами 
господарської діяльності. Порушення строків 
погашення зобов’язань призводить до їх накопи-
чення та знецінення грошових коштів для креди-
торів. це негативно впливає на фінансовий стан 
аграрних підприємств. Вирішення зазначеної 
проблеми можливе за умов ефективного обліку та 
управління поточними зобов’язаннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблем обліку поточних розрахун-
ків присвятили свої роботи вітчизняні та зару-
біжні вчені, такі як С. Л. Береза, О. С. Бородкін, 
Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, О. О. Василик, 
А. М. Герасимович, І. О. Власова, О. Н. Волкова, 
С. Ф. Голов, В. В. Головач, Н. М. Грабова, Р. Грачо-
ва, Н. М. Давиденко, Д. А. Єндовицький, І. А. Єф-
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трактування поняття «минула подія» як термін 
для використання в положеннях (стандартах) бух-
галтерського обліку у такій редакції: минула по-
дія — це перша з двох подій виникнення чи пога-
шення заборгованості, яка здійснюється з метою 
збільшення економічних ресурсів (одержання 
грошових коштів, товарів, робіт, послуг, нараху-
вання заробітної плати, податків, зборів тощо) 
в розрахунку на отримання від їх використання 
більшої вигоди, ніж очікуване зменшення ресур-
сів при погашенні зобов’язань. Визначення змісту 
першої та другої події за господарськими операці-
ями наведено у табл. 1.

Крім того, виникають питання щодо поняття 
«зобов’язання». Так, було проаналізовано термін 
«зобов’язання» у контексті міжнародних стандар-
тів, зокрема, у Міжнародному стандарті фінансо-
вої звітності 37 «Резерви, умовні зобов’язання та 
умовні активи» та Концептуальній основі скла-
дання та подання фінансових звітів. У МСФЗ 37 
«Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи» 
в розділі 2 «Визначення» наведено таке визначен-
ня зобов’язань: зобов’язання — це обов’язок, який 
виник у результаті минулих подій, що відбулись.

Згідно з концептуальними основами скла-
дання та подання фінансових звітів, термін 

Таблиця 1
Зміст подій за господарськими операціями, пов’язаними із виникненням та погашенням зобов’язань

Господарська операція
Перша подія, що призводить до 

виникнення зобов’язань
Друга подія, що здійснюється з метою 

погашення зобов’язань

Одержання кредиту Надходження на рахунок в банку 
грошових коштів

Погашення кредиту через переказ грошо-
вих коштів із рахунку в банку на рахунок 
банку-кредитора

Придбання запасів, 
приймання робіт, послуг

Надходження запасів, одержання 
робіт, послуг від постачальника (під-
рядника) 

Оплата постачальнику (підряднику) вартос-
ті одержаних запасів, робіт, послуг

Продаж товарів, робіт, 
послуг

Одержання передоплати або авансу 
від покупців

Відвантаження товарів, робіт, послуг покуп-
цям

Виробництво продукції, 
обслуговування та 
управління підприємством

Нарахування заробітної плати, вне-
сків на пенсійне та соціальне страху-
вання, податків, що списуються на 
витрати

Виплата заробітної плати, сплата внесків на 
пенсійне та соціальне страхування, сплата 
відповідних податків до бюджету

Відвантаження товарів, 
продукції, виконання робіт, 
послуг або одержання авансу 
від покупців

Нарахування податків, що підляга-
ють сплаті до бюджету при одержанні 
доходу (ПДВ, акцизний збір) 

Сплата податків, що підлягають нараху-
ванню до бюджету при одержанні доходу 
(ПДВ, акцизний збір) 

Одержання прибутку Нарахування податку на прибуток Сплата податку на прибуток

«зобов’язання» наводиться у п. 49 поряд з термі-
нами «активи» та «власний капітал»: а) «активи, 
зобов’язання та власний капітал — це елементи, 
які безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансо-
вого стану. Вони визначаються таким чином: б) 
зобов’язання — теперішня заборгованість під-
приємства, що виникає внаслідок минулих подій, 
від погашення якої очікується вибуття ресурсів із 
підприємства, котрі втілюють у собі майбутні еко-
номічні вигоди».

Погашення зобов’язання може здійснюватися 
шляхом: сплати кредиторові грошових коштів; від-
вантаження готової продукції, товарів або надання 
послуг у рахунок одержаного авансу від покупця 
або у порядку заліку заборгованості; переведення 
зобов’язань у корпоративні права, які належать 
кредитору (елементи капіталу) тощо [2, с. 197].

Отже, у кожному випадку погашення 
зобов’язання пов’язане з вибуттям ресурсів під-
приємства. Іноді погашення одного зобов’язання 
призводить до виникнення іншого зобов’язання. 
Наприклад, видача векселя постачальнику на 
суму кредиторської заборгованості. У цьому ви-

падку одне зобов’язання (кредиторська забор-
гованість перед постачальником) замінюється 
іншим (зобов’язанням за векселем виданим). Од-
нак остаточне погашення зобов’язання пов’язане 
із вибуттям у майбутньому ресурсів (активів) під-
приємств, тобто зі зменшенням майбутніх вигід.

Значна частина зобов’язань підприємства 
виникає при нарахуванні витрат. Підприємство 
визнає та нараховує витрати й у відповідних су-
мах одночасно повинно визнати зобов’язання. 
Зобов’язання за рахунками зі сплати податків, 
обов’язкових платежів, заробітної плати, ство-
рення забезпечень для покриття зобов’язань у 
майбутньому — усе це є типові приклади визнан-
ня зобов’язань разом із нарахуванням витрат. У 
випадках нарахування фінансових витрат, що на-
лежать до звітного періоду та підлягають сплаті 
у наступних періодах, виникають зобов’язання 
щодо нарахованих відсотків [3, с. 286].

Погашення зобов’язання також може здій-
снюватись шляхом збільшення власного капіталу 
підприємства. Така ситуація виникає, коли кре-
дитор погоджується одержати як компенсацію від 
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свого партнера акції, випущені ним у минулих чи 
звітному періодах. Та і в цьому випадку у майбут-
ньому слід очікувати зменшення ресурсів підпри-
ємства внаслідок розподілу прибутку (сплати ди-
відендів) чи майна акціонерного товариства.

Тобто є такі необхідні умови відображення 
заборгованості як зобов’язань певної балансо-
вої категорії: можливість достовірної оцінки та 
вибуття активів підприємства або збільшення 
власного капіталу у майбутньому при погашен-
ні цих зобов’язань [4, с. 252]. Тому прийняття 
рішення стосовно відображення заборгованості 
як зобов’язання у бухгалтерському обліку пови-
нно базуватись на чіткому визначенні цих умов 
визнан ня.

Отже, враховуючи вищевикладене стосовно 
характеристики кредиторської заборгованості та 
зобов’язань, зроблено висновок, що кредитор-
ська заборгованість є одним із видів зобов’язань, 
оскільки такі види зобов’язань, як гарантійні 
зобов’язання, забезпечення виплат відпусток, 
пенсійне забезпечення та інші види забезпечень, 
відстрочені податкові зобов’язання не підляга-
ють під визначення кредиторської заборгованос-
ті. Хоча сутність таких розрахунків відома, але 
кредитор може бути не ідентифікований до мо-
менту проведення погашення боргу і взагалі ці 
зобов’язання можуть бути не погашені, якщо в 
цьому не буде потреби [5]. У той же час ці об’єкти 
обліку відповідають визначенню зобов’язань, що 
наведені у міжнародних та національних стандар-
тах бухгалтерського обліку.

Але якщо розглядати тотожність понять «по-
точні зобов’язання» та «короткострокова креди-
торська заборгованість», то ці економічні катего-
рії на практиці в бухгалтерському обліку можна 
вважати ідентичними, оскільки, згідно з П(С)
БО 11 «Зобов’язання», до поточних зобов’язань 
належать короткострокові кредити банків, по-
точна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями; короткострокові векселі видані; 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги; поточна заборгованість за розрахунками 
з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, 
за розрахунками з позабюджетних платежів, за роз-
рахунками зі страхування, за розрахунками з опла-
ти праці, за розрахунками з учасниками, за розра-
хунками із внутрішніх розрахунків; інші поточні 
зобов’язання, тобто такі об’єкти, які відповідають 
критеріям визнання та зобов’язань і кредиторської 
заборгованості [6, с. 403].

До складу короткострокової кредиторської 
заборгованості, на думку автора, також доцільно 
включати і заборгованість за короткостроковими 
кредитами банку, хоча в більшості літературних 
джерел цей вид зобов’язань не входить до складу 
кредиторської заборгованості, а зазначається як 
окрема складова зобов’язань.

Але належність кредитів банку до складу 
кредиторської заборгованості підтверджується 
наведеним визначенням Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» [7], де банківський 
кредит — будь-яке зобов’язання банку нада-
ти певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-
яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, 
будь-яке продовження строку погашення боргу, 
яке надано в обмін на зобов’язання боржника 
щодо повернення заборгованої суми, а також на 
зобов’язання на сплату процентів та інших зборів 
з такої суми. Отже, банк — це юридична особа, 
якій підприємство повинно сплатити гроші, що 
колись взяло у тимчасове користування. Банк є 
кредитором, а гроші, які йому винне підприєм-
ство, є для нього кредиторською заборгованістю.

Зобов’язання у сучасних умовах, з одного 
боку, сприяють розвитку підприємства, а з іншо-
го — є чинником економічного ризику його ді-
яльності. Використовуючи комерційний кредит, 
підприємство може швидше і масштабніше ре-
алізувати свої цілі, підвищити ефективність фі-
нансової діяльності. Однак недоцільне зростання 
зобов’язань може призвести до зростання еко-
номічної залежності від кредиторів і в найбільш 
гіршому варіанті — банкрутства. Важливу роль в 
організації обліку й аналізу виконання боргових 
зобов’язань відіграє їх класифікація й оцінка.

Суцільне та безперервне спостереження у 
системі бухгалтерського обліку забезпечується за 
допомогою такого елементу методу, як докумен-
тація. Тобто кожен факт господарського життя в 
обов’язковому порядку повинен супроводжува-
тись певним документом [8, с. 132]. Безпосеред-
нє складання документів з дотриманням вимог 
чинного законодавства є документацією. Відо-
браження в обліку виникнення та погашення по-
точних зобов’язань супроводжується також пев-
ним переліком документів залежно від об’єкта 
зобов’язання. Окремі види поточних зобов’язань, 
а саме одержання кредиту, товарів, робіт, послуг, 
розрахунків векселями, супроводжуються скла-
данням договору між зацікавленими особами. 
Сьогодні більшість зобов’язань за договорами 
в українській теорії та практиці бухгалтерсько-
го обліку не пов’язуються з обліком поточних 
зобов’язань.

Отже, з юридичного боку підставою виник-
нення зобов’язань за короткостроковими креди-
тами, за розрахунками з постачальниками та під-
рядниками, за авансами одержаними, з іншими 
кредиторами з одержання робіт, послуг, з оплати 
праці є договір. За зобов’язаннями за податками і 
платежами до бюджету та позабюджетних і цільо-
вих фондів — акти цивільного законодавства.

У бухгалтерському обліку укладений дого-
вір до часткового або повного його виконання 
щодо сплати грошових коштів, передання май-
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на, надання послуг, виконання робіт залишається 
тільки наміром для здійснення тих чи інших гос-
подарських операцій. Оскільки договір безпосе-
редньо не підтверджує факт виконання господар-
ської операції, то, як наслідок, сума зобов’язань 
за договором не відображається в бухгалтерському 
обліку [9, с. 167]. це відповідає принципу бухгал-
терського обліку превалювання сутності над фор-
мою — «операції обліковуються відповідно до їх 
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми».

Кожне підприємство має одночасно кілька 
видів зобов’язань і значну кількість кредиторів. 
Значна частина зобов’язань нараховується ре-
гулярно (як правило, щомісяця) для виконання 
положень законодавчих актів щодо обов’язкових 
податків і зборів та розрахунків з працівниками. 
Відображення поточних зобов’язань у регістрах 
бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності 
можливе в результаті їх визнання та оцінки.

Визнання об’єкта бухгалтерського обліку — 
це процес, що передбачає опис об’єкта, визна-
чення грошової суми (оцінки), у якій об’єкт об-
ліку буде відображено у відповідних облікових 
регістрах. Умови визнання й оцінки поточних 
зобов’язань як об’єкта бухгалтерського обліку ре-
гламентуються діючою законодавчою і норматив-
ною базою. Від повноти і погодженості регламен-
тованого порядку визнання й оцінки поточних 
зобов’язань залежить правильність відображення 
цього пасиву в бухгалтерському обліку. У свою 
чергу, наслідком неправильно виконаних бух-
галтерських записів може бути перекручування 
інформації, що надається в бухгалтерській звіт-
ності, що негативно відобразиться на якості про-
веденої підприємством політики антикризового 
регулювання фінансово-господарського стану, 
зокрема кредитної політики [10, с. 482].

Таким чином, високої якості інформації, ві-
дображеної в бухгалтерській звітності, можна до-
сягти, по-перше, через чітко і повно сформульова-
ний законодавством порядок визнання й оцінки 
поточних зобов’язань як об’єкта бухгалтерського 
обліку, по-друге, за допомогою правильного відо-
браження цього пасиву в системі бухгалтерського 
обліку відповідно до діючих стандартів бухгал-
терського обліку і встановлених критеріїв якості. 
Аналіз економічної літератури свідчить про необ-
хідність удосконалювання як процесу визнання, 
так і процесу оцінки поточних зобов’язань.

Дослідження діючої нормативної бази до-
зволило узагальнити умови визнання поточних 
зобов’язань: існує ймовірність зменшення еконо-
мічних вигід підприємства у майбутньому внаслі-
док його виконання; оцінка, за якою воно підля-
гає погашенню, може бути достовірно визначена.

Отже, першим етапом, який призводить до 
виникнення зобов’язання, це наявність обов’язку 
або відповідальності діяти певним чином. Виник-

нення такого обов’язку оформлюється господар-
ським договором. Відсутність договору розгляда-
ється як здійснення операції без документа, що є 
порушенням правил ведення обліку. У цьому ви-
падку відсутність договору може призвести до не-
гативних наслідків для однієї зі сторін у випадку 
затримки поставки або платежу тощо.

Оскільки договір містить зміст обов’язку або 
відповідальність діяти певним чином, то, відпо-
відно, у підприємства виникають зобов’язання в 
момент його підписання. Тобто наявність підпи-
су керівника або іншої уповноваженої ним особи 
та печатка підприємства на договорі є визнанням 
виникнення певних зобов’язань згідно з умова-
ми підписаного договору. Але оскільки договір 
є тільки наміром про проведення господарських 
операцій у майбутньому, що призведе до змін у 
фінансово-майновому стані підприємства, на 
думку автора, виникнення зобов’язань відповідно 
до підписаного договору доцільно відображати на 
рахунках позабалансового обліку.

Такими рахунками є рахунок 03 «Контрактні 
зобов’язання» та 05 «Гарантії та забезпечення на-
дані». Так, рахунок 03 «Контрактні зобов’язання», 
згідно з Інструкцією про застосування Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій, призначений для узагальнен-
ня інформації щодо наявності та руху зобов’язань 
за укладеними контрактами, а також контролю 
за їх виконанням. Зобов’язання, які містять пев-
ні гарантії та забезпечення виконання власних 
зобов’язань та платежів, доцільно відображати 
на рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані», 
тобто можна зробити висновок, що незабезпечені 
договори відображаються на рахунку 03 «Конт-
рактні зобов’язання», а забезпечені — на рахунку 
05 «Гарантії та забезпечення надані».

Відображення інформації на рахунках поза-
балансового обліку надає більш повну інформа-
цію юридичного та господарського характеру для 
ефективного управління підприємством з метою 
планування й прогнозування майбутніх господар-
ських процесів.

У фінансовій звітності відображаються 
зобов’язання, що виникли вже в результаті ви-
конання договору або акта цивільного зако-
нодавства, що є наступним кроком визнання 
зобов’язання. Якщо договір залишився без вико-
нання, необхідно вказати причину невиконання 
договору, що є суттєвою інформацією, яка відо-
бражається у примітках до фінансової звітності 
або інших пояснювальних матеріалах.

Погашення зобов’язань обов’язково при-
зводить до зменшення активів підприємства, 
це є обов’язковою умовою для відображення їх 
у фінансовій звітності, що є наступним етапом 
визнан ня зобов’язань [11, с. 63]. Погашення 
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зобов’язань може відбуватись у різних формах: го-
тівкою, коштами з рахунку в банку, у результаті об-
міну матеріальних цінностей (бартерні операції). 
Форма вибуття активів у результаті розрахунків за 
поточними зобов’язаннями передбачається умо-
вами договору. Крім того, у договорі вказується 
вартість продажу продукції, товарів, робіт, послуг, 
а для покупця це сума його поточних зобов’язань, 
яка виникає після одержання предмета догово-
ру і повинна бути відображена в бухгалтерсько-
му обліку та фінансовій звітності. У міжнарод-
ній практиці для визначення балансової вартості 
зобов’язань використовують такі види оцінки, що 
відображені на рис. 1.

Поточна оцінка зобов’язань використову-
ється в аналітичних цілях. Вона являє собою 
дисконтовану величину майбутнього платежу 
постачальникам і підрядникам. Якщо заборгова-
ність кредиторам може бути погашена різними 
способами чи за різних умов платежу, дисконту-
ється мінімальна з можливих оцінок. Такий варі-
ант оцінки відповідає бухгалтерському принципу 
обачності, відповідно до якого сума очікуваних 
надходжень не повинна бути завищена, а сума по-
гашення зобов’язань — занижена. Санкції у ви-
гляді неустойки і штрафів включаються в розмір 
кредиторської заборгованості у випадку визна-
ння їх боржником чи за рішенням суду. Таким чи-

Рис. 1. Види оцінок зобов’язань у міжнародній практиці

ном, до складу поточних зобов’язань можуть бути 
включені: основний борг, відсотки за несплату, 
штрафи, пені, неустойки.

цивільний кодекс України зобов’язує ви-
конувати зобов’язання відповідно до договору, 
вимог законодавчих та інших правових актів. 
Основним документом, що регулює виконання 
зобов’язань контрагентами, як зазначалось вище, 
є укладений між ними договір, який за умовами і 

формою, що укладається, не повинен суперечити 
нормам цКУ. У випадку розбіжностей між сторо-
нами угоди усі питання, що виникають, розгляда-
ються в судовому порядку.

Надходження матеріальних цінностей від по-
стачальника призводить одночасно до збільшен-
ня активів підприємства та його зобов’язань. З 
економічної точки зору протягом часу, поки борг 
перед постачальниками не буде погашений, по-
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купець фактично буде користуватися подвійним 
обсягом засобів. По-перше, у власність (розпо-
рядження) підприємства переходять придбані ма-
теріальні цінності, що будуть використовуватися 
для виробництва та подальшого продажу продук-
ції або просто перепродажу товарів і приносити 
доход від реалізації. По-друге, ті гроші, що тим-
часово не будуть виплачені постачальнику, будуть 
використовуватися в обороті підприємства і та-
кож приносити доход.

Таким чином, якщо на суму заборгованості 
перед кредитором через дії умов договору не на-
раховуються відсотки, підприємство одержує від 
своїх постачальників безкоштовний кредит. З 
цього випливає, що чим більше термін з моменту 
виникнення боргу до моменту його погашення, 
тобто чим більше термін, на який підприємство 
одержує безкоштовний кредит, тим більше вигід-
на для підприємства угода, що проводить оплату 
матеріальних цінностей після їх одержання.

Можна зробити висновок, що при оцін-
ці зобов’язань, які не були своєчасно погашені і 
поступово, з продовженням терміну відстрочки 
платежу, втрачається купівельна сила грошей, 
інформація, яка міститься у фінансовій звітності 
щодо поточних зобов’язань, є викривленою. це 
зумовлено недотриманням принципу превалю-
вання сутності над формою. Тому що при розра-
хунку аналітичних показників, коли визначається 
фінансове становище підприємства, важливого 
значення набуває реальне значення зобов’язання 
(кредиторської заборгованості), а не номінальна 
його величина. І, на нашу думку, у випадку недо-
тримання строків погашення платежу необхідно 
застосовувати інший метод оцінки зобов’язань, 
ніж їх первинна вартість, що має бути передбаче-
но договірними умовами.

Кредитор, який порушив зобов’язання, по-
винен відшкодувати завдані ним збитки. Розмір 
збитків, які зазнав кредитор, доводиться самим 
кредитором. У такому випадку збитки визнача-
ються з урахуванням ринкових цін, що існували 
на день добровільного задоволення боржником 
вимоги кредитора у місці, де зобов’язання має 
бути виконане [12, с. 161]. Довести втрачену ви-
году є складним завданням, для цього потрібно 
економічне обґрунтування, згідно з яким креди-
тор не отримав запланований доход або отримав 
його в меншому розмірі в результаті невиконання 
іншою стороною зобов’язань за договором.

Вищезгадані причини, на думку автора, по-
требують перегляду оцінки поточних зобов’язань 
в бік збільшення їх розміру, оскільки постачаль-
нику товарів, робіт, послуг після несвоєчасного 
відшкодування кредитором своїх зобов’язань зна-
добиться значно більша сума грошових коштів для 
поповнен ня запасів аналогічного виду товарів або 
для надання робіт, послуг. З іншого боку, існують 

шляхи щодо зацікавленості покупців у своєчас-
ному проведенні розрахунків за зобов’язаннями. 
Одним із таких шляхів є застосування продавцем 
системи знижок за умови попередньої оплати, 
часткової попередньої оплати (аванс), дострокової 
оплати. Застосування системи знижок призводить 
до зменшення суми грошових коштів, що надхо-
дять від покупця у передбачені умовами договору 
строки, але подальше використання їх в обігу при-
зведе до отримання більшої економічної вигоди 
ніж їх очікування протягом невизначеного терміну.

Отже, застосування методу нарощування 
простроченої заборгованості з використанням 
ставки рефінансування є більш економічно до-
цільним для обох сторін угоди — постачальника 
і покупця. Договірна політика, на думку автора, 
для цілей бухгалтерського обліку передбачає, що 
у випадку змін, про які зазначається в договорі, 
вони можуть впливати на порядок відображення 
господарських операцій у бухгалтерському обліку, 
і це в подальшому вплине на показники фінансо-
вого стану підприємства, що знаходять відобра-
ження у фінансовій звітності.

Висновки. Відображення в обліку зобов’язань, 
тобто їх визнання, повинно здійснюватись з до-
триманням принципу превалювання сутності над 
формою. Незважаючи на те, що оформлення до-
говору є юридичним змістом зобов’язання, але 
беручи до уваги, що договір є первинним доку-
ментом, який містить зобов’язання двох сторін 
діяти певним чином, доцільним є відображення 
суми договірних зобов’язань у позабалансовому 
обліку. Безпосередньо виконання відповідної дії 
договору призводить до виникнення зобов’язань, 
що мають бути відображені в балансі підприєм-
ства за умови їх достовірної оцінки.

Для забезпечення достовірності та правди-
вості інформації про поточні зобов’язання, що ві-
дображаються у бухгалтерському обліку та фінан-
совій звітності, доцільним є використання методу 
оцінки зобов’язань за справедливою вартістю, що 
відповідає їх економічному змісту. Оцінка поточ-
них зобов’язань за справедливою вартістю про-
водиться в двох напрямах: нарощування вартості 
поточних зобов’язань (при простроченні строку 
погашення зобов’язань) та їх дисконтування (при 
застосуванні знижок постачальником-креди-
тором або при зниженні реальності погашення 
зобов’язання). Для досягнення найбільшої ефек-
тивності виконання укладених договорів по-
стачання-придбання товарів, робіт, послуг на 
підприємстві необхідно здійснювати договірну 
політику, що передбачає можливість вибору кон-
кретного виду договору та умов його виконання.
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ТА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ

Анотація. У статті обґрунтовано важливість розвитку малого підприємництва в агробізнесі як запо-
руки формування середнього класу на селі й джерела податкових надходжень до бюджету. Висвітлено наявні 
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роблено порядок розрахунків з бюджетом та їх облікове забезпечення. Охарактеризовано теорії й концепції 
оподаткування малого агробізнесу та обліку розрахунків з бюджетом. Визначено можливості застосування 
зарубіжного досвіду для їх розвитку й удосконалення на перспективу.
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налення обліку розрахунків із бюджетом аграрних 
підприємств закладено в роботах багатьох вітчизня-
них та зарубіжних економістів, таких як Т. Бурова, 
І. Герасимук, К. Гутуряк, О. Гойда, Ю. Іванов, М. Ку-
жельний, М. Лучко, Н. Новак, В. Сопко, Н. Ткачен-
ко, В. Швець, В. Шевчук, В. Шило. Проте обґрун-
тування методичних засад, розробка практичних 
рекомендацій удосконалення обліку розрахунків 
за податками залишаються актуальними і потре-
бують подальшого дослідження.

Мета статті полягає у визначенні сутності, 
особливостей та провідної ролі малих аграрних 
підприємств у розвитку сільських територій, об-
ґрунтуванні систем оподаткування їх діяльності 
й обліку розрахунків з бюджетом та визначення 
концепцій для удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
умовах ринкової економіки спостерігається тен-
денція створення значної кількості малих підпри-
ємств агробізнесу, що стають вагомою складовою 
національного господарства будь-якої розвиненої 
країни. Незважаючи на те, що вони не спроможні 
отримати настільки високі прибутки, щоб забез-
печити вагомі надходження до бюджету держави, 

Постановка проблеми. Європейський на-
прям розвитку, який обрала Україна, призводить 
до значної кількості реформ. Вони спрямовані на 
формування громадянського суспільства, покра-
щення розвитку національного господарства, зо-
крема і у сфері ведення агробізнесу. Малі аграрні 
підприємства виступають ключовими суб’єктами 
на ринку продовольчої продукції, тому потребу-
ють всебічної державної підтримки. Проте по-
стійні зміни та ризики, очікування погіршення 
умов ведення бізнесу погіршують і без того не-
стійке їх фінансово-економічне становище.

Тому до оподаткування суб’єктів малого аг-
робізнесу держава змушена підійти вкрай відпові-
дально. Адже це еластичний сектор, який миттєво 
відреагує на реформування. Таким чином, замість 
поліпшення ситуації, необґрунтовані податкові 
зміни можуть викликати різке погіршення бізнес-
клімату і, як наслідок, згортання аграрного під-
приємництва й інших видів діяльності, можливу 
хвилю тінізації й корупції, наростання соціально-
го невдоволення в суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи сучасних наукових підходів до удоско-
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малі підприємства сприяють розвитку національ-
ного господарства шляхом забезпечення мобіль-
них робочих місць та необхідного рівня доходів, 
що в сукупності має значний позитивний ефект.

Крім того, малий агробізнес забезпечує при-
буткову діяльність як для фізичних, так і юридич-
них осіб, значна частка яких в подальшому розви-
вається і досягає більших показників добробуту. 
Він сприяє розгортанню власної справи, а з тим 
і збільшенню конкуренції на ринку, обсягу по-
даткових платежів, які отримає держава [1, с. 29]. 
Тому підтримка малого підприємництва завжди 
входила в коло інтересів на макроекономічному 
рівні.

Важливо відзначити, що підходи віднесен-
ня суб’єктів господарювання до малого бізнесу в 
різних країнах відрізняються. Так, для прикладу, 
Європейською Комісією сюди віднесено суб’єкти 
господарювання, що використовують працю не 
більше 50 найманих працівників та річний оборот 
або ж річний баланс яких не перевищує 10,0 млн. 
євро. Загалом, в ЄС малим бізнесом вважають, 
якщо залучено до 100 працівників, у Великобри-
танії — 50, в США — 500. В Україні ж до суб’єктів 
малого підприємництва прийнято відносити під-
приємства, в яких середня кількість найманих 
працівників за рік не більша, ніж 50 при отрима-
ному доході до 10,0 мільйонів євро, визначеним за 
середньорічним курсом НБУ.

У європейських країнах приділяють значну 
увагу розвитку малого агробізнесу, спираючись 
на такі його переваги, як: мобільність, висока 
ефективність праці, доходність вкладеного капі-
талу, низький термін окупності, невеликий рівень 
затрат ресурсів, легкість впровадження іннова-
цій, конкуренція тощо [2, с. 918]. Для більшості 
податкових систем характерний тиск на підпри-
ємництво, тому для малого та середнього бізнесу 
створення полегшених умов діяльності стало нор-
мою в багатьох країнах.

Так, в Україні це проявляється у спрощеній 
системі оподаткування, яка покликана захистити 
платників від надмірного тиску загальної подат-
кової системи. Однак податковий тиск став про-
блемою, котра спостерігається чимало років, а всі 
спроби реформ мають чи то короткостроковий 
ефект, чи то лише видимість покращення. Впро-
довж останніх шести років вітчизняна податкова 
система фактично перебуває в постійному рефор-
муванні, проте однозначного ефекту від впрова-
джених змін очікувати важко. За останній рік кра-
їна за рівнем податкового тиску опустилась на 1 
сходинку нижче і займає 107 місце в загальному 
рейтингу. це свідчить про значний тягар для плат-
ників податків, залишається відкритим питання: 
чи може впоратись з цим малий бізнес.

В Україні станом 01.01.2017 р. діяло 327814 ма-
лих підприємств, що становить 95,5 % від загаль-

ної їх кількості. З них 284241 — це мікропідпри-
ємства, у той час як частка великих підприємств 
становила лише 0,1 % (423), а середніх — 4,4 % 
(15203). Найбільша кількість підприємств малого 
бізнесу припадає на торгівлю, сільське, лісове та 
рибне господарство. Проте є сфери, в яких прак-
тично всі діючі підприємства є малими і будь-які 
різкі зміни оподаткування можуть призвести до 
суттєвих проблем в них. Зокрема, операціями з 
нерухомістю зайняті 98,5 % малих підприємств і 
лише 1,5 % — середніх. Схожа ситуація спостері-
гається в освітній, інформаційній та телекомуні-
каційній галузях тощо [3, с. 5].

Варто наголосити на тому, що на формуван-
ня концепцій оподаткування малого підприєм-
ництва в агробізнесі значно вплинули теоретич-
ні підходи щодо формування впливу держави на 
економічні процеси та необхідності виконання 
урядами своїх функцій. Проте тенденції глобалі-
зації господарських зв’язків, еволюціоністичний 
характер розвитку соціально-економічних систем 
(СеС) та невизначений характер змін вимагають 
посилення урядових регулювальних функцій, у 
т. ч. податкових, з метою забезпечення зайнятості 
та добробуту населення.

Суттєвою складовою формування інститу-
ційного конкурентного середовища для сталого 
розвитку на мікрорівні є податкова політика у 
складі механізмів державної підтримки ділової ак-
тивності. її результативність, зокрема, пов’язана 
із гнучкістю фіскальних інструментів стосовно 
суб’єктів господарювання, зайнятих у певних 
сферах діяльності незалежно від їх організаційно-
правових форм [4, с. 55]. Дотримання податково-
го законодавства для малого та середнього бізнесу 
істотно залежить від структури фіскальних відно-
син (у тому числі від характеру зобов’язань, яким 
підлягає платник податків) і складності законо-
давства. У концепціях оподаткування підкреслю-
ється виключна роль державних інститутів у ство-
ренні й підтримці формальних та неформальних 
правил реалізації підприємницької ініціативи че-
рез механізми державного регулювання.

Слід зазначити, що економічний механізм ряд 
дослідників визначають як «взаємодію суб’єктів 
економічних відносин та центру (уряду), а також 
як сукупність функцій, методів та інструментів 
регулювання економічних процесів». Податковий 
механізм є складником економічного механізму, 
який являє собою сукупність податкових методів, 
функцій та інструментів, які реалізовуються у по-
даткових відносинах держави і платників подат-
ків.

Нова економічна реальність зумовлює ево-
люцію концептуальних підходів до побудови 
фіскальних відносин, які послідовно враховують 
динаміку зовнішніх та внутрішніх змін щодо СеС 
різних рівнів. Під впливом інституціоналізму та 
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неоінституціоналізму до концепцій оподатку-
вання малого і середнього бізнесу долучається 
ідея продукованих ним позитивних ефектів поза 
традиційними цілями прибуткової діяльності, а 
саме — щодо зайнятості та самозайнятості, роз-
витку людського капіталу і дифузії знань, захисту 
й використання прав інтелектуальної власності, 
інноваційного інвестування, державно-приват-
ного і соціального партнерства.

Теорії оподаткування, що мають прикладний 
характер, не можуть бути реалізовані без тісного 
зв’язку з неоінституціоналізмом і теорією еволю-
ції. Вони формують засади встановлення правил 
реалізації економічної та податкової політики, а 
також характер і динаміку їх змін, вплив на учас-
ників господарських відносин [5, с. 722]. Аналіз 
наукових джерел дає змогу систематизувати осно-
вні концепції оподаткування малого підприємни-
цтва, пов’язані з теоріями:

— економічного добробуту й оптимального 
оподаткування (К. Віксель, В. Вікрі, П. Даймонд, 
К. ерроу, Н. Калдор, е. Ліндаль, Дж. Міррліс, 
В. Парето, А. Пігу, А. Харбергер, Д. Хікс);

— конкуренції та ринкових структур (В. Ба-
умоль, І. Кірцнер, М. Портер, Дж. Робінсон, 
Д. Росс, М. Ротбард, Дж. Стіглер, Ж. Тіроль, 
Ф. Хайєк, Г. Хамел, е. Чемберлін, Ф. Шерер);

— державних фінансів і розподілу податко-
вого тягаря (А. Алесіна, Ч. Бестебль, А. Вагнер, 
К. Віксель, А. Лаффер, П. Самуельсон, Дж. Сті-
гліц);

— ризику та невизначеності (П. Бернстайн, 
Дж. Міррліс, Ф. Найт);

— інклюзивного розвитку (Х. Ноттон, 
Дж. Маркусен);

— неоінституціоналізму (Дж. Б’юкенен, 
Р. Коуз, О. Уїльямсон, Д. Норт, е. Остром);

— еволюційної економіки (Р. Нельсон, 
Дж. Уїнтер).

еволюція теорій оподаткування характери-
зується змінами поглядів на статичність еконо-
мічних процесів та їх динамізм в інституційному 
середовищі. Концепції оподаткування підпри-
ємств малого бізнесу побудовані на теоретичних 
поглядах різних економічних шкіл на ризик, не-
визначеність, соціальну значимість, динаміч-
ність, обмеження ліквідності для підприємництва 
[6, с. 25]. це зумовлює виокремлення підходів до 
оподаткування в сучасних умовах.

Практика в цілому підтверджує багато про-
гнозів теоретичних досліджень, проте їх реалізація 
має супроводжуватися надбаннями неоінституці-
ональної сфери. Вони обґрунтовують формування 
середовища для реалізації ініціатив сталого роз-
витку в контексті теорії еволюційної економіки. 
Податкові відносини тісно взаємопов’язані з усі-
ма складовими фінансової системи агросфери [7, 
с. 37]. Потреба в обґрунтуванні кількісних вимірів 

глобальної природи нестабільності, негативних 
кризових явищ суттєво змінила еволюційний век-
тор теорій економічного розвитку. Загрози неви-
значеності в майбутньому потребують розуміння 
того, як спрогнозувати внутрішні та зовнішні ри-
зики стійкості соціально-економічних систем.

На сучасному етапі розвитку вітчизняна по-
даткова система передбачає для малих підприєм-
ців два шляхи ведення своєї діяльності в контек-
сті сплати податків: загальна система; спрощена 
система. Якщо суб’єкт господарювання обирає 
загальну систему оподаткування, то на нього че-
кає сплата податків відповідно до переліку, по-
даного в ст. 9–10 Податкового кодексу України. 
Така система має низку недоліків для платників 
[8]. Зокрема, це значна кількість обов’язкових 
платежів, фіскальна мета впроваджених податків 
та зборів, складність ведення їх обліку й нараху-
вання, потреба в ресурсах для ведення діяльності 
тощо. Найбільший тягар на підприємство в цьому 
випадку справляє податок на прибуток чи пода-
ток на доходи фізичних осіб, оскільки ставки обох 
становлять 18,0 % від бази оподаткування. За ра-
хунок загальної системи оподаткування держава 
отримує значні надходження до бюджету і заці-
кавлена в тому, щоб доходи зростали. Проте біль-
шість представників малого бізнесу вдаються до 
спрощеної системи оподаткування, яка виключає 
такі важливі з фіскальної точки зору платежі, як 
податок на прибуток та на доходи фізичних осіб 
[9, с. 91].

Загалом, по малих підприємствах за 2017 р. 
фінансовий результат суб’єктів, що отримали 
прибуток, склав 95483 млн. грн. З яких лише час-
тина оподатковувались за загальною системою, 
але були й такі, які не отримували прибутків. Від-
так, 26,1 % малих підприємств були збитковими, 
і їх фінансовий результат становив — 207389 млн. 
грн. Тому такі платники податків за загальною 
системою не принесуть великого наповнення бю-
джету за рахунок податкових надходжень, вико-
ристовуючи законні шляхи зменшення бази опо-
даткування [10, с. 122].

Висновки. Проблеми обліку розрахунків із 
бюджетом є одними з найбільш складних, трудо-
містких і відповідальних у бухгалтерському обліку. 
Облік розрахунків із бюджетом у сучасних умовах 
вимагає постійного вдосконалення як в органі-
заційному, так і в методичному плані. Заходи по-
ліпшення організації обліку взаєморозрахунків із 
бюджетом повинні базуватися на єдиній системі 
показників бухгалтерського обліку, скорочувати 
додаткові бухгалтерські операції, зумовлені не-
досконалими положеннями чинного податкового 
законодавства.

Пріоритетного значення набуває й внутріш-
ньогосподарський контроль розрахунків із бю-
джетом. Складність економічних зв’язків госпо-
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дарських структур, зміна функцій в управлінні 
малими підприємствами сприяли перетворенню 
внутрішньогосподарського контролю в універ-
сальний інструмент оцінки управлінських рі-
шень. Якість та ефективність управління все біль-
шою мірою залежить від врахування швидких і 
непередбачуваних змін зовнішнього середовища 
й ринку, з одного боку, та раціонального викорис-
тання ресурсів малих підприємств агробізнесу — з 
іншого.
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УДК 336.2.027 Н. П. Новак

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  
ЗА ПОДАТКАМИ Й ПЛАТЕЖАМИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВАЖЕЛІВ  
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Анотація. У статті розглянуто системи обліку розрахунків за податками й платежами, особливості 
його здійснення у європейських та інших країнах світу. Визначено зміст міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку (МСБО) у відповідному напрямі. Виявлено можливості податкових важелів, які засто-
совуються для підтримки підприємств малого і середнього бізнесу як основи формування середнього класу 
у суспільстві. Обґрунтовано їх переваги та обмеження у вітчизняній практиці обліку, оподаткування, ді-
яльності.

Ключові слова: облік, розрахунки, податки, платежі, міжнародний досвід, імплементація, вітчизняна 
практика, малі і середні підприємства, бізнес, підтримка.

Summary. The article deals with the accounting systems of payments for taxes and peculiarities of its implemen-
tation in European and other countries of the world. The content of international accounting standards (IAS) in the 
appropriate direction is determined. The possibilities of tax levers that are used to support small and medium-sized 
businesses as the basis for the formation of the middle class in society are identified. Their advantages and limitations 
in the national practice of accounting, taxation, activity are substantiated.

Key words: accounting, calculations, taxes, payments, international experience, implementation, domestic prac-
tice, small and medium enterprises, business, support.
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Ю. Іванова, А. Крисоватого, Л. Мармуль, І. Ро-
манюк та ін. Проблеми облікового забезпечення 
розрахунків за податками висвітлюються у працях 
багатьох вчених, зокрема, М. Р. Лучка, О. І. Ма-
лишкіна, П. Я Хомина та інші. Проблематика 
аудиту та контролю податків висвітлювалася у 
працях науковців: Н. Дорош, І. Дрозд, Н. Івано-
вої, Л. Кулаковської, О. Петрик, І. Пилипенка, 
О. Редька, В. Савченка, В. Шевчука та ін. Проте 
особливості міжнародного обліку розрахунків за 
податками й платежами потребують подальшого 
вивчення, узагальнення й імплементації у прак-
тику діяльності вітчизняних підприємств.

Мета статті —виявлення та оцінка особли-
востей міжнародного обліку податків і платежів, 
податкових важелів підтримки малого й серед-
нього бізнесу та обґрунтування можливостей їх 
імплементації у вітчизняну практику господарю-
вання.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 
(МСБО) питання, які пов’язані з обліком та звіт-

Постановка проблеми. Методологічні підхо-
ди, які закладені в положеннях бухгалтерського 
та податкового законодавства, встановлюють 
різні правила щодо визначення змісту й обсягів 
зобов’язань перед бюджетом. це в черговий раз 
підкреслює складність податкових розрахун-
ків та відображення їх в документах бухгалтер-
ського обліку й обліково-фінансової звітності. 
Проблема ведення обліку розрахунків за по-
датками має багатоаспектний характер, вона 
охоплює цілу низку положень, які не дозволя-
ють повністю уніфікувати цю ділянку роботи. 
Досконале знання особливостей, які встанов-
лені законодавчими нормами в теоретичному 
та практичному аспектах, буде сприяти визна-
ченню об’єктів обліку розрахунків з бюджетом з 
урахуванням галузевих особливостей діяльності 
суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
сновки й результати дослідження проблем опо-
даткування підприємств висвітлюються у працях 
В. Андрущенка, М. Дем’яненка, О. Десятнюк, 
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ністю короткострокових зобов’язань, розглянуті в 
Концептуальній основі МСБО 1 «Представлення 
фінансових звітів» і МСБО 37 «Забезпечення, не-
передбачені зобов’язання і непередбачені акти-
ви». Короткострокові зобов’язання в більшості 
країн поділяються на дві групи: детерміновані, 
або чітко визначені зобов’язання; можливі, не-
передбачені або умовно потенційні зобов’язання. 
До складу першої групи короткострокових 
зобов’язань входять такі види (рис. 1).

Так, у Великобританії до короткострокових 
зобов’язань відносяться письмово оформлені і, 
як правило, забезпечені позики, кредити банків 
і овердрафти, аванси отримані, торгові креди-
ти, перекладні векселі до оплати, заборгованість 
перед іншими компаніями, у яких маються част-
ки в участі, інші кредиторські заборгованості, у 
тому числі заборгованість за податками і соціаль-
ним страхуванням, доходи майбутніх періодів [1, 
с. 52]. Найбільш характерними видами поточних 

Рис 1. Склад першої групи короткострокових зобов’язань країн з розвиненою ринковою економікою

зобов’язань є: кредиторська заборгованість; ко-
роткострокові векселі; дивіденди до сплати.

Також це нараховані зобов’язання, віднесе-
ні до витрат періоду, аванси, що повертаються, і 
депозити, попередньо оплачені доходи, податко-
ві платежі, умовні платежі. До них відноситься й 
частина довгострокової заборгованості, що під-
лягає погашенню в поточному періоді. Коротко-
строкові зобов’язання погашаються в результаті 
використання поточних (оборотних) активів або 
за рахунок утворення нових короткострокових 
зобов’язань. Зокрема, у Бельгії кредиторська за-
боргованість включає резерви на покриття ризиків 
і відстрочені податки. Існує чотири основні кате-
горії резервів на покриття ризиків — пенсійні та 
інші аналогічні зобов’язання, податки, резервний 
фонд, інші резерви на покриття ризиків. Креди-
торська заборгованість відображається у звітності 
тільки тоді, коли: існує імовірність, що потрібно 
буде відмовитися від потенційного доходу або май-
бутніх економічних вигод; величину кредиторської 
заборгованості можна вірогідно визначити.

У закордонній практиці не існує визначеної 
послідовності і докладної класифікації щодо відо-

браження короткострокової кредиторської забор-
гованості в пасиві балансу [2, с. 197]. Усі наведені 
види кредиторської заборгованості записуються 
одним рядком у балансі компаній закордонних 
країн з наступною розшифровкою суми в приміт-
ках до балансового звіту. У тих країнах, де не по-
трібно складати бухгалтерські звіти, орієнтуючись 
на податкові нормативи, виникають відмінності в 
бухгалтерському і податковому визначенні подат-
ку, що можуть бути двох видів:

 — постійні відмінності, що виникають у тому 
випадку, коли один вид витрат або доходів, що ві-
дображається в одних документах (наприклад, у 
бухгалтерських), не відображається в інших (по-
даткових).

 — тимчасові відмінності, що виникають якщо 
один вид витрат або доходів, що відображається 
в одних документах, наприклад, бухгалтерський 
прибуток, відноситься до одного проміжку часу, а 
в інших документах, наприклад, податковий при-
буток, — до іншого [3, с. 91]. Основні відмінності 
щодо відстрочених платежів наведені в табл. 1.

Відповідно до МСБО 12 «Податки на при-
буток», відстрочені податкові зобов’язання — це 
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суми податків на прибуток, що підлягають сплаті 
в майбутніх періодах згідно з оподатковуваними 
тимчасовими різницями. У балансі, відповідно до 
вимог законодавства, окремими рядками відобра-
жаються пенсійні, податкові та інші нарахування. 
Так, у Німеччині існують спеціальні статті для по-
даткових цілей, що виступають одним із яскравих 
прикладів податкової орієнтованості німецького 
бухгалтерського обліку.

У балансі вони звичайно утворять другий роз-
діл пасиву і можуть бути двох типів: резерви, не 
оподатковувані податками, — частина кредитор-
ської заборгованості і частина власного капіталу. 
Як правило, тут показується фінансовий резуль-
тат від реалізації основних засобів і фінансових 
активів, сплата податків. Сучасна прикладна те-
орія оподаткування підприємництва формується 
під впливом посилення його ролі в економіці про-
відних країн світу. В такому контексті, як зазна-
чалося, виник новий тип податкових відносин — 
альтернативний. Він ґрунтується на необхідності 
посилення підтримки малого і середнього бізнесу 
як основи формування середнього класу [4, с. 147].

Результати досліджень дають змогу стверджу-
вати, що реалізація в різних країнах альтернатив-
них систем оподаткування для малого та серед-
нього бізнесу є підтвердженням наявності якісно 
різних економічних систем, котрі перебувають на 
різних етапах еволюційного розвитку. Переваги та 
недоліки підходів до формування фіскальних по-

літик обумовлені цілями їх реалізації, впливом на 
конкурентне середовище, ступенем тінізації еко-
номічних процесів і схильністю підприємців до 
опортуністичної податкової поведінки.

Досвід країн світу щодо податкового сти-
мулювання розвитку малого бізнесу свідчить 
про використання різноманітних інструментів у 
цій сфері. Для розвинутих країн характерне ви-
користання комплексу податкових пільг, серед 
яких можна виокремити: зменшення податкових 
ставок, особливий порядок амортизаційних на-
рахувань, податкові канікули, кредити та зниж-
ки, вирахування, спрощений облік і звітність [5, 
с. 135]. Метою застосування таких інструментів, 
як правило, є стимулювання розвитку, інновацій 
та зайнятості.

Країнам, що розвиваються, та найбіднішим 
державам здебільшого притаманні інші інстру-
менти. Насамперед, у них застосовуються спе-
ціальні (альтернативні) режими оподаткування, 
котрі реалізуються через упровадження єдиного 
податку, патентів, окремого податку на певні види 
діяльності. При цьому головною метою постають 
економічна стабілізація, зайнятість і самозайня-
тість, створення умов для належного життєвого 
рівня індивідів та домогосподарств [6, с. 98].

Отже, сформована міжнародна практика по-
даткового стимулювання суб’єктів малого й се-
реднього бізнесу характеризується різними під-
ходами до адаптації в умовах конкретних країн, 

Таблиця 1
Зміст основних відмінностей щодо відстрочених платежів в обліку європейських країн

Країна Відстрочені податки

Бельгія Відстрочене оподатковування не застосовується

Великобританія, 
Ірландія

Імовірність виникнення між бухгалтерською і податковою звітністю дуже велика. При від-
строчених податках використовується метод зобов’язань, або метод відстрочки (у розмірі 
зобов’язань, розрахованих методом зобов’язань) 

Греція Відповідно до законодавства імовірність появи відстроченого оподатковування практично 
виключається податковими і бухгалтерськими правилами

Данія Бухгалтерська практика неоднорідна: деякі компанії використовують повний варіант, 
інші — часткову відстрочку. Застосовуються також зобов’язувальний метод і метод від-
строчки. Немає чіткої думки щодо того, який же метод є основним

Іспанія Використовується відстрочене оподатковування, застосовується обов’язковий метод обліку

Італія На практиці відстрочені податки не виникають через тісний зв’язок

Люксембург Відстрочені податки з’являються у випадку розбіжностей між методами обліку і діючими 
податковими законами

Нідерланди У зв’язку з тим, що склалася традиція чіткого розмежування між бухгалтерськими і подат-
ковими формами, використовується широка практика роботи з відстроченими податками. 

Німеччина Випадки виникнення таких податків рідкі і зв’язані вони лише з консолідованими бухгал-
терськими документами 

Португалія 60 % амортизаційних відрахувань не обкладаються податками при переоцінці основних 
фондів, резерви для амортизації інвестицій і гудвілу не обкладаються податками, конфіден-
ційні витрати обкладаються податками в розмірі 10 %, навіть якщо компанія несе збитки, а 
якщо дотації на культуру менше 0,2 %, то вони не обкладаються податками

Франція У звичайній звітності відстрочені податки не з’являються. Однак при складанні консолідо-
ваної звітності представники професійних бухгалтерських організацій рекомендують увести 
відповідну умову, що дозволяє повну або часткову відстрочку
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що можуть утворювати варіативні або змішані 
форми. З огляду на викладене, можна виокремити 
фіскальну модель, коли в рамках стандартної по-
даткової системи діють пільгові умови для нього 
із податку на прибуток, ПДВ тощо. Преференції 
також мають форми прискореної амортизації, ін-
вестиційних податкових пільг, застосування пря-
мо пропорційного прибуткового оподаткування з 
прогресивною шкалою.

Серед пільг із податку на прибуток найпоши-
ренішими є зниження його ставки для суб’єктів 
малого підприємництва (Великобританія, Німеч-
чина, Бельгія, США), зменшення бази податку 
(Франція), інвестиційний податковий кредит на 
НДДКР (Великобританія, Франція), інвестиційні 
податкові знижки (Бельгія), інвестиційний по-
датковий кредит (Іспанія, Ірландія), прискорена 
амортизація (Фінляндія, Великобританія, Іспа-
нія, Німеччина, Нідерланди, Японія, Південна 
Корея) [7, с. 5].

Принципово відрізняються податкові систе-
ми, де поряд зі стандартним існують альтернатив-
ні (спеціальні) режими оподаткування МСБ на 
основі умовно-розрахункових податків (Іспанія, 
Франція, Румунія, Туреччина, Білорусь та ін.). 
Загальною причиною їх використання (умовні, 
мінімальні чи єдині податки) є порівняно про-
сте визначення та адміністрування. це створює 
умови для ефективнішого застосування названих 
режимів порівняно із загальним (стандартним) 
режимом.

Умовні (альтернативні) податки стягуються в 
різній формі [8, с. 35]. це можуть бути обов’язкові 
платежі, котрі обчислюються на базі реального 
або умовного доходу, визначеного за розрахунко-
вими показниками, оцінки активів тощо. Міні-
мальні податки можуть справлятися у виді: фіксо-
ваної суми, податку з обороту, обсягу активів чи 
валової виручки, що може бути перерахована за 
встановленими правилами.

У країнах, що розвиваються, та в найменш 
розвинутих країнах (НРК) реалізація альтерна-
тивних режимів оподаткування зумовлена від-
носною простотою адміністрування та контролю 
за їх сплатою. Розподіл використовуваних подат-
кових важелів несе загрозу цілісності податкової 
системи, створює умови для маніпулювання цим 
режимом, знижує загальну ефективність оподат-
кування [9, с. 42]. Однак, незважаючи на названі 
ризики, спеціальне (альтернативне) оподаткуван-
ня є поширеним явищем у багатьох країнах світу. 
Специфічні ознаки в реалізації податкової полі-
тики щодо малих і середніх підприємств властиві 
пострадянським країнам із трансформаційною 
економікою (Білорусь, Казахстан, Таджикистан, 
Киргизстан, Україна).

Висновки. Застосування альтернативних під-
ходів до стимулювання розвитку малого і серед-

нього бізнесу через облік податків і податкові ва-
желі залежить від рівня та особливостей розвитку 
ринкових відносин, структури національного гос-
подарства й соціально-економічних умов у країні. 
Проте, наприклад, в Україні та Білорусі викорис-
тання альтернативних (спеціальних) режимів є 
обмеженим порівняно з іншими пострадянськи-
ми країнами, де ці важелі мають більший спектр 
прояву й застосування.

Основою дискусій та різних поглядів на 
спрощені режими оподаткування та його облік є 
неоднозначність їх регулятивного впливу на кон-
курентне середовище, відсутність аналізу резуль-
тативності надання подібних пільг та ймовірність 
їх запровадження в результаті політичних домов-
леностей без належного економічного обґрунту-
вання. Втім, наявність альтернативних режимів 
оподаткування у країнах, близьких за рівнем роз-
витку до України, свідчить, що їх застосування 
може бути обґрунтованим та продиктованим кон-
кретними соціально-економічними умовами, на-
приклад, необхідністю посилення нефінансової 
державної підтримки підприємств малого і серед-
нього бізнесу.
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Добренко О. О. Социально-экономические 
предпосылки функционирования профессионально-
го рынка труда. — С. 9.

Аннотация. В статье исследуется демогра-
фическая ситуация и условия экономического 
улучшения на рынке труда. Выяснена динамика 
основных макроэкономических показателей и их 
влияние на финансово-экономический кризис и 
темпы снижения. Исследованы аспекты кризис-
ных явлений профессионального рынка труда по 
предложению и спросу на рабочую силу. Указано, 
что укомплектование вакансий для высококва-
лифицированных работников осложнилось в ре-
зультате низких качественных характеристик зна-
чительного количества свободных рабочих мест 
и низкого уровня заработной платы. Рассмотре-
на структура зарегистрированных безработных и 
несоответствие профессиональной подготовки 
требованиям работодателей, избыток одних спе-
циалистов и дефицита других. Указаны причины 
разбалансированности рынка труда по професси-
ональному составу.

Ключевые слова: демографическая ситуация, 
безработица, занятость населения, экономиче-
ский рост, рынок труда.

Майборода Т. М. Анализ современного состоя-
ния государственного регулирования сферы образо-
вания в Украине. — С. 16.

Аннотация. В статье исследованы основные 
направления реформы сферы образования в ре-
зультате действия механизма государственного 
регулирования, провозглашенные Министер-
ством образования и науки Украины на средне-
срочный период. Автором проанализированы 
основные тенденции, сложившиеся в образо-
вательном секторе за последние годы, а именно 
по изменению количества и состава учащихся/
студентов в дошкольных, общеобразовательных, 
профессиональных (профессионально-техни-
ческих) и высших учебных заведениях, а также 
ситуация по их финансированию. Имеющиеся 
тенденции отражают основные изменения в ре-
зультате государственного регулирования систе-
мы образования, которые проявляются уже в 2017 
году и подчеркивают основные недостатки, на 
решение которых должны быть направлены даль-
нейшие шаги правительства.

Ключевые слова: государственное регули-
рование, сфера образования, реформа сферы 
образования, дошкольные учебные заведения, 
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общеобразовательные учебные заведения, про-
фессиональные (профессионально-технические) 
учебные заведения, высшие учебные заведения.

Горячая О. Л., Белоусова В. В., Чаплы-
кин С. О. Новые мобильные маркетинговые стра-
тегии в контексте целевого рынка и целевой ауди-
тории. — С. 23.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
вопросов развития новых рыночных стратегий 
с применением смартфонов и их обладателей 
как целевой аудитории покупателей. Собраны 
и проанализированы результаты современных 
маркетинговых исследований с использовани-
ем мобильных телефонов, которые имеют до-
ступ к Интернету. Задействовано Гугл Аналитику 
по маркетинговым направлениям относительно 
мобильного трафика на сайтах по продаже по-
требительских товаров, а также по анализу ста-
тусов клиентов по определенным группам. По 
результатам исследования определены актуаль-
ные перспективы развития целевого рынка при 
применении указанного маркетингового ин-
струментария.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, 
смартфон-стратегия, целевая аудитория, целевой 
рынок, мобильные интернет-сессии, торговый 
контент.

Жучинский О. Ю. Ретроспективный анализ 
формирования и использования контроллинга в 
управлении развитием предприятий зарубежных 
стран. — С. 27.

Аннотация. В статье выявлены особенности 
и этапы формирования контроллинга в зарубеж-
ных странах. Установлены причины, которые его 
побудили. Среди них названы: осложнение ор-
ганизации бизнес-процессов и, особенно, про-
изводства; внедрение инноваций; обострение 
конкуренции на рынках; необходимость оптими-
зации системы управления и его инструментов и 
соответствующих расходов. Выявлены различия и 
общие черты формирования и развития контрол-
линга в США и Германии. Особая роль отведена 
необходимости подготовки специалистов по кон-
троллингу как залога эффективности принятия 
управленческих решений на этой основе.

Ключевые слова: контроллинг, формирова-
ние, развитие, предприятия, зарубежные страны, 
ретроспективный анализ, этапы, бизнес-процес-
сы, центры ответственности, управление.
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Игнатенко М. М. Методологические основы 
оценки ресурсного потенциала предприятий рекре-
ационной деятельности. — С. 32.

Аннотация. В статье выявлены содержание, 
структура и особенности развития и воспроиз-
водства ресурсного потенциала рекреационных 
предприятий. Обоснованы его естественная и 
социально-экономическая подсистемы. Финан-
сово-инвестиционные ресурсы выделены как 
источники развития, информационные — как 
современные инновационные инструменты ис-
пользования. Определено, что методологиче-
скую основу исследования должен составлять 
системно-структурный анализ и синтез. Разра-
ботаны этапы исследования и их содержание. 
Особое внимание уделено информационному 
обеспечению оценки и диагностики ресурсного 
потенциала предприятий рекреационной дея-
тельности.

Ключевые слова: ресурсный, потенциал, 
предприятия, рекреационная деятельность, вос-
произведение, развитие, системно-структурный 
анализ и синтез, управление.

Кучеренко С. Ю., Леваева Л. Ю. Совершен-
ствование мотивационного механизма увеличения 
продуктивной занятости населения сельских терри-
торий. — С. 36.

Аннотация. В статье выяснено сущность раз-
личных теорий мотивации как отечественных, так 
и зарубежных ученых, разработаны практические 
рекомендации по совершенствованию мотиваци-
онного механизма активизации политики занято-
сти сельского населения, а также предложения по 
стимулированию самозанятости и предпринима-
тельской деятельности в условиях формирования 
инновационной модели развития национальной 
экономики.

Ключевые слова: занятость, предпринима-
тельская деятельность, политика занятости, мо-
тивация, мотивационный механизм, сельское на-
селение.

Мармуль Л. А., Кучеренко М. А. Направления 
информатизации сельской кооперации. — С. 41.

Аннотация. Определено, что процессы вне-
дрения инноваций, автоматизации и инфор-
матизации видов деятельности коснулись и 
бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 
кооперативах. Особое внимание при этом отво-
дится формированию автоматизированных си-
стем управления (АСУ) и автоматизированных 
систем бухгалтерского учета (АСБО). Послед-
ние позволяют значительно сократить затра-
ты времени на учетные операции, обеспечить 
комфортные условия труда бухгалтеров и повы-
сить качество, своевременность и доступность 
учетной информации для владельцев, руково-

дителей и других потребителей. Обоснована 
необходимость создания информационных мо-
делей деятельности сельскохозяйственных коо-
перативов. Особый акцент сделан на важности 
разработок программного обеспечения учета в 
сельскохозяйственных кооперативах как залога 
повышения их эффективности и конкуренто-
способности.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, автома-
тизация, внедрение, системы, сельскохозяйствен-
ные кооперативы, информация, управление.

Пилявский В. И. Системное управление потен-
циалом устойчивого развития предприятий агропро-
мышленного производства. — С. 46.

Аннотация. В статье выявлены факторы 
внешней и внутренней среды формирования и 
использования производственно-ресурсного 
потенциала как основы устойчивого развития 
аграрных предприятий. Определены показатели 
и критерии их оценки. На этой основе разработа-
на система управления повышением эффектив-
ности потенциала устойчивого развития, ресур-
сопользования с обоснованием этапов принятия 
управленческих решений. Обобщены функции 
управления. Обоснованы возможные результаты 
и эффекты.

Ключевые слова: предприятия, агропромыш-
ленное производство, потенциал, системное 
управление, этапы, функции, мониторинг, вос-
произведение, регулировка, устойчивое развитие, 
совершенствование.

Романюк И. А. Имплементация функций пред-
приятий рекреационной деятельности в управление 
развитием сельских территорий. — С. 51.

Аннотация. В статье определена исключи-
тельная роль предприятий сельского зеленого 
туризма в повышении эффективности функ-
ционирования аграрных предприятий, сохра-
нении окружающей среды, увеличении заня-
тости и улучшении качества жизни населения 
сельских территорий. Выявлены их основные 
социально-экономические функции, направ-
ления влияния, источники, проблемы и тен-
денции выполнения. Обоснованы механизмы и 
инструменты имплементации в управление раз-
витием сельских территорий. Названы ожидае-
мые результаты и последствия имплементации 
определенных функций: диверсификации де-
ятельности, охраны окружающей среды, роста 
занятости, повышения благосостояния сель-
ских жителей, воспроизведения сельских тер-
риторий.

Ключевые слова: рекреационная деятель-
ность, предприятия, социально-экономические 
функции, эффекты, имплементация, развитие, 
сельские территории, управление.
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Фролова Г. И., Белоусова В. В., Столяров В. Ф. 
Управление IT трансформацией бизнеса как состав-
ляющей долгосрочной стратегии. — С. 59.

Аннотация. Статья посвящена одному из важ-
нейших стратегических вызовов современности, с 
которым сталкивается бизнес-сообщество: управ-
ление информатизированными данными, услуга, 
которая основывается на взаимодействии между 
предпринимателями и их активами. Трансформа-
ции касаются реорганизации данных по «оциф-
рованным» клиентам, управления клиентскими 
базами, управления политическими и институци-
ональными вызовами процесса диджитализации. 
Доступ и использование информатизированных 
баз данных вызывает ряд вопросов как к компа-
ниям, так и к их клиентам, которые мы осветили 
в предложенном исследовании.

Ключевые слова: управление базой данных, 
цифровизация, информационная инновация и 
трансформация, информатизированная предпри-
нимательская деятельность

Сидельникова Л. П. Социальные расходы бюд-
жета в системе обеспечения благосостояния граж-
дан. — С. 64.

Аннотация. Определены фискальные рычаги 
улучшения уровня благосостояния граждан. Рас-
смотрены тенденции бюджетной политики Укра-
ины по финансированию основных социальных 
выплат и социальной сферы. Обоснованы выво-
ды относительно эффективности фискального 
механизма реализации социальной функции го-
сударства.

Ключевые слова: фискальный механизм, 
бюджет, расходы бюджета, социальная функция, 
социальные выплаты, социальные расходы, бла-
госостояние граждан.

Малишко В. В. Особенности реализации функ-
ций, принципов и стратегий развития государствен-
ных финансов Украины. — С. 69.

Аннотация. В статье определены сущность и 
составляющие государственных финансов в ус-
ловиях современного общественного развития. 
Приведены функции государственных финансов, 
осуществлена их характеристика, обоснованы 
инструменты и механизмы реализации. Выяв-
лены риски формирования и развития системы 
государственных финансов. Предложены направ-
ления оптимизации государственных финансов 
на перспективу. Подчеркнута важность государ-
ственного бюджета, расходов и поступлений в 
их структуре, а также разработаны средства их 
оптимизации. Особенная роль отведена оценке и 
внедрению Стратегии развития государственных 
финансов на перспективу.

Ключевые слова: государственные финансы, 
система, государственный кредит, бюджет, госу-

дарственные расходы, усовершенствование, стра-
тегия, управление.

Перчук О. В. Становление бюджета для граж-
дан в системе управления публичными финансами в 
Украине. — С. 73.

Аннотация. В статье определены сущность 
бюджета для граждан, его основополагающие 
характеристики и важность для гражданского 
общества. Осуществлена оценка его функций и 
процессов реализации. Выявлены особенности 
использования в зарубежных странах. Обоснова-
ны возможности становления бюджета для граж-
дан в системе управления публичными финан-
сами в Украине. Указано, что именно он играет 
главную роль в реализации социальных функций 
государства.

Ключевые слова: бюджет для граждан, управ-
ление, публичные финансы, становление, соци-
альная защита, население, участие, открытость.

Коваль С. В. Учет текущих расчетов и обяза-
тельств аграрных предприятий. — С. 78.

Аннотация. В статье определены сущность 
текущих расчетов и обязательств аграрных пред-
приятий, особенности их возникновения и необ-
ходимость погашения и отображения указанных 
процессов в учете. Особое внимание при этом по-
священо установлению их объемов, в т. ч. на осно-
ве справедливой стоимости. Обоснована важность 
использования национальных и международных 
стандартов при этом, а также практики зарубежно-
го опыта. Предложены счета и их корреспонден-
ции для отражения учета текущих расчетов и его 
усовершенствования. Указаны пути использова-
ния учетной информации в управленческих реше-
ниях по текущим расчетам и обязательствам.

Ключевые слова: учет, текущие расчеты, обя-
зательства, аграрные предприятия, установка, 
справедливая стоимость, погашение, стандарты, 
управление, совершенствование.

Круковская Е. В. Концепции налогообложения 
малого предпринимательства на селе и учета расче-
тов с бюджетом. — С. 85.

Аннотация. В статье обоснована важность 
развития малого предпринимательства в агро-
бизнесе как залога формирования среднего клас-
са на селе и источника налоговых поступлений в 
бюджет. Освещены имеющиеся формы налогоо-
бложения (общая система, упрощенная система) 
и их особенности, недостатки и преимущества. 
Разработаны порядок расчетов с бюджетом и их 
учетное обеспечение. Охарактеризованы теории и 
концепции налогообложения малого агробизнеса 
и учета расчетов с бюджетом. Определены воз-
можности применения зарубежного опыта для их 
развития и совершенствования на перспективу.
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Ключевые слова: малое предприниматель-
ство, агробизнес, налогообложение, расчеты с 
бюджетом, концепции, зарубежный опыт, усовер-
шенствование, системы.

Новак Н. П. Имплементация международного 
опыта учета расчетов по налогам и платежам и при-
менения налоговых рычагов в отечественной прак-
тике поддержки малого и среднего бизнеса. — С. 89.

Аннотация. В статье рассмотрены системы 
учета расчетов по налогам и платежам, осо-
бенности его осуществления в европейских и 
других странах мира. Определено содержание 

международных стандартов бухгалтерского уче-
та (МСБУ) в соответствующем направлении. 
Выявлены возможности налоговых рычагов, 
которые применяются для поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса как осно-
вы формирования среднего класса в обществе. 
Обоснованы их преимущества и ограничения в 
отечественной практике учета, налогообложе-
ния, деятельности.

Ключевые слова: учет, расчеты, налоги, плате-
жи, международный опыт, имплементация, оте-
чественная практика, малые и средние предпри-
ятия, бизнес, поддержка.
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