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НАПРЯМ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 
 
 
 

Гаркушенко Оксана Миколаївна, 

кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник, 

в. о. провідного наукового співробітника 

Інституту економіки промисловості 

Національної академії наук України 
 

ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРИВИ АБО ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДСТАВАННЯ: 
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 
Перша промислова революція стала яскравим прикладом важливості для 

розвитку економіки та суспільства технологій. Після цього наступні 
радикальні інновації показали, що від розвитку техніки та технології в 
конкретній країні в значній мірі залежить її місце на світовій арені. 

Оскільки є лідери в деякій сфері, то мають бути і їх менш успішні 
суперники. Тому для збереження або поліпшення своїх позицій країнам 
потрібно проводити порівняння та оцінки. Якщо йдеться про технологічний 
розвиток, то дистанція, що віддаляє лідерів від їх суперників, отримала назву 
технологічних розривів в українській та російській науковій літературі. 
В публікаціях англійською мовою ситуація є менш однозначною: 
використовується як термін «технологічні розриви» (англ. technology gaps) так 
і «технологічне відставання» (англ. technology lags). Більш докладно про їх 
сутність та різницю буде далі. 

Концепція цього поняття технологічних розривів з часом змінювалася та 
навіть розвивається в рамках різних теорій різних галузей науки. 

Вважається, що поняття «лагів» та розривів походить з розробленої в 
рамках соціології теорії культурних лагів. Її засновник – У.Ф. Огберн – у 
1920-1930 рр. висунув думку про те, що у суспільстві спостерігається суттєве 
зростання кількості винаходів, більшість з яких не втілюються на практиці 
через значне відставання (лаг) матеріальної культури від адаптивної. 
Подолання таких відставань вимагає зусиль всього суспільства щодо 
пристосування (адаптації) до нових техніки та технологій [1, с. 35-36]. 

Майже через 30 років після створення теорії культурних лагів вона 
отримала своє продовження в рамках теорії міжнародної торгівлі. 

Вважається, що тут піонером виступив М. Познер (в 1961 р.) Він висунув 
ідею про те, що якщо у двох країнах є однакові ресурси, структура 
промисловості та досі вони перебували у стані торгівельного балансу, то 
єдине, що може змінити таку ситуацію – інновації, технічні та технологічні 
зміни в одній із країн [2]. 

М. Познер зазначає, що для того, щоб країна могла «наздогнати» країну-
новатора, потрібен час: на навчання (освоєння інновацій), на імітацію 
інновації на внутрішньому та зовнішньому ринках, на формування попиту. 
Кожний такий проміжок часу отримав назву відставання, лаг (англ. lag). 
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У 1986 р. Р. Фостер [3] висунув ідею про життєвий цикл технологій, який 
можна описати S-подібними кривими. За Р. Фостером технологічний розрив – 
це проміжок між парою S-подібних технологічних кривих [3, с. 273]. Тобто, 
на відміну від уявлень М. Познера, технологічний розрив – це не лише 
проміжок часу, потрібний на освоєння нової технології, але заміна однієї 
технології іншою (часто – радикально відмінною) та перехід на неї. 

Дослідження Р. Фостера [3] стосується мікрорівня (окремих підприємств і 
груп компаній). Але в економіці країни технологічні криві з різних її секторів 
можуть накладатися одна на одну, змішуватимуться різні етапи різних 
існування технологій, що може ускладнити розрахунки по країні. 

Зважаючи на це, в 1988 р. Й. Фагерберг запропонував термін «теорія 
технологічних розривів економічного зростання» [4] у відповідь на 
неспроможність формальних теорій економічного зростання визнати роль 
інновацій та розповсюдження технологій в умовах глобального економічного 
зростання. Технологічні розриви цей вчений визначає як істотні технологічні 
відмінності між багатими та бідними країнами [5]. 

У 2002 р. К. Перес висунула нову ідею технологічного розвитку, яка є 
комбінацією та подальшим розвитком ідей М. Кондратьєва, Й. Шумпетера, 
Р. Фостера, а також включає в себе елементи світ-системної теорії [6, c. 60]. 

В своїй роботі К. Перес аналізує макрорівень та революційні інновації, що 
зачіпають все суспільство, спонукаючи його до змін в частині поводження з 
технологіями і усталених правил функціонування самого суспільства. 

К. Перес майже не використовує термін «розриви». Проте при 
розповсюдженні нових технологій світом спостерігається процес відставання 
(англ. lagging): революційні технології визрівають та отримують розвиток в 
країні-ядрі, і лише з часом інвестори переміщуються з такої країни в інші 
країни у пошуках можливостей для розширення вже насичених ринків 
[6, с. 63]. 

З роботи К. Перес можна зробити висновок, що різниця в технологічному 
розвитку між країнами є наслідком поєднання купи факторів: існуючої 
інфраструктури, досвіду, інституційних умов, науково-технічної бази та 
інвестицій в НДДКР, гнучкості економіки та виробництв, загального 
економічного розвитку країни та час на впровадження нових технологій у 
життя. Тобто, концепція різниці в технологічному розвитку країн та причин 
цього явища за К. Перес є розвитком ідей М. Познера щодо сутності 
технологічних розривів. 

В 2008 р. Світовий банк запропонував комплексний індекс з оцінки 
технологічного розвиток країн [7, с. 4-5]. З його допомогою виявляється за 
4 параметрами (масштаб наукових винаходів та інновацій; розповсюдженість 
старих технологій; розповсюдженість новіших технологій; використання 
зарубіжних технологій в національному виробництві) інтенсивність 
генерування та використання різних технологій в країні. Різницю в значеннях 
цих 4-ох параметрів (наприклад, при порівнянні багатих країн з бідними), 
фахівці Світового банку і вважають технологічним розривом [7, с. 7]. 

В останній час фахівці провідних міжнародних організацій обережніше 
використовують терміни «технологічний розрив» та «технологічне 
відставання». Так, при порівнянні технологічного розвитку країн фахівці, 
наприклад, Міжнародного Валютного фонду [8] оперують поняттям 
«технологічне відставання». Технологічний розрив використовують щодо 
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нових/модернізованих підприємств та немодернізованих. Також «техноло-
гічний розрив» часто використовується щодо праці, навичок, та кваліфікації, 
необхідних для роботи з новими технологіями [9; 10]. 

Підсумовуючи наведені вище дослідження щодо визначення поняття 
«технологічний розрив» слід зазначити таке. Хоча поняття «технологічний 
розрив» та «технологічне відставання» були введені майже 60 років тому, їх 
чіткого визначення та різниці між ними досі не надано, а в англомовній 
літературі ці поняття часто використовуються як синоніми, або поняття 
«технологічне відставання» з міркувань політкоректності використовується до 
країн, що розвиваються, як пом’якшений варіант виразу «технологічний 
розрив». Але ці поняття розрізняються. Тому для забезпечення чіткості 
формулювань пропонується використовувати такі їх визначення. 

Технологічне відставання – незначне відставання в технологічному 
розвитку, що виникає переважно між країнами зі схожим рівнем доходів 
населення, в яких спостерігається однаковий технологічний уклад, при 
розробці та застосуванні на практиці в одній з таких країн інновацій 
еволюційного типу, які дають цій країні можливість отримати конкурентні 
переваги в короткостроковий період і які інша країна може досить швидко з 
порівняно незначними витратами коштів та часу також застосувати на 
практиці (шляхом імітації, власних розробок тощо) і таким чином повернути 
собі втрачені конкурентні позиції. 

Технологічний розрив – значне відставання в технологічному розвитку між 
країнами, яке можливо у двох випадках: 1) між країнами зі схожим рівнем 
доходів населення та однаковим технологічним укладом у разі появі в одній з 
них інновацій революційного типу, що дозволяє такій країні перейти до 
іншого технологічного укладу, або кластеру інновацій еволюційного типу, що 
з’являються зі швидкістю, яка не дозволяє іншій країні в короткостроковому 
періоді оперативно створити власні/зімітувати аналогічні інновації для 
повернення втрачених конкурентних позицій на світових ринках; 2) між 
країнами, економіка яких характеризується різними технологічними 
укладами, та переважно з дуже відмінними рівнями доходами населення в 
них. 

Таке визначення технологічного розриву є більш жорстким, ніж у 
М. Познера та означає, що доки економікам країн є притаманні різні 
технологічні уклади, країні з нижчим технологічним укладом залишається 
позиція, такої, що може лише намагатися наблизитися до країни-новатора, а 
не стати з нею на одну сходинку в технологічному розвитку. Звичайно, за 
виключенням ситуацій, якщо така країна знайде можливість перейти на той 
самий технологічний уклад і підтримувати швидкість та якість інноваційних 
процесів країни-лідера. 
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ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ 
ЕКОНОМІКОЮ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ) 
 
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) займають особливе місце серед форм 

міжнародного руху капіталу. Вони становлять основу діяльності транснаціо-
нальних корпорацій (ТНК) на світовому ринку, дозволяють їм засновувати 
підприємства в зарубіжних країнах для виробництва і збуту продукції чи 
послуг, швидко реалізовувати нові товари і розповсюджувати нові технології 
в міжнародному масштабі, і тим самим підвищувати конкурентоспроможність 
самих ТНК. ПІІ є сьогодні ресурсом, який може сприяти підвищенню 
ефективності функціонування економік країн-реципієнтів, стимулювати 
економічне зростання, а відтак і підвищувати загальний рівень життя 
населення. ПІІ відіграють важливу роль в економічному розвитку країни через 
активізацію процесів капіталоутворення, передачу технологій та наукових 
знань, підвищення продуктивності праці (за умов проведення сильної 
національної економічної політики). 

В науковій літературі рядом українських на іноземних вчених в різні 
періоди проводилися дослідження позитивних та негативних ефектів 
транснаціоналізації та вплив ПІІ на економіку приймаючої країни. Серед 
основних напрямків досліджень можна виділити наступні: а) роль ПІІ в 
формуванні валового національного продукту, вплив ПІІ на економічне 
зростання в країні вкладання ПІІ (Рогач О.І, Е. Мансфієлд, А. Ромео, 
М. Хаддад, А. Харрісон, Р. Ліпсі, М. Бломстром, М. Цзеян тощо); б) вплив ПІІ 
на рівень технологічного та інноваціонного розвитку, вплив на розвиток 
людського капіталу в країні вкладання ПІІ (Рогач О.І, Р. Фіндлі, С. Радовіц, 
Е. Боренсштейн, Дж. Де Григоріо тощо); в) вплив ПІІ на конкуренто-
спроможність економіки, на експорт та імпорт країн, що приймають ПІІ 
(Ф. Баррі, Дж. Бредлі, Х. Сан, К.Х. Занг, С. Сонг, Л. Голдберг, М. Кляйн, 
М. Кутан, З. Хайлу тощо). 

Важлива роль ПІІ як каталізатора економічного зростання підтверд-
жується досвідом ряду країн, які останнім часом продемонстрували високу 
позитивну динаміку своїх економічних показників й значну структурну 
трансформацію у сучасному руслі своїх економік. Яскравим прикладом в 
даному випадку можуть виступати країни Центральної та Східної Європи, а 
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також Китай, Індія, Бразилія, Мексика, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея 
тощо. 

Країни Центральної та Східної Європи, і в першу чергу, Польща, 
Угорщина, Чехія історично мали більш тісні господарськи зв’язки з західною 
економікою, що в значному ступені обумовило їх швидкий перехід до 
ринкової моделі розвитку. Завдяки проведенюю економічних реформ у 
відповідності з рекомендаціями міжнародних фінансових організацій, а також 
вступу в ОЕСР, ВТО, НАТО, а згодом і в ЕС ці держави змогли надати 
(починаючи з середини 90-х років минулого століття) іноземним інвесторам 
більш вигідні умови для розміщення капіталів і більш надійні гарантії ніж 
країни пострадянського простору. Стратегічно важливим для країн ЦВЄ 
виявилося рішення ЄС щодо розширення далі на схід, що західно-
європейським інвесторам давало можливість закріпитися на ринку майбутніх 
країн-членів Союзу, які мали відносно високу кваліфіковану робочу силу і в 
яких зберігалися у порівнянні із розвинутими країнами суттєва різниця в рівні 
економічного розвитку, соціального забезпечення и виробничих витрат. 
Інвестори розглядали країни ЦВЄ як перспективні сфери вкладання свого 
капіталу з високою нормою прибутковості за рахунок швидких темпів 
економічного зростання та більш низького рівня витрат на ключові фактори 
виробництва. 

Угорщина, Чехія й Польща є лідерами регіону за обсягами залучених ПІІ. 
За даними ЮНКТАД, на ці три країни припадає більше 60% притока ПІІ в 
ЦВЄ [4; 6; 7]. Так, в Польщі загальний обсяг накопичених ПІІ в 2017 р. 
становив 186 млрд дол. США, а накопичені ПІІ на душу населення склали 
5600 дол.США, в Чехіі – відповідні показники 153 млрд дол. США та 
14570 дол. США., в Угорщіні – відповідні показники 84 млрд дол. США та 
8850 дол. США. В країнах було створено сприятливі умови для діяльності 
ТНК. Наприклад, в Угорщині в галузях автомобілебудування, електроники, 
вичислительної техніки присутні 76 з 100 крупніших ТНК світу. В Чехії 
міжнародні корпорації повністю контролюють виробництво енергетичного 
обладнання, автомобілебудування, виробництво авіаційної техніки. Основні 
потоки ПІІ в провідних країнах ЦВЄ спрямовуються в промисловість і 
складають 32% від загального обсягу. В той же час відбувся перехід значної 
частини фінансових, зокрема банківських, систем країн в руки іноземних 
інвесторів. Іноземні банки контролюють біля 60% банківських активів країн 
регіону, в тому числу в Чехії – 62% , в Угорщині – 92%. 

Досвід країн ЦВЄ показує, що ПІІ дають найбільший ефект для 
приймаючої економіки, коли іноземні партнери активно налагоджують 
зв’язки з національними підприємствами. Виникають стійкі канали передачі в 
приймаючу країну нових технологій й знань, що призводить до позитивного 
впливу ПІІ на економічне зростання в країні-реципієнті й підвищення там 
загального рівня продуктивності праці. Частка додатої вартості в результаті 
обработки на місцевих підприємствах з ПІІ повинна постійно зростати, 
сприяючи, таким чином, розповсюдженню технологій з експортних галузей на 
інші сектори, а також ускладненню самих виробничих процесів на підприєм-
ствах з ПІІ з метою їх еволюціонування від простих зборочних підприємств до 
сучасних високотехнологічних виробництв. 

Важлива роль в країнах ЦВЄ відводиться державі в розробці 
законодавства, регулюючого і стимулюючого інвестиційну діяльність на його 
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території, оскільки вже к середині 90-х років минулого століття міжнародна й 
регіональна конкуренція за залучення додаткових фінансових потоків у 
вигляді ПІІ настільки загострилася, що використання тільки політики 
поступового зняття обмежень для доступу іноземного капіталу вже не 
спрацьовувало для залучення іноземних інвесторів. Все більшу роль почали 
відігравати заходи додаткового стимулювання ПІІ: спрощена процедура 
заснування підприємств з іноземним капіталом; системи податкових й 
неподаткових пільг. Як правило, стимули спрямовані на зниження витрат на 
початкових стадіях реалізації інвестиційних проектів. Але певні превілії нада-
ються, в першу чергу, в крупномасштабних високотехнологічних проектах. 

Широке розповсюдження в країнах ЦВЄ отримали спеціальні економічні 
зоні (СЕЗ) як території, в яких виробнича й збутова діяльність здійснюються 
на преференційних умовах. Вони можуть включать повне чи часткове 
звільнення від податку на прибуток на половину терміну функціонування 
зони, 50-ти % пільги на податок на прибуток на другий термін, звільнення від 
сплати мита та податків на майно тощо. Підприємства створені в СЕЗ 
отримують державну допомогу та ряд пільг по двом основним напрямам: для 
підтримки нових інвестиційних проектів та для створення нових робочих 
місць. 

 
Таблиця 1 

Нові проекти з ПІІ в країнах Центральної та Східної Європи 

Показник/Рік 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Кількість нових 
проектів ПІІ 

835 796 864 1159 1342 

Кількість нових 
робочих місць 

85634 82101 96121 109279 135632 

Джерело: складено автором за [1] 

 
В 2017 році в країнах Центральної та Східної Європи було створено з ПІІ 

1342 нових проектів із загальною кількістю нових робочих місць 135632 чол. 
(Табл.1). В Польщі було започатковано 256 нових проектів (5 місце в Європі 
після Великобританії, Німеччини, Франції та Іспанії) і створено 22074 нових 
робочих місць (2 місце в Європі після Великобританії); в Чехії започатковано 
110 проектів і створено 14292 нових робочих місць, в Угорщині – відповідно 
107 та 12450 [1]. 

В 2016 році кількість проектів НДДКР у країнах Центральної та Східної 
Європи збільшилася на 22%. Завдяки активному стимулюванню інвестицій в 
інновації та НДДКР провідні країни ЦВЄ добилися, що ТНК почали 
розміщувати на їх території дослідницьки центри. А в ряді секторів при участі 
іноземних інвесторів почали створюватися корпоративні центри НДДКР 
(в таких країнах як Польща, Чехія, Угорщина достатньо висококваліфікованих 
спеціалістів, готових працювати за оплату, що в декілька разів нижча ніж в 
країнах Західної Європи) . 

СЕЗ стали міцною рушійною силою економіки провідних країн ЦВЄ. 
Завдяки їм розпочався процес прискореного розвитку відсталих районів й 
підтягування їх до загального рівня. Значна роль у підйомі економіці 
відводиться зонам, що створюються на базі науково-дослідних центрів. СЕЗ 
(в першу чергу, у вигляді промислових парків) продовжують відігравати 
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велику роль у залученні ПІІ, зростанні економіки й промислового експорту. 
Так, в Угорщині (більше 160 діючих промислових парків) вони забезпечують 
біля 25% промислового виробництва й 40% промислового експорту країни, а 
продуктивність праці в промислових парках на 70% вище середнього 
показника по промисловості. В країні не має жодного місця, яке б 
знаходилося на відстані більше ніж в 30 км від найближчого промислового 
парку. 

Підприємства з іноземним капіталом в країнах ЦВЄ завжди були більш 
експортно-орієнтованими, ніж національні компанії. В Чехії, Угорщині їх 
частка у зовній торгівля складає біля 70%, що пов’язано, в першу чергу, з 
більш високим рівнем конкурентоспроможності виробляемої продукції, 
використанням сучасних методів менеджменту й маркетингу, доступом до 
іноземних збутових мереж. ПІІ в країнах ЦВЄ можна розглядати не тільки як 
додаткові інвестиційні ресурси, метод залучення нових технологій, а й метод 
росширення експортного потенціалу країн. ПІІ в країнах ЦВЄ також суттєво 
змінили структуру експорту, збільшивши в товарній структурі частку машин, 
устаткування, транспортних засобів. ПІІ стали одним з факторів, які забез-
печили створення в країнах ЦВЄ експортно-орієнтованих й конкуренто-
спроможних виробництв світового рівня, зокрема в автомобільній, 
електронній, хімічній, харчовій промисловості тощо. Також під впливом ПІІ 
змінилася й структура імпорту провідних країн ЦВЄ: збільшилася частка 
капіталоємкої та високотехнологічної продукції при одночасному зниженні 
частки палино-сировинної групи товарів. Зараз серед основних причин для 
інвестування в провідні країни ЦВЄ можна виділити: вигідне місце 
розташування в центрі Європи; динамічне зростання їх економік; позитивне 
бізнес-середовище та вдалу систему стимулювання ПІІ; політичну стабіль-
ність; високо розвинуту транспортну та комунікаційну інфраструктуру; 
наявність кваліфікованої робочої сили; достатньо висока продуктивність 
праці; наявність великих ТНК в регіоні. 

Як підсумок зазначимо, що потенційно ПІІ та ТНК можуть спрявляти 
значний позитивний вплив на прискорення економічного зростання і робити 
реальний внесок в економіку країни-реципієнтів. Це залежить від багатьох 
факторів, серед яких рівень економічного розвитку країни, можливості ТНК 
організувати високоприбуткове підприємство, інвестиційний клімат в країні. 
Вплив ПІІ на економічне зростання здійснюється через різні форми – надання 
додаткових фінансових ресурсів, передача новітніх технологій та передових 
знань, управлінського досвіду, розвиток експортних можливостей країни. 
Найбільш бажані для країни так звані «якісні» інвестиції, тобто інвестиції, які 
мають тісні зв’язки з внутрішнім сектором економіки, з сильною експортною 
орієнтацією чи сильним ефектом поширення технологій чи знань. За 
сприянням ТНК можуть бути полегшені та прискорені процеси формування 
ринкового середовища, здійснення необхідних структурних зрушень в 
економіці країни, що приймає інвестиції, може бути проведена модернізація 
певних галузей промисловості. 
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INVESTIGATION OF THE POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS 

OF DAFTA ON UKRAINE 
 
Amid deepening political association and economic integration with the EU, 

Ukraine has advanced through a number of important political and economic 
reforms in 2017-2018 in various sectors, such as health care, pensions, 
decentralization, public administration, public procurement and the environment. 

The DCFTA is forging new economic relations with the EU, promising access 
to the EU’s single market, ensuring compliance with EU regulatory standards for 
food safety, public procurement, competition policy, intellectual property rights and 
many other issues. However, overall, the DCFTA has helped exports to the EU 
increase, while overall exports have largely returned to pre-crisis levels [1]. 

Another concern is that full trade liberalization and regulatory integration with 
the EU, as envisaged in the agreement, may entail costs for domestic entities that 
will not be eliminated by appropriate EU assistance, as has happened in Central 
Europe. Some of these costs may be political. For example, the impact of the 
DCFTA is likely to be uneven across Ukraine. The DCFTA implementation process 
entails significant structural changes in the country’s economy and entails costs that 
will disproportionately affect the southeast of Ukraine, where most of the heavy 
industry is located. The projected gains from growth in the agrarian and IT sectors 
are unlikely to be able to offset the losses by reducing inefficient heavy industries in 
Ukraine. This can lead to greater opposition to overall economic reforms and the 
reversal of long-standing regional differences [1]. 

On the whole, the trade balance for Ukraine will improve and for the EU it will 
deteriorate in relative terms. In absolute terms, Ukraine’s exports to the EU will also 
increase significantly. However, due to the fact that the EU’s trade balance is 
100 times greater than Ukrainian trade, the consequences for the EU are negligible. 
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Improving domestic competition policy can enhance the competitiveness of 
Ukrainian industries and further improve the trade balance [2]. 

Also, at present, the maximum that Ukrainian state institutions will receive 
from the implementation of the agreement in the customs sphere is the 
harmonization of the customs legislation of Ukraine with the EU legislation. 
However, the harmonization of legislation itself does not imply liberalization of 
controls at the EU-Ukraine border on the import and export of goods [2]. 

Also, a positive factor is the implementation of technical regulations in Ukraine 
in line with EU requirements, which will ensure further compliance of domestic 
regulations and procedures with the European ones. Certified products will be 
considered as compliant with EU requirements and will not require additional 
checks. This will serve as an important signal for strategic western investors to 
organize new productions and create new jobs in our country [3]. 

Foreign direct investment is crucial for the positive effects of FTA, as they can 
give impetus to sectors in Ukraine, which is not possible with a limited amount of 
domestic cash, and with the flow of foreign direct investment, current standards and 
new production technologies are emerging. 

Further interagency coordination of the Government of Ukraine and 
cooperation between the Government, Parliament and the President will be key to 
further progress in the progressive approximation of legislation to EU standards and 
norms. It is also important, as emphasized by civic organizations and other 
international partners, that the Ukrainian authorities support and intensify reforms 
that will minimize the negative effects of the DCFTA. 

The macroeconomic situation in Ukraine remains stable, but fragile due to large 
payments obligations over the coming years. Further structural reforms will 
improve the business environment and increase economic growth. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО БАЛАНСУ 
У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
Сучасна Україна перебуває у стані повільного виходу з кризи, за останні 

роки значним успіхом стало скорочення від’ємного приросту ВВП, та 
забезпечення його зростання на рівні 2,7% (табл. 1). Та попри позитивні зміни, 
для країни це недостатньо. Зробимо аналіз розвитку галузей економіки 
України, проаналізуємо бар’єри які заважають подальшому їх зростанню, та 
спробуємо знайти резерви для удосконалення ефективності ведення 
національного господарства і державного управління. 

 
Таблиця 1 

Динаміка ВВП України до попередніх років, % 

Год Зростання ВВП, % 

 
5,9 

2001 8,8 

2002 5,3 

2003 9,5 

2004 11,8 

2005 3,1 

2006 7,6 

2007 8,2 

2008 2,2 

2009 -15,1 

2010 4,1 

2011 5,4 

2012 0,2 

2013 0 

2014 -6,6 

2015 -9,8 

2016 2,4 

2017 2,5 

2018 3,3 

2019 2,7* 

 



18 

 
Примітка: прогноз Всесвітнього банку 

 
За даними Держстату, ВВП України в другому кварталі зріс на 4,6% в 

порівнянні з періодом попереднього року, тоді як у першому кварталі ріст 
склав 2,5%. Лідерами зростання ВВП серед галузей стали будівництво 
(20,5%), фінансова та страхова діяльність (17,9%), сільське господарство 
(7,3%), телекомунікації (4,9%), операції з нерухомістю (4,8%) діяльність у 
сфері адміністративного і допоміжного обслуговування (4,6%), а також оптова 
і роздрібна торгівля (4,5%). Крім того зростання було зафіксовано у добувній 
галузі промисловості на 3,5% та переробна сфера на 0,8% [1]. 

Насамперед, зростання ВВП стало наслідком вірних реформ попередньої 
влади, а це і реформа державного управління – до влади було залучено 
молодих спеціалістів, відбулась переорієнтація промисловості на суспільно 
важливі галузі господарства (замість воєнної сфери кошти спрямовувалися на 
виробництво харчової продукції, хімічної, медичної та легкої промисловості) 
на розвиток економіки також вплинуло зміцнення міжнародних зв’язків, що 
стало причиною збільшення інвестицій в економіку України, посилення ролі 
IT індустрії у розробці мобільних додатків та розвитку кінематографі. Тому 
дуже важливо новій владі України цей темп зростання ВВП зберегти та 
пришвидшити його. 

Великим викликом для країни залишаються воєнні дії на сході, постійні 
обстріли та захват територій є наслідком ворожнечі та непорозуміння між 
владними структурами України та Росії, що не дозволяє вийти на попередні 
роки зростання економіки. Та попри такі умови, влада все одно повинна 
шукати шляхи для зростання галузей економіки і розвитку населення, а 
такими нішами потенційного зростання може бути пришвидшення продажу 
нерухомості як комерційної так і житлової іноземним партнерам (Китаю, 
США, Франції, Європи). Україна є привабливою країною для життя та 
виховання дітей так само як і Росія, через комфортні умови та сприятливий 
бізнес клімат. Високий курс євро та долара країна може використати як свою 
перевагу, а саме: повноцінне життя за меншу вартість (переважно для 
іноземців дітей, іноземців пенсіонерів, іноземців підприємців). 

Така країна як Китай, яка є щільно населеною країною, має високу 
вартість життя (дорога нерухомість, ведення бізнесу значно ускладнено 
великою конкуренцією) тому Україна може запропонувати відвідати нашу 
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країну бізнес-партнерам для ведення господарства та подальшого 
проживання. На нашу думку, Україна сподобається і іншим громадянам країн 
(Америки, Германії, Франції, Індії та ін.). Продаж нерухомості для населення 
України теж є дуже актуальною темою. Необхідно розробити довгострокові 
проекти продажу квартир для молоді, починаючи із студентських років, адже 
благополуччя населення це здорові сім’ї та діти – майбутня нація країни. 

Має великий потенціал і харчова промисловість особливо переробна, 
адже імпортувати продукцію набагато вигідніше ніж сировину, тим паче 
виробництво в Україні дешевше аніж в інших європейських країнах. 
Іноземних партнерів зацікавить продовольчий ринок виготовлення та 
експорту готової продукції: овочів, фруктів, сирів, горілчаних напоїв, м’ясних 
страв, тощо. Україна приваблива також відносно недорогими будівельними 
матеріалами, що дозволяє їх експортувати до інших країн та будувати 
відносно доступне житло. Фармацевтична індустрія є галуззю що швидко 
розвивається, представляє широкий спектр ліків та медичних препаратів, що 
значно дешевше імпортних, а за якістю не гірших. Легка промисловість 
України може конкурувати із продукцією за кордону, та має великий 
потенціал для експорту. 

Нажаль, в нашій країні імпортується та експортується товарів на майже 
однакову вартість (рис. 1). Зазвичай країни намагаються експортувати більше, 
а імпортувати менше, щоб отримати ресурс для зростання. А у нас на 
сьогоднішній день сальдо торгового балансу не є джерелом розвитку та 
збагачення країни. 

 

Об’єм експорту Об’єм імпорту 

Об’єм експорту в ЄС Об’єм імпорту з ЄС 

Рис. 1. Експорт та Імпорт Української продукції за останні 5 років 
 
Дефіцит торгового балансу товарами та послугами у 2018 році перевищів 

11 млрд долл., що складає приблизно 9% ВВП. Структура нашого експорту 
(43 млрд долл. у 2018 р.), нажаль, поки що все більше становиться схожою на 
експорт майже одних із самих бідних стран третього світу, де перебільшує 
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сільськогосподарська продукціч та природні сланці з низькою доданою 
вартістю [2]. Тому Українцям варто замислитись про виготовлення продукції 
та шляхів її реалізації як всередині країни так і за її межами. 

Проте це лише теоретичний погляд на ситуацію, можливо варто 
розглянути структуру імпорту та експорту товарів та послуг. Бо якщо при 
імпорті підприємство завозить обладнання, орендує приміщення чи виготов-
ляє продукцію та виплачує заробітну плату, то в такому випадку безперечно, 
формується нова вартість, та впливає на збагачення країни. Якщо при експорті 
підприємство перепродає продукцію, а додана вартість повертаються в країну, 
то це теж ресурси для зростання ВВП. 

Безперечно, вкрай важливі поточні ініціативи влади з активізації 
підприємництва та економіки вцілому, варто давати перевагу інвестиціям на 
довгостроковій перспективі, як на ринку землі так і в промисловості вцілому. 
Важливим є питання розподілу коштів в середині країни – чи доходять гроші 
до всіх регіонів країни, чи мають здібності люди, які проживають у 
віддалених містах, селах заробити та акумулювати гроші для свого розвитку, 
чи зможуть найефективніше використовувати всі наявні ресурси (внутрішні і 
зовнішні) для утримання своєї сімї. Відповідальність за розвиток регіону 
лежить на місцевій владі та населенні міст. Розуміння кругообігу фінансових 
ресурсів дозволяє правильно розподіляти грошові потоки, тому завчасне 
навчання та роз’яснення серед громад стане стимулом пришвидшення обігу 
товарів та послуг, а відповідно і підвищення благополуччя людей. Обєднання 
у групи людей дозволить швидше досягати поставлених цілей, а порозуміння 
в коллективі та позитивний настрій стане основою для прийняття вірних 
рішень. 

Вагомою причиною що уповільнює розвиток країни окрім війни на сході є 
дефіцит державного бюджета, що є наслідком високих витрат на 
обслуговування боргу та запозичень (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Державний та гарантований державний борг України 
на 31.08.2018 р., млрд одиниць 

Показник Долларів Гривень % 

Загальна сума державного та 
гарантованого державного боргу 

74,85 2116,67 100 

Державний борг 64,71 1829,88 86,45 

Внутрішній 26,84 759,06 35,86 

Зовнішній 37,87 1070,82 50,59 

Гарантований державний борг 10,14 286,78 13,55 

Внутрішній 0,47 13,22 0,62 

Зовнішній 9,67 273,57 12,92 

Джерело: Міністерство фінансів України 

 
Разом державний та гарантійний борг складає 62% від ВВП. Це відносно 

нормальне боргове навантаження для розвинених економік, але не для 
економік які розвиваються [3]. Тому дуже важливо шукати різні шляхи та 
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джерела фінансування державних потреб, скорочуючи свої витрати, які не є 
першочерговими та не приносять прибуток у довгостроковій перспективі. 

Отже систематизуючи весь досвід та теоретичні знання варто переходити 
до практичних дій по поліпшенню життя людей, кожному на своєму місці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІМПОРТУ ПОСЛУГ 
ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 
Зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, 

що пов’язано з міжнародною інтеграцією, ставить перед підприємствами ряд 
проблем. Однією з найбільш актуальних є питання відображення 
зовнішньоекономічних операцій в податковому обліку. 

Проблеми податкових розрахунків розглядали багато вчених-економістів 
та, зокрема, оподаткування імпортних операцій досліджували такі науковці 
як – Т.В. Адашкевич, Т.П. Анисимовец, Л.І. Бабій, I.A. Волкова, І.В. Жиглей, 
Л.О. Кадуріна, К.А. Коденчук, Н.В. Малигіна, Т.Г. Осадчук, О.В. Рурa, 
Н.А. Рязанова. 

В ході дослідження наукових та практичних літературних джерел 
виявлено, що проблемними питаннями в частині оподаткування імпортних 
операцій ПДВ є: 

– визнання суми податкового зобов’язання з ПДВ; 
– використання податкових векселів для продовження термінів 

відшкодування імпортного ПДВ. 
При імпорті послуг податкове зобов’язання виникає залежно від першої 

події: перерахування коштів або підписання Акту наданих послуг. Датою 
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виникнення податкового кредиту з ПДВ при здійсненні імпортних операцій є 
дата сплати такого податку. 

Механізм нарахування ПДВ митними органами закріплений у Порядку 
справляння податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, 
імпортованих на митну територію України, затвердженому наказом 
Державної митної служби України від 27.09.2006 р. № 821 (далі – Порядок 
№ 821). Для розрахунку суми ПДВ на товари, які оподатковуються митом та 
акцизним збором, передбачена наступна формула: 

 

     
(       )  

   
,      (1) 

 

де      – сума ПДВ, грн.; 

В – договірна (контрактна) вартість, не менша митної вартості, грн.; 
  ,    – відповідно, суми ввізного мита й акцизного збору, грн.; 
П – ставка ПДВ (20%) [11, с. 675]. 
В табл. 1 узагальнено моменти виникнення податкових зобов’язань з ПДВ 

під час імпортних операцій послуг. 
 

Таблиця 1 
Виникнення податкових зобов’язань при імпорті 

Операція 
Податкові 

зобов’язанн 
Положення 

ПКУ 
Дата списання коштів з розрахункового 
рахунка платника податку в оплату робіт 
(послуг) 

виникають 

187.8 
Дата оформлення документа, що засвідчує 
факт виконання робіт або послуг 
нерезидентом 

виникають 

Джерело: систематизовано на основі [1] 

 
На підставі узагальненої вищенаведеної інформації, на рисунку 1 пред-

ставлено порядок здійснення відповідно імпорту послуг в частині податкових 
розрахунків з ПДВ. Дані про здійснення імпортних операцій систематизовано 
та узагальнено на основі положень ПКУ з метою більш повного, зрозумілого, 
достовірного та однозначного розуміння процесу здійснення податкових 
розрахунків за основними податками під час імпортних операцій. 

На основі даних табл. 1 на рис. 4 зображено порядок відображення в 
обліку операцій імпорту послуг, які мають особливості при оподаткуванні 
ПДВ. Зокрема, як зазначалося вище, податкове зобов’язання виникає залежно 
від першої з подій. 

Особливістю отримання імпортованих послуг є те, що кошти до митного 
органу не сплачуються. Зауважимо, що при ввезенні товарів з оформленням 
податкового векселя сплачений ПДВ не збільшує вартість імпортованих 
товарів. При цьому субрахунки 641 і 643 взаємно закриваються, не залишаючи 
сальдо. Отже, дослідження свідчать, що схема руху інформації з ПДВ в 
практиці не підтверджує норму п. 2 ст. 3 Закону «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» про те, що податкова звітність ґрунтуються на 
даних бухгалтерського обліку. Навпаки, з податку на додану вартість діє 



23 

зворотна схема руху інформації. Вочевидь настав час внести певні корективи 
у норми цього Закону. Дослідження теоретичних та методичних аспектів 
обліку ПДВ необхідно проводити всебічно з урахуванням усіх законодавчих 
норм як фінансового, так і податкового законодавства. До уваги слід також 
брати практичні схеми обліку, які мають відношення до предмета 
дослідження, зокрема, схеми облікового процесу та моделі їх реалізації в 
автоматизованих системах обліку. 

 

 

Рис. 4. Порядок відображення операцій імпорту послуг з метою 
оподаткування ПДВ 

Джерело: систематизовано на основі [1] 

 
Література: 

1. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ 
main.cgi?page=35&nreg=2755-17 
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ТЕОРЕТИЧНІ ВИМІРИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
Використання ППП вважається доцільним за широкого спектру умов. 

Деякі країни розглядають таке партнерство як дієвий антикризовий захід у 
масштабі усієї економіки, тоді як інші більш вузько застосовують такі 
інструменти збільшення інфраструктурного інвестування – цілеспрямовані 
капіталовкладення в конкретний сектор. У разі формування дієвого на 
практиці інституційного та правового поля програми ППП набувають статусу 
ефективного стимулятора соціально-економічного розвитку і суспільного 
добробуту. 

Африканські країни, для прикладу, ставлячи мережу наземного 
сполучення у пріоритет розвитку інфраструктури залучали інвестиції у 
будівництво автодоріг, тоді як Філіппіни, потерпаючи від проблем в паливно-
енергетичному секторі встановили співпрацю з приватним сектором у рамках 
формату ППП, що дало змогу вивести країну з енергетичної кризи. Важливо 
відмітити прикметну рису ППП, яка спостерігалася у вищезгаданих країнах – 
сфера використання програм партнерства поширилася на інші галузі 
економіки [1, c. 125]. 

Вимір ППП зазвичай детермінується конкретними видами проектів чи 
контрактів. Виходячи із основних показників розвитку економіки перевага 
надається тим видам проектів, які відображають найбільшу імовірність 
досягнення поставлених державою цілей і забезпечать оптимальне 
співвідношення ціни до якості. Узагальнюючи, варто навести три основні 
детермінанти виміру ППП: 

 види проектів (контрактів) – набір проектів повинен максимально 
відповідати цілям стратегії розвитку економіки; 

 сектори – інвестиційні потоки в конкретний сектор залежать від 
високого попиту на забезпечення інфраструктури або високою імовірністю 
гарантованого успіху; 

 розмір проекту – встановлення мінімального розміру інвестицій 
доречне з метою оптимізації трансакційних витрат. 

Принципи імплементації стратегій ППП представляють основоположні 
правила реалізації партнерства. Ці принципи слугують основою для 
стандартів, яких мають чітко дотримуватися сторони, відповідальні за 
імплементацію партнерських відносин. Для підкріплення ефективної 
структури ППП важливо врахувати розпорядження і процеси, які деталізують 
процес реалізації принципів імплементації стратегій. 
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Архітектура та особливості функціонування нормативно-правового 
середовища партнерських відносин опираються на історично сформовані 
традиції права. Базисом правових відносин у переважній більшості країн світу 
є система цивільного права, тоді як решта відноситься до системи загального 
права [2]. Розглядаючи ці системи через призму державного управління, 
домінуюча носить чітко виражений розпорядчий характер і регламентує 
діяльність держави через адміністративне правове поле, тоді як мінорна 
виступає менш перспективною системою, представляючи менше директив для 
державного регулювання контрактів загалом. Система загального права 
автоматично ставить державу в невихідне положення, оскільки юридичне 
оформлення партнерських відносин потребує деталізації. Як наслідок, 
врегулювання правових відносин між державою і приватною стороною у 
середовищі загального права позиціонує суттєві виклики, зважаючи на 
можливі неоднозначності та непередбачені законодавством країни специфічні 
особливості виконання контрактів ППП. 

Відбір максимально компетентних кандидатур тендеру, визначення 
пріоритетів серед найбільш суспільно корисних проектів та забезпечення 
відповідного співвідношення ціни до якості покладається на державний 
сектор економіки. З огляду на це потрібно зауважити, що ППП 
фундаментально підпорядковується природі механізму державних закупівель. 

Першочерговим завданням для забезпечення успішної імплементації ППП 
виступає визначення процесів та інституційних обов’язків [3]. Іншими 
словами, необхідно розробити однозначні покрокові процедури планування і 
впровадження концепції ППП, а також розподілити завдання і обов’язки між 
суб’єктами державної влади в покроковому контексті. 

Покрокова процедура повною мірою відображає динамічну складову 
формування партнерських відносин. Процес імплементації ППП, хоча не 
характеризується уніфікованістю, демонструє типові риси. Суб’єктам 
стратегічного планування розвитку країни потрібно орієнтуватися на світову 
практику реалізації проектів ППП, проте паралельно враховувати ключові 
параметри соціально-економічного середовища своєї країни для забезпечення 
ефективності цього процесу. Кристалізація ефективного процесу ППП 
виступає передумовою до розробки підходів успішного ініціювання та 
імплементації. Цей аспект відображає операційну діяльність, яка виступає 
рушієм процесу ППП. Компоненти ефективної операційної діяльності 
включають ідентифікацію потенційних проектів, оцінювання, структурування, 
розробку контракту, ініціювання тендерних процедур, вибір компетентного 
виконавця, управління та контроль за виконанням контракту [4, c. 34]. 
Стандартизація процесу ППП дає змогу державі забезпечити максимальний 
рівень досягнення визначених в рамках такого партнерства цілей. Важливо, 
що формується злагоджена координація між різними державними суб’єктами, 
які забезпечують виконання контракту. 

Реформування дає змогу існуючому правовому полю еволюціонувати, а у 
випадку ППП адаптуватися до нового формату економічних відносин. Світова 
практика цільового реформування орієнтованого на ППП пропонує створення 
так званого циклу ефективності стратегії. Перш за все, необхідно обумовити 
мету. Визначивши траєкторію реалізації партнерських відносин, рефор-
маторська ініціатива піддається шести кроковому процесу погодження, який 
включає: діагностику, оцінювання, цілевказання, планування, імплементація й 
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адаптація. Узгодженість і тривалість стратегій розвитку у часі (політична 
поля), приведення у відповідність поглядів і преференцій (координація) і 
добровільна згода і відсутність службовими зловживаннями (кооперація) 
представляють ключові інституційні функції, які детермінують ефективність 
результатів реформ у довгостроковій перспективі [1, c. 201]. 

Як згадувалося вище, світова практика визначає міністерство фінансів як 
ключового гравця у забезпечення цих інституційних функцій. Оцінювання 
фіскальних ефектів проекту ППП демонструє політичну волю держави – взяте 
зобов’язання гарантовано забезпечувати домовленості з приватним сектором. 
Такий політичний курс значимо знижує ступінь невизначеності під час 
інкорпорації та розвитку концепції ППП. У відповідь, високий кредит довіри 
до держави дає змогу знизити витрати приватних учасників контрактів. 
Важливо, що дотримання такого підходу до розвитку економічних відносин 
дає змогу залучити найбільш дієздатних і соціально відповідальних приватних 
операторів, на противагу суб’єктам господарювання, які переслідують 
спекулятивні цілі породжені високим рівнем непевності та неочікуваними 
змінами в умовах контакту. Будучи мозковим центром реалізації концепції 
ППП, міністерство фінансів відповідає також за координацію і співпрацю з 
суміжними міністерствами, їхніми дорадчими структурами та іншими 
державними установами залученими до цього процесу. 

Повне розуміння міністерством фінансів ризиків інфраструктури і 
реалізації ППП є ключовою умовою повної політичної волі. Більшість 
провідних держав-ініціаторів ППП розташували відповідні центри управління 
при міністерстві фінансів. Навіть ті країни, де такі центри розташовані в 
іншому місці, створили відповідні підрозділи при міністерстві фінансів і 
започаткували програми підвищення кваліфікації персоналу для цілей ППП. 
Обґрунтування важливості розташування центру ППП у міністерстві фінансів 
полягає у необхідності скрупульозного оцінювання фіскальних ризиків і 
витрат проектних ініціатив, визначення фіскальної автономності програм 
ППП, управління фіскальними ризиками і проведення ефективної звітності 
про зобов’язання, які виникають в процесі реалізації проектів. 
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Глобалізація інформаційного середовища, віртуалізація економічного 

життя та асинхронність розвитку фінансового й реального секторів економіки 
суттєво змінила зв’язки між всіма акторами інноваційної сфери та значно 
підвищила роль просторової складової їх функціонування. Адже, за цих умов 
світовий соціально-економічний простір характеризується не лише структур-
ною гетерогенністю, а й своєю дисипативністю, яка зростає. 

Вже сьогодні формуються принципово нові функціональні зв’язки між 
місцем і способом виробництва, географією робочих місць, фінансовими та 
товарними ринками, структурою компаній, інституційними позиціями 
суб’єктів господарювання. У результаті кожен окремий суб’єкт формує власні 
(індивідуалізовані) критерії визначення зон протяжності економічних 
процесів, тобто мається на увазі віртуалізація економічного простору. Окремо 
слід зазначити, що глобальне поширення сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій, які склали ядро високотехнологічної революції, збіглося 
з формуванням єдиного світового ринкового простору наприкінці XX ст.. 
Широка доступність інформації різного роду в режимі он-лайн для науковців, 
урядів, бізнесу, громадян викликала надзвичайний інтерес до порівняння умов 
життя і роботи, поєднання національних і приватних інтересів, діяльності 
транснаціональних компаній і фінансових інститутів, ролі окремих країн у 
розв’язанні глобальних проблем тощо [1, с. 65]. 

Розвиток глобального інформаційного простору відбувається через 
трансформацію його структури. «У майбутньому, – вважав Й. Масуда, – 
інформаційні послуги … посядуть місце нинішніх великих заводів і стануть 
соціальним символом інформаційного суспільства. Завдяки характерному для 
інформаційного виробництва самопомноженню, інформаційні послуги, як 
центр продуктивних сил суспільства, створюють ті цінності часу, які являють 
собою спільну мету для вільних об’єднань» [2, с. 44]. Пов’язано це з тим, що 
інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання виходить за 
суто економічні межі, що відбивається у процесах формування глобального 
інформаційного простору, глобальної інформаційної інфраструктури та в 
інтернаціоналізації проблем техногенного впливу на природне середовище, 
всі основні сфери суспільної діяльності, включаючи економіку, політику, 
ідеологію, культуру, спосіб життя, а також самі умови існування людства. 

Важливою характеристикою глобальної інформаційної системи є 
цілісність, яка означає, що взаємодія її елементів та підсистем між собою, 
врегульована відповідними інституційними нормами, заснована на меті, 
сформованій у результаті інформаційної взаємодії між суб’єктами 
господарювання у межах глобальної інформаційної інфраструктури. При 
цьому головною сферою економіки по числу зайнятих і сумі доходів стає не 
виробництво реальних товарів і споживчих послуг, а фінанси та пов’язані з 
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ними віртуальні послуги, які орієнтують покупця на купівлю товарів у борг 
[3]. Оскільки віртуальна економіка оцінює не реальну, а знакову якість товарів 
і послуг, їх престижне значення, то сучасний капітал стає у все більшій мірі 
фіктивним, відбиваючи не реальну вартість виробничих активів, а їх 
сек’юритизацію. 

Закономірно, що в умовах інформаційної глобалізації, комбінована криза 
надвиробництва та монополізованого надспоживання матеріальних, фінан-
сових та інтелектуальних ресурсів у вкрай обмеженому колі країн-лідерів 
ознаменувала економічну глобалізацію на новій основі – фінансових та 
інформаційно-технологічних відносинах. Економічний розрив між країнами, 
корпораціями та їх об’єднаннями тут чітко корелює з технологічним 
розривом. 

Науково-технічний прогрес у розвинених країнах та вибудована згідно з 
їхніми інтересами світова фінансова система зумовили нову хвилю змін у 
міжнародному поділі праці. Розвинені країни, взявши на себе інноваційно-
комерційні та фінансові функції створення нового продукту, менш розви-
неним залишили функції безпосереднього виробництва. Цим пояснюється 
динамічне зростання сфери послуг (в основному фінансових, науково-
дослідних, консалтингових, маркетингових, освітніх) у розвинених країнах і 
не менш динамічне зростання виробництва в країнах, що розвиваються. 

Отже, сучасний світовий соціально-економічний простір об’єднує 
економічні системи постіндустріального, індустріального та доіндустріаль-
ного розвитку, які якісно відрізняються за рівнем господарської активності, 
ступенем взаємовпливу, панівними елементами економічних механізмів. 
Разом із тим, глобалізація інформаційного середовища проявляє себе через 
сформовану систему кооперації, зростаючу тенденцію регіональних 
конфліктів та розбіжностей, боротьбу за інтелектуальний капітал. Інновацій-
ний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який 
визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. 

Основною ознакою сучасного соціально-економічного домінування є 
суттєвий відрив країн з інноваційно-орієнтованою економікою, які активно 
формують нові глобальні ринки, від менш потужних країн, які змушені 
повністю залежати від позиції «активних гравців». У країнах, що належать до 
інноваційних лідерів, спостерігається висока концентрація найбільш 
рентабельних видів бізнесу (з найбільшим вмістом доданої вартості в ціні 
продукту), переважно високотехнологічна структура національного вироб-
ництва і зосередження найбільших фінансових потоків. Крім того, країни, що 
реалізують стратегії інноваційного розвитку національних економік, мають 
декілька суттєвих спільних ознак: найвищі показники глобальних індексів 
міжнародної конкурентоспроможності та розвитку людського потенціалу, 
ефективні національні інноваційні системи та державні механізми регулю-
вання інноваційної діяльності суб’єктів ринку [4; 5]. 

Актуалізація зближення розвитку інтелектуального капіталу з інформацій-
ними технологіями визначена логікою домінантних трансформацій світового 
соціально-економічного простору, які несуть на собі ознаки фундаментальних 
закономірностей еволюційного процесу. Першою чергою йдеться про набуття 
домінантності творчої праці у соціально-економічному розвитку в умовах 
інформаційної глобалізації. Природно, що творча праця реалізовується через 
інновації, поза інноваційним оновленням вона позбавляється смислу. Йдеться 
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про трансформації індустріально репродуктивної праці у творчу, яка 
органічно кореспондує зі зростанням інтелектуального потенціалу особис-
тості, реалізується у світовому соціально-економічному просторі у зв’язку з 
інтенсивним прискоренням інформаційної революції, надшвидкісним 
зростанням інформації та інтеграцією економічних, соціальних і духовних 
сфер тощо [6, c. 12]. 

Поряд з цим необхідно відзначити, що ключову роль в реалізації 
зазначених домінант відіграє трансфер технологій як складова науково-
технологічної політики та об’єкт системи охорони інтелектуальної власності в 
глобальному інформаційному середовищі. Отже, суперечність між потребами 
та інтересами людини, з одного боку, і рівнем розвитку інформаційного 
середовища, з другого, взаємодія між ними є рушійною силою цивілізаційного 
прогресу, тобто розвитку сутнісних сил людини, її здібностей, багатства 
людської особистості. 

Таким чином, глобалізація та віртуалізація інформаційного середовища 
переводять соціально-економічний розвиток у сферу інтелектуально-
інформаційних стратегій та технологій. У підсумку, швидкісна аритмічність, 
як і просторова турбулентність, визначає умови розвитку інноваційних 
систем, які реалізують свої функції у швидкісному режимі реального часу. 
При цьому ефект прискорення матеріалізується в функціональні переваги. Ці 
переваги виступають потужним стимулом нового прискорення. 

В процесі взаємодії суб’єктів господарювання з’являються усталені 
інституційні центри, які стають визначальними вузлами для інформаційних 
потоків, задаючи їм певний напрямок та ритм. Ці вузли являють собою 
усталені, інституалізовані правила взаємодії суб’єктів світової системи 
господарства. Конкуренція в суспільстві зміщується у сферу їх інформаційної 
взаємодії. Тож пріоритетними соціальними цінностями економічного 
розвитку стають інтелект і духовний розвиток людини, а провідними 
факторами – інформація та наукомістка технологія. За таких умов, рівень 
інтеграції держав у систему світової економіки залежить від ефективності їх 
національних інноваційних систем. 
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АВТОМОБІЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 
 
Автомобільний ринок один з найбільш динамічніших ринків України. 

Починаючи з 2003 р. рівень автомобілізації українців (кількість легкових авто 
у розрахунку на 1000 осіб) зріс зі 107 авто до 202 авто у 2016 р. [1]. Порівняно 
з європейськими країнами, це все ще низький показник. Наприклад, для 
Німеччини рівень автомобілізації населення сягає 572 автомобілі, для 
Словаччини – 546, для Франції – 578, Італії – 679, Польщі – 537 [2]. Але, 
враховуючи те, що протягом зазначеного періоду національна економіка 
функціонувала в умовах політичних, фінансово-економічних та воєнних 
потрясінь, наявна динаміка є позитивним сигналом. 

Згідно даних Міністерства інфраструктури України автомобільна 
транспортна система України налічує більше 9,2 млн транспортних засобів, у 
тому числі: 6,9 млн. легкових автомобілів; близько 250 тис. автобусів; близько 
1,3 млн вантажних автомобілів; понад 840 тис. од. мототранспорту [3]. 

В цілому, за інформацією реєстру відкритих даних [4], після кризових 
2014-2015 рр. автомобільний ринок відновлюється. Так, кількість транспорт-
них засобів, зареєстрованих вперше у 2018 р. сягнула 89% від докризового 
2013 р. (рис. 1). 

Разом з тим, вітчизняна галузь автомобілебудування показує спадну 
динаміку. 

Продажі вживаних іномарок і ввезення автомобілів з іноземною 
реєстрацією негативно вплинули на обсяги продаж автомобілів українського 
виробництва, які знизились із 4,8 тис. од. (за 9 міс. 2017 р.) до 4,39 тис. од. (за 
9 міс. 2018 р.). З початку 2019 року в Україні було випущено 4230 од. 
автотранспортних засобів, що на 7% менше, ніж за перші вісім місяців 
попереднього року [5; 6]. 

Протягом 2016-2019 рр. відбувалося скорочення обсягів продажу нових 
автомобілів, що пов’язують, в першу чергу, з падінням платоспроможного 
попиту, обмеженням доступу до кредитних ресурсів та спадом виробництва. 
Цей процес супроводжувався активним зростанням первинних реєстрацій 
імпортного секонд-хенду в Україні. Цьому сприяло прийняття законів щодо 
легалізації так званих «євроблях» [7]. 

Але за даними інформаційного порталу Auto24, тільки за перше півріччя 
2019 року до країни імпортовано автівки, більше третини з яких є старшими 
за 16 років, що погіршує й без того невтішну статистику середнього віку 
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автомобілів України [8]. Середній вік українського легкового автомобіля має 
динаміку змін у сторону збільшення. У 2001 р. він склав 17,1 років, у 2005 р. – 
18,5 років, у 2010 р. – 17,7 років, у 2012 р. – 18,4 років, у 2014 р. – 18,8 років, у 
2016 – 21,5 років. Для порівняння, цей показник для країн ЄС складає 
8,6 років, а для Куби, автопарк якої вважається найстарішим у світі – 
38 років [9]. 

 

 

Рис. 1. Перша реєстрація транспортних засобів в Україні, 2013–2019 рр. 
 
Ще одна особливість автомобільного ринку – Україна один зі світових 

лідерів за темпами поширення екологічних авто – електрокарів. На початок 
2019 року їх налічувалось 12333 одиниць. Для порівняння, це у 6 разів більше, 
ніж у Польщі. Тільки у 2018 р. українці придбали 5,3 тисяч електрокарів, що 
майже вдвічі більше, ніж у попередньому році [10]. 

Загальний огляд автомобільного ринку України свідчить про його 
поступове зростання. Збільшується показник рівня автомобілізації України. 
Але це розширення відбувається, в першу чергу, за рахунок скорочення 
виробництва вітчизняних авто і стрімкого зростання кількості імпортних 
бувших у вживанні автомобілів. Найбільшу питому частку останніх скла-
дають старі автомобілі, віком від 9 років й старше, через що показник 
середнього віку автопарку й надалі погіршується й станом на 2016 рік складає 
21,5 року. Паралельно з цими негативними тенденціями в Україні відбу-
вається стрімке розширення екотранстпорту. Зважаючи на зазначене, 
доцільним є державне регулювання авторинку в частині створення сприят-
ливих умов для розширення парку електрокарів та для розвитку вітчизняної 
автомобілебудівної галузі. 

 
Література: 

1. Шевченко І. Ю. Регіональна диференціація автомобілізації населення 
України / І. Ю. Шевченко // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 3. – С. 41-46. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_3_8 

2. Некрасов В. Пожинаючи плоди «автомобільного геноциду»: як 
українці борються за автомобілізацію країни. Інформаційно-аналітичний 

310611 

206549 

124182 
151728 

239127 

279052 
277402 

155054 

87416 
66120 

87819 

147181 

185553 

245718 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (5 

міс.) 

всього 

транспортни

х засобів 

у тому числі 

легкових 

автомобілів 



33 

ресурс ZAHID.NET. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/5/ 
633734/ 

3. Міністерство інфраструктури України : офіц. сайт. URL: http:// 
www.mtu.gov.ua 

4. Єдиний державний веб-портал відкритих даних : офіц. сайт. URL: 
https://data.gov.ua/group/transport 

5. Асоціація автовиробників України : офіц. сайт. URL: http:// 
ukrautoprom.com.ua/ 

6. В Україні збільшилося авто виробництво. Інформаційний портал. 
URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/9/651448/ 

7. Некрасов В. Пожинаючи плоди «автомобільного геноциду»: як 
українці борються за автомобілізацію країни. Інформаційно-аналітичний 
ресурс ZAHID.NET. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/ 
02/5/633734/ 

8. Названо середній вік імпортованих в Україну авто. Інформаційний 
портал. URL: https://auto.24tv.ua/nazvano_serednii_vik_importovanykh_v_ 
ukrainu_avto_n14234 

9. Дима О. О. Ринок легкових автомобілів та перспективи його розвитку 
в Україні / О. О. Дима // Вісник Львівської комерційної академії. Серія 
економічна. – 2014. – Вип. 46. – С. 44-49. 

10. Благовісний С. Бум «зелених» машин: 10 головних перемог електро-
карів в Україні. Інформаційний портал. URL: https://www.epravda.com.ua/ 
publications/2019/01/16/644266/ 

 
 
 

Miahkykh Iryna, 

Doctor of Economics, Professor of the Entrepreneurship and Business Department 

Kyiv National University of Technologies and Design; 

Shkoda Mariana, 

PhD, Associate Professor of the Entrepreneurship and Business Department 

Kyiv National University of Technologies and Design 
 

IMPROVEMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT 
ENTERPRISE PRICING POLICY 

 
In a market economy, enterprises are faced with the need for independent 

regulation of policies about prices, goods, distribution of products, organization of 
promotional events, personnel. In recent years, the role of the price of commodity 
products has grown and the attitude towards it has changed. The process of 
developing a pricing policy refers to one of the most complex and critical sections 
of management, based on market research (levels and dynamics of prices for 
commodity products, forms of price and non-price competition used in a particular 
market), as well as analysis of financial indicators of the enterprise. 

Today, the concept of «pricing policy», «pricing policy management» for 
Ukrainian enterprises is a big problem, and therefore there are difficulties and 
misunderstandings of its formation and management. Errors in pricing, such as 
excessive focus on expenses, unjustified profit maximization, a misunderstanding of 
the concept of “balance between supply and demand”, as well as when prices for 
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commodity products do not adapt in a timely manner or are poorly adapted to 
changes that occur in a particular market segment, etc. negatively affect sales, 
competition, profit-making by the enterprise, financial stability. 

This means that the pricing policy and its effective strategic management at 
enterprises must comply with market trends and ensure the achievement of the best 
results of operations, considering their available resources. 

The transition of the Ukrainian economy to market conditions requires new 
approaches to business methods, development of a future action strategy and 
calculation of the financial consequences of the activities of business entities. For 
each business entity, pricing policy and its management strategy is very important, 
which must be developed taking into account both external and internal factors. 

In modern conditions, the effectiveness of an enterprise is determined not only 
based on the quantity and quality of manufactured goods, but also on the effective 
implementation of a strategic plan to manage its pricing policy. Only with this 
approach, it is possible to guarantee that the efforts of the enterprise will meet, and 
not contradict its other marketing actions to promote marketable products. 

Each company, when is created, determines its mission, for what purposes the 
company was created, what results it wants to achieve in the implementation of 
financial and economic activities. On the basis of this mission and the goals and 
objectives set, the main directions and strategy for the development of the enterprise 
are developed, as well as what marketable products it will produce and sold to 
consumers, what will be its cost and volume of output. 

When setting the price of commodity products, the main factor is not the costs 
of the enterprise, but the consumer himself, who perceives or does not perceive the 
value of the proposed product and its value. Today, the buyer is becoming more 
demanding, which puts some pressure not only on the seller, but also on the supplier 
of marketable products. And therefore, for success, the business entity must 
consider such factor as the competitiveness of marketable products – this is its 
ability to be distinguished by a consumer from similar marketable products that are 
offered on the market by competitors. It is determined by comparing the parameters 
of the enterprise’s products with the corresponding competitive analogues. 

Thus, the pricing policy of any enterprise has a close relationship with its 
strategy and real capabilities, focusing on the state of supply and demand in the 
market, and the choice of the pricing strategy of enterprises affects the enterprise 
management strategy, since the functioning of the integrated interaction system 
allows you to focus on internal problems, with taking into account external factors; 
provides the formation of strategic ties and effective feedback marketing and 
management system. The most important function of an enterprise’s pricing policy 
is to ensure competitiveness, which depends on the level of its market position, the 
effectiveness of management activities and the level of competence. It should be 
noted that the enterprise’s market pricing strategy is determined because of the 
dynamics of the main indicators, such as market share, number of regular 
customers, state of economic potential, communication efficiency. 

Therefore, when forming a price management strategy, it is necessary first of 
all to focus on setting the price level, which will maximize the total profit of the 
enterprise while maximizing its business activities in the competitive space, and 
also, in accordance with its goals and specifics of activity, develop an optimal 
pricing policy for itself and determine strategy for managing it. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ 

ДЛЯ МОЛОДІ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 
 
В економіці сучасної України, як і в економіках інших розвинених країн, 

сфера послуг займає одне з провідних місць. Правові та юридичні послуги є 
одним з найважливіших і найбільш затребуваних видом послуг. Особливо 
юридичні консультації важливі для молоді країни, адже саме в них наше 
майбутнє. Професійні юристи мають попит практично в кожній сфері 
діяльності людей та бізнесу: освіті, медицині, виробництві, продажах, 
банківському секторі, аграрній сфері, будівництві та в багатьох інших. 
Останні десятиліття сектор юридичних послуг переживає неухильне 
зростання, що є наслідком підйому в міжнародній торгівлі і появи нових сфер 
практики, зокрема, в галузі бізнесу та торгового права. Такі сектора як 
корпоративна реорганізація, приватизація, міжнародні угоди по злиттю і 
поглинанню, права на інтелектуальну власність, нові фінансові інструменти і 
антимонопольне право сприяють зростанню попиту на якісні юридичні 
послуги. Нині на юридичному ринку України представлені як багатопрофільні 
фірми, фахівці яких обслуговують практично всі галузі юридичної практики, 
так і вузькоспеціалізовані фірми, які працюють у своєму певному 
«юридичному полі» [1, с. 71]. 

На українському ринку юридичних послуг можна виділити два види 
юридичної спеціалізації: індустріальний та галузевий. Індустріальна спеціа-
лізація визначається конкретною галуззю індустрії, в якій працює компанія. 
До них можна віднести обслуговування юридичними фірмами підприємств 
нафтогазової промисловості, енергетики та зв’язку й ін. Слід зазначити, що 
ефективна енергетична політика і стратегія держави, які врегульовані міцною 
правовою базою є необхідною умовою розвитку економічного та політичного 
суверенітету нашої країни. Проте останнім часом на ринку праці відчувається 
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гостра нестача кваліфікованих професіоналів-юристів, що володіють 
правовими знаннями в галузі енергетики. 

Основними й найбільш затребуваними напрямками юридичного 
супроводу пов’язані з традиційною проблематикою, що існує в енергетичній 
галузі є: 

1. Старіння генеруючого обладнання, мереж передачі та розподілу енергії 
та енергоресурсів – загальна масштабна проблема, що існує в енергетиці 
України на сьогоднішній день. Складність обладнання, короткі 
регламентовані терміни виведення обладнання в ремонт не дозволяють 
помилятися в процесі грамотного правового супроводу угод, спрямованих на 
обслуговування обладнання. Професійна юридична допомога дозволить 
грамотно оформити всі правовідносини і не допустити зриву термінів 
будівництва та ремонтної кампанії енергооб’єктів. 

Отже, до юридичних послуг можна віднести: правовий супровід угод, 
пов’язаних з будівництвом і реконструкцією енергетичних об’єктів, ремонтом 
і обслуговуванням тепло-, електрогенеруючого та іншого обладнання. 

2. Факти неналежного надання послуг з боку енергопостачальних органі-
зацій здатні спричинити для споживачів додаткові витрати, спровокувати 
конфлікт. Професійна юридична допомога дозволить знизити, а по можли-
вості і попередити виникнення витрат, конфлікту. Професійне правовий 
супровід при виявленні фактів безоблікового і бездоговірного споживання 
енергії дозволить захистити інтереси проти неправомірно і недобросовісно 
діючої сторони конфлікту. 

До юридичних послуг можна віднести: супровід судових спорів і 
представництво в судових розглядах, пов’язаних з фактами безпідставного 
збагачення в процесі енергопостачання, фактами безоблікового і без договір-
ного споживання енергії; підготовка всіх необхідних процесуальних 
документів та ін. 

3. Як показує досвід, в 90 % випадків можливо уникнути конфліктної 
ситуації, що випливає з договірних правовідносин, якщо правовідносини 
сторін врегульовані якісно складеним договором. Пакет типових договорів 
дозволить максимально знизити відсоток спірних конфліктних ситуацій у 
відносинах з партнерами. Розробка договорів теплопостачання або електро-
постачання, договорів надання послуг з передачі енергії, інших господарських 
договорів, а також приведення договірних відносин у відповідність з 
економічними інтересами замовника та чинним законодавством (розробка 
пакету типових договорів). 

Діяльність підприємств енергетичного сектора пов’язана з контролем, 
здійснюваним уповноваженими наглядовими органами. Якісне представлення 
інтересів підприємств здатне дозволити виключити порушення їх прав і 
законних інтересів. Забезпечення стійкого енергопостачання є однією з 
найважливіших умов функціонування всіх сфер світової економіки. У світлі 
реалізації Україною стратегії енергетичної незалежності, енергоефективності 
та відповідних змін на енергетичному ринку, актуальним стають 
консультування клієнтів, а особливо молоді, з багатьох важливих проектів в 
енергетичному секторі України. Реформи в енергетичному секторі, які зараз 
активно впроваджуються, з одного боку, насторожують інвесторів, але з 
іншого – сприяють розвитку та вдосконаленню правил, що склалися у цій 
галузі. 
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Тенденції пожвавлення зацікавленості інвесторів можна спостерігати у 
сфері відновлювальної енергетики, торгівлі природним газом та переробки 
відходів. Звіт Енергетичного Співтовариства 2018 р., який аналізує процес 
імплементації Україною Третього енергетичного пакета підтверджує 
позитивну динаміку розвитку у цій сфері. За останні декілька років Україна 
вийшла вперед за кількістю проектів у галузі відновлювальної енергетики. 
Іноземні інвестори постійно тримають руку на пульсі всіх законодавчих змін у 
цій сфері, а нещодавно почали переходити зі стану пасивних споглядачів до 
активних учасників. Особливу зацікавленість інвесторів щодо проектів з 
відновлювальної енергетики викликає виробництво електричної енергії з 
сонця та вітру [2, с. 83]. Режим, сприятливий для відновлюваної енергетики, 
діє в Україні з 2009 р. з досить частими законодавчими змінами, які 
гальмували всі процеси. Починаючи з 2015 р. до низки нормативно-правових 
актів були внесені зміни, завдяки яким з минулого року відновився інтерес до 
таких проектів. За оцінками міжнародного агентства IRENA, Україна має 
один з найбільших серед країн південно-східної Європи технічний потенціал 
використання відновлювальних джерел енергії (далі – ВДЕ) з можливістю 
застосування вітрових та сонячних електростанцій. Окрім того, відповідно до 
зобов’язань, які взяла на себе наша держава в рамках Енергетичного 
Співтовариства, до 2020 р. необхідно досягти радикального прогресу у сфері 
ВДЕ через збільшення їх частки у кінцевому споживанні до 11%. Однак 
досягнення цієї мети залишається під питанням [3]. 

Наразі в Україні має місце активізація процесів імплементації проектів у 
сфері відновлювальної енергетики через те, що законодавством встановлені 
умови, що на момент введення об’єкта в експлуатацію встановлюється 
«зелений тариф», який буде діяти до 2030 р. й кожні 3-4 роки тариф для нових 
проектів має тенденцію до зниження. 

Ще однією причиною активізації надання юридичних послуг у сфері 
енергетики є позитивний досвід реалізації проектів у сфері ВДЕ в Україні. 
Проекти у сфері відновлювальної енергетики впроваджуються в основному 
наступним чином. Переважно українські компанії виступають девелоперами 
проекту, а саме реалізують такі проекти від нульової стадії до стадії 
готовності до будівництва. Згодом залучаються інвестори, які фінансують 
проект, або банки, фонди, міжнародні організації, які готові кредитувати 
альтернативну енергетику [2]. 

Фахівці у сфері юриспруденції виступають юридичними радниками для 
інвесторів, фінансових установ у сфері ВДЕ, так і для девелоперів. Юридичні 
компанії надають свої послуги у проведенні юридичного аудиту проектів, які 
викликають інтерес інвесторів. При цьому наразі найбільш цікавими для 
фінансування є проекти, які отримали всі дозвільні документи для реалізації, 
тобто готові до будівництва. На підставі висновків юридичного аудиту клієнт 
приймає рішення щодо усунення проблемних питань та наступного 
фінансування чи входження у проект. 

Зважаючи, що тема відходів є досить актуальною для України, в першу 
чергу це стосується молоді країни, надзвичайно перспективною у наданні 
юридичних послуг у сфері енергетики є виробництво енергії в результаті 
переробки твердих побутових відходів. Вітчизняні та іноземні інвестори 
зацікавлені у цій сфері [4]. Наразі є наявність багатьох проектів на стадії 
ініціювання, проте процес реалізації гальмується через недостатній досвід з 
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боку відповідальних державних органів влади та місцевого самоврядування, 
відсутність або недосконалість законодавства у галузі переробки відходів. 
При цьому, гальмівним чинником в юридичній діяльності є відсутність 
модельного договору між державними органами влади чи місцевого 
самоврядування та інвесторами щодо імплементації проектів з переробки 
відходів. Відсутні також й сформованих у законодавстві правил щодо 
поводження з відходами. Через це інвестори вимушені самостійно 
здійснювати дослідження умов енергетичного ринку та ринку переробки 
твердих побутових відходів, вивчати запити від місцевої влади та багато 
чисельний перелік нормативно-правових актів, й тільки потім звертатися до 
юридичних фірм щодо юридичної допомоги щодо складання договорів з 
імплементації проектів з переробки відходів, який би відповідав українському 
законодавству. 

Отже, юридична діяльність у сфері енергетики, яка є відкритою для 
інвестицій та знаходиться на шляху до свого законодавчого вдосконалення, є 
перспективною нішою у сфері надання якісних юридичних послуг та потребує 
високопрофесійних фахівців у галузі права. 
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РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ЕКОНОМІЦІ 

УКРАЇНИ 
 
На сьогоднішній час податок на доходи фізичних осіб викликає все 

більше дискусій збоку науковців, зокрема щодо дослідження його впливу на 
економіку держави. Так як даний податок є одним із найбільших 
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наповнювачів бюджету та виконує ряд важливих функцій подальше його 
дослідження важливе для вітчизняної економіки. 

Роль податку на доходи фізичних у економічній системі держави можна 
відобразити через функції, які виконує цей податок. Виділяють три основні 
функції податку на доходи фізичних осіб (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Функції податку на доходи фізичних осіб 
 
Найважливішою функцією ПДФО є фіскальна, так як відповідно до цієї 

функції податок виконує своє основне призначення – наповнення дохідної 
частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства. 
Питому вагу надходжень податку на доходи фізичних осіб у доходах 
зведеного бюджету України відображено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у доходах 
зведеного бюджету України (2016-2018 рр.) 

 
ПДФО 

(млн. грн) 

Доходи зведеного 
бюджету України 

(млн. грн.) 

Питома вага 
(%) 

2016 р. 138781,8 782748,5 17.73% 
2017 р. 185686,1 1016788,3 18.26% 

2018 р. 229900,6 1184278,1 19.41% 
Джерело: складено автором на основі [1] 

 
Також важливу роль відіграє регулююча функція ПДФО, так як вона має 

вагомий вплив на рівень і структуру доходів населення, його плато-
спроможний попит. 

Оподаткування доходів є не лише важливим джерелом формування 
бюджетних ресурсів держави, але і вагомим фінансовим регулятором 
соціально-економічних процесів, впливаючи на обсяг і структуру доходів 
платників, активність інвестиційної діяльності, процеси нагромадження 

Функції 
ПДФО 

Фіскальна 

Регулююча Контролююча 
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капіталу, визначаючи обсяги сукупного споживання та інші чинників 
стабільності та розвитку суспільства [2]. 

Наступною функцією ПДФО є контрольна функція. За допомогою цієї 
функції оцінюють збалансованість та раціональність податкової системи, 
кожного елемента окремо, перевіряють, наскільки податки відповідають 
реалізації мети у сформованих умовах. 

Через ПДФО реалізується зв’язок громадян-платників з державою (в особі 
фіскальних органів) і місцевими органами самоврядування, тим самим вони 
стають причетними до формування доходів бюджету, що дає підставу для 
контролю за ефективним використанням державних ресурсів [3]. 

Отже, виходячи з вище наведеного, необхідно відмітити, що система 
оподаткування доходів фізичних осіб займає вагоме місце у соціально-
економічній системі держави, формуванні бюджетних ресурсів держави, а 
також виконує функцію фінансового регулятора соціально-економічних 
процесів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
 
Динамічні зміни зовнішнього середовища, його турбулентність вимагають 

постійного розвитку та вдосконалення системи управління підприємством, 
розробки нових прогресивних методів і механізмів, здатних зменшити вплив 
негативних факторів на загальні показники діяльності підприємства. У таких 
умовах висуваються нові вимоги до формування механізму управління 
підприємством, ефективність функціонування якого повинна забезпечуватися 
як під впливом удосконалення організації виробництва, праці та управління, 
так і спроможністю його пристосування до сучасних умов господарювання. 

Під управлінням персоналом розуміють процес реалізації функцій 
менеджменту [1, с. 170]. Кожне з наведених визначень варте уваги, хоча дуже 
рідко автори зазначають, що основною метою управління персоналом є 
досягнення цілей функціонування підприємства, адже система управління 
персоналом є складовою системи управління підприємством у цілому. 

Механізм ефективного управління персоналом впливає на діяльність 
підприємства в цілому та забезпечує підвищення продуктивності та 
результативності праці. 

Механізм забезпечення ефективності управління персоналом підприємств, 
який формується на основі трьох складових, які трансформувалися в 
компоненти механізму представлено на рис. 1. Механізм будується на засадах 
функціонально-структурного підходу до управління персоналом. 

Інформаційна складова забезпечення ефективності управління персо-
налом являє собою складний динамічний комплексний процес, що забезпечує 
управлінців відомостями для виконання функцій. Пропонується розглянути 
такі дефініції терміна «інформаційне забезпечення»: 

– органічно взаємопов’язана сукупність елементів, взаємодію яких 
організовано певним чином у єдину технологію, що реалізує правила та 
методологічні принципи ефективного перетворення інформації відповідно до 
потреб управління; 

– відомості, знання, що надаються персоналу всіх підрозділів у ході 
робіт із задоволення інформаційних потреб, і відповідним чином оброблена 
інформація; 
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– частина системи управління, яка є сукупністю даних про фактичний і 
можливий стан елементів виробництва та зовнішніх умов функціонування 
виробничого процесу, а також про логіку зміни й перетворення елементів 
виробництва; 

– одна зі складових сучасних автоматизованих систем, розглянута поряд 
із технічними та програмними видами забезпечення, процес надання 
інформації окремим особам і групам – користувачам інформаційних систем 
відповідно до їхніх інформаційних потреб. 

 

 

 
Рис. 1. Компоненти механізму забезпечення ефективності управління 

персоналом підприємств 
 
Слід зазначити, що інформаційне забезпечення управління – це зв’язок 

інформації із системами управління підприємством й управлінським 
процесом. Воно може розглядатися не тільки загалом, охоплюючи всі функції 
управління, а й за окремими функціональними управлінськими роботам. Це 
дає можливість відтінити специфічні моменти, притаманні інформаційному 
забезпеченню управління, розкривши його загальні властивості. 

Мотиваційне забезпечення має бути орієнтоване на організацію персоналу 
й надання йому більших можливостей для участі в досягненні цілей і, 
відповідно, отримання регулярних винагород за кінцеві результати 
колективної діяльності. Мотиваційна складова, орієнтуючись на персонал як 
найцінніший ресурс підприємства, дозволяє підвищити активність праців-
ників через досяжність нормативних полікритеріальних характеристик, які є 
основою наведення порядку на підприємстві, й лише потім через внутрішню 
мотивацію, яка враховує складність, якість, результативність діяльності будь-
якого співробітника підприємства. 

Мотиваційна складова орієнтується на отримання задоволення від роботи, 
починаючи від удосконалення робочих місць, їх автоматизації, розширення 
сфери діяльності, поділу й кооперації, обслуговування робочих місць і 
закінчуючи оцінкою якості та кількості затрачених зусиль персоналом, його 
мотивацією через різні види матеріального, морального та психологічного 
заохочення. 

Можливості використання різних підходів у мотиваційному забезпеченні 
управління персоналом нерозривно пов’язані з його саморозвитком. 
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Діяльністю персоналу керують потреби, які перебувають у постійній динаміці 
та взаємодії. Мотивацію необхідно здійснювати, використовуючи відповідні 
принципи, методи, важелі та інструменти, які дають можливість отримати 
достовірну інформацію щодо актуальності тих чи інших потреб працівників. 
Запровадження мотиваційної складової на машинобудівних підприємствах 
забезпечує певний позитивний ефект. 

Дослідження процесу мотивації дозволило зробити висновки щодо 
основних закономірностей створення мотиваційного забезпечення ефектив-
ності управління персоналом, які полягають у: 

– визначальній ролі мотивації в досягненні прибутковості 
підприємства; 

– забезпеченні оптимального поєднання принципів загального та 
специфічного підходів до мотивації персоналу; 

– врахуванні ступеня розвитку підприємства з позицій можливостей 
застосування мотиваційного механізму забезпечення ефективності діяльності. 

Мотиваційний механізм можна також розглядати, як варіант соціального 
розвитку підприємства, який характеризується як задоволення соціальних 
потреб працівників. Таким чином, прибуток у цьому випадку – це ресурсний 
потенціал для формування стратегії соціального розвитку. Відповідно до цієї 
моделі, задоволення соціальних потреб працівників можливі лише на основі 
«збагачення» підприємств [2]. 

Ефективність мотивації оцінюється за результатами діяльності 
співробітників і організації з характеристиками, що визначають становлення 
до праці (зусилля, старання, наполегливість, уважність, сумлінність, 
контактність та ін.) Взаємозв’язок елементів мотиваційних процесів 
наведений на рисунку 2. 

 

 

Рис. 2. Процес мотивації трудової діяльності персоналу 
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Р. Дафт розширює розуміння мотивації, зазначаючи фактори, що спонукають 
до дії: мотивація – засоби, що існують усередині людини, які викликають у 
ній ентузіазм і завзятість у виконанні певних дій [2, с. 74]. 

Сутність управління поведінкою персоналу – це системний, планомірний 
організований вплив за допомогою взаємозалежних організаційно-еконо-
мічних і соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу 
робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для використання 
трудових якостей працівника (робочої сили) з метою забезпечення 
ефективного функціонування підприємства і всебічного розвитку зайнятих на 
ньому працівників. 

Отже, ефективне управління працівниками на підприємстві на основі 
мотиваційного механізму в рамках організації буде успішним лише в тому 
випадку, якщо враховуються актуальні й довгострокові цілі та завдання 
організації, а також суспільства, уся сукупність зв’язків індивіда із зовнішнім 
середовищем, якщо воно диференційовано залежне від інтересів працівника, 
якщо суб’єкти мотиваційного управління мають необхідні знання й навички. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Інтерес до поняття «інтелектуальний капітал» виник у зв’язку з 

підвищенням інтелектуалізації праці в сучасних умовах, насиченням будь-якої 
праці розумовою діяльністю. Інтелектуальний капітал персоналу різних 
категорій наповнений різним змістом в силу специфіки сільськогосподарської 
діяльності, що обумовлює складність його вимірювання та оцінки, тому 
проблематика цього питання для розвитку аграрного сектору економіки 
країни є актуальною та важливою. 
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До сих пір немає однозначної чіткої думки, що розуміти під інтелек-
туальним капіталом – у кожного автора свій підхід до розуміння даної 
дефініції. Відзначено, що практично всі вітчизняні та зарубіжні автори єдині в 
думці про склад (структуру) інтелектуального капіталу, в який входять 
знання, вміння і навички людини (працівника), що є його власником, або 
сукупності людей, що працюють в конкретній організації. Одні дослідники 
трактують інтелектуальний капітал як нематеріальні активи, інші – як 
інтелектуальну власність; відомі праці, в яких три ці поняття розглядаються 
як взаємозалежні, але не тотожні. 

Так, структура інтелектуального капіталу організації, представлена Е. 
Брукінг, складається з чотирьох частин: ринкові активи, інтелектуальна 
власність як актив, людські та інфраструктурні активи [1]. 

Як зазначає Девід Скірма, одна з головних проблем подібного 
вимірювання полягає в тому, що тут двічі два не завжди дорівнює чотирьом, 
нерідко навіть саме поняття вимірювання не співвідноситься зі звичними 
математичними обчисленнями [2]. 

Разом з цим, погоджуємося, що основою інтелектуального капіталу, як 
результату, є знання людини або групи людей: отримана освіта, придумана 
торгова марка, розроблене програмне забезпечення та ін. Хоча вимірювання 
такої величини як «інтелектуальний капітал» і є досить відносним, науковці 
відокремлюють певні підходи до його визначення, які доцільно розглянути: 

1) «Невідчутні цінності» – в основі підходу методика EVA (Economic 
Value-Added). В цьому випадку люди розглядаються не з позиції вартості, а, 
скоріше, як активи. Хоча дана методика ефективна у визначенні «невідчутних 
цінностей», вона не дає відповіді на питання про те, як ці цінності 
створюються й розвиваються; 

2) Спочатку показники, потім – вимірювачі. Ця група методів базується на 
розгляді різних показників інтелектуального капіталу, на основі яких 
розробляються самі вимірники; 

3) Збалансовані рахунки. Ці методи самі по собі не ідентифікують 
інтелектуальний капітал, а перш за все пов’язуються з корпоративною 
стратегією, на основі якої розробляється збалансована безліч показників – 
фінансових і не фінансових відповідно до різних організаційних рівнів щодо 
ієрархії управління, а також конкретного працівника, наприклад, інновації, 
навчання тощо. Разом з тим, наприклад, у варіанті Balanced Scorecard Каплана 
й Нортона управління знаннями на основі навчання та зростання визначається 
й вимірюється як окрема складова загальної організаційної ефективності. 

4) Нове покоління методик. Окрема група методів представляє «третє 
покоління» вимірників інтелектуального капіталу. Характеризуючи рівень 
знань (скільки досвіду у вашого персоналу), також враховують як пряму 
активність, що дозволяє його розвивати (наприклад кількість днів навчання), 
так і перетворюючу активність (сприйняття кращих практик на основі 
неявного людського знання). У числі подібних методик – IC Index: 
ідентифікація чотирьох основних категорій інтелектуального капіталу 
(відношення, люди, інфраструктура, інновації) і подання їх у вигляді 
ієрархічної структури. Сюди ж відноситься й методика IC Rating – та ж 
ієрархічна структура, але з додаванням фактора ризику. Особливістю даної 
групи методик є те, що вони дозволяють менеджерам не тільки реєструвати 
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компоненти вартості, але й звертати увагу на деякі тенденції, фактори, що 
лежать в основі ситуації, в тому числі й особливо чутливі до ризиків. 

Що ж стосується аграрного сектора, то тут буде відрізнятися не тільки 
методика вимірювання інтелектуального капіталу, але й його позначення. 
Відбувається це через специфічні особливості сільськогосподарського вироб-
ництва. Передусім це природно-кліматичні умови і сезонність виробництва, 
особливості розвитку сільських територій, слабкий ступінь впровадження 
новітніх технологій у сільськогосподарське виробництво, низький плато-
спроможний попит сільського населення й значної частини суб’єктів 
аграрного бізнесу. Отже, формування інтелектуального капіталу повинно 
базуватися на таких принципах як особливості виробництва та комплексний 
підхід. 

Наголошуємо, що, характеризуючи процес реалізації наукових досягнень 
в аграрній сфері, слід обов’язково враховувати ці особливості а також те, що 
основним засобом виробництва в аграрній сфері є земля, якій властива 
територіальна протяжність. Отже, впровадження інновацій поширюється на 
великі території, що потребує специфічних методів контролю й чітко 
налагоджених зв’язків між учасниками цього процесу. 

У сільському господарстві процес впровадження наукових досягнень 
безпосередньо поєднаний із живими організмами, закономірності розвитку 
яких впливають на швидкість реалізації інновацій. Крім того, неможливим є 
встановлення постійних параметрів при впровадженні в сільськогосподарське 
виробництво нових технологічних процесів. У результаті змін природних 
умов їх можна коригувати. 

У сільському господарстві також не збігаються процес праці та процес 
виробництва, що зумовлено біологічними закономірностями розвитку рослин 
і тварин. Оскільки впровадження здійснюється в період процесу праці, то 
практичне застосування більшості інновацій та їх економічна реалізація 
розділяються проміжком часу. Цей розрив між застосуванням інновації та 
одержанням результату потребує виробничої перевірки наукової розробки і 
додаткових фінансових ресурсів. 

Як уже зазначалося, сільське господарство характеризується сезонністю. 
Для процесу реалізації наукових досягнень це означає, що проведення 
багатьох заходів здійснюватиметься відповідно до пори року й обмежу-
ватиметься чітко визначеними часовими межами. Крім того, реалізація 
наукових досягнень у сільському господарстві характеризується вищим 
рівнем творчості та може супроводжуватися масою відстрочених побічних 
наслідків. 

Враховуючи вказані вище галузеві особливості, можна виділити ключові 
принципи розвитку інтелектуального капіталу аграрної сфери, за якими 
можна вимірювати рівень інтелектуального капіталу та ухвалювати 
обґрунтовані управлінські рішення: 

 пріоритетність, що полягає у важливому значенні розвитку інтелек-
туального капіталу для формування конкурентоспроможного аграрного 
сектору; 

 системність і комплексність передбачає охоплення всіх складових 
процесу формування інтелектуального капіталу, врахування важливості всіх 
складових процесу „наука – виробництво – споживач”; науковість, що 
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визначає важливість ролі науки і освіти у розвитку інтелектуального капіталу 
та формуванні інноваційної моделі; 

 екологічність, що передбачає обережність стосовно навколишнього 
природного середовища у реалізації нововведень в аграрному секторі; 

 людиноцентричність, що відображає пріоритет людини при впровад-
женні інновацій в аграрне виробництво [3]. 

Таким чином, під інтелектуальним капіталом в аграрній сфері доцільно 
розуміти капітал, що формується інтелектуальними ресурсами аграрної сфери, 
а також природним та економічним потенціалом територій і регіонів, що в 
процесі взаємодії та руху створюють нову вартість. 

Отже інтелектуалізація вже давно стала об’єктивно необхідним атрибутом 
усіх сфер життя людини, а знання, як нематеріальна основа інтелектуального 
капіталу, зокрема втілені в наукових розробках, – визначальним аспектом 
створення й впровадження в практику інновацій. Дедалі більшої значимості 
ця проблема набуває для аграрної сфери, специфічної за функціональними 
ознаками господарського процесу й інституціональними умовами створення, 
поширення та використання продуктів інтелектуальної діяльності. Реалії 
сьогодення підтверджують виключну важливість для науки та практики 
здійснення ґрунтовних наукових досліджень щодо проблем розвитку 
інтелектуального капіталу, зокрема в галузево-специфічному вимірі. Актуаль-
ність проблеми розвитку інтелектуального капіталу в аграрній сфері 
пов’язана, насамперед, з необхідністю інтелектуалізації аграрно-господар-
ських відносин, створення сприятливих інституціональних умов для 
поширення знань, як, наприклад, формування перспективної конкуренто-
спроможності аграрних товаровиробників. 
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ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, 

ЩО ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ 
 
Фiнaнсoвий стaн – oдна з нaйвaжливiших хaрaктeристик eкoнoмiчнoї 

дiяльнoстi пiдприємствa в зoвнiшньoму сeрeдoвищi. Вiн визнaчaє кoнкурeнтo-
спрoмoжнiсть пiдприємствa, йoгo пoтeнцiaл у дiлoвoму спiврoбiтництвi. Зa 
йoгo пoкaзникaми мoжнa визнaчити ступeнi гарантованості eкoнoмiчних 
iнтeрeсів сaмoгo пiдприємствa i йoгo партнерів. Фiнaнсoвий стaн визнaчaється 
нa oснoвi фiнaнсoвoгo aнaлiзу дiяльнoстi пiдприємствa. 

Одне з найбільш обгрунтованіших визначень поняття фінансового стану 
підприємства наведено у фінансовому словнику-довіднику за редакцією 
М.Я. Дем’яненка, де серед його характеристик на перший план виступає 
якісна сторона діяльності підприємства, і фінансовий стан розглядається як 
комплексне поняття, що відображає якісну сторону його виробничої й 
фінансової діяльності та є результатом реалізації усіх елементів зовнішніх і 
внутрішніх фінансових відносин підприємства. Фінансовий стан характе-
ризується системою показників, які відображають стан капіталу в процесі 
його кругообігу, здатність розраховуватися за своїми зобов’язаннями і 
забезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої діяльності у певному 
періоді [1]. 

Досить повним є визначення сутності фінансового стану у М.Я. Коробова, 
який стверджує, що фінансовий стан підприємства є складною, інтегрованою 
за багатьма показниками характеристикою якості його діяльності. На розвиток 
цієї тези фінансовий стан підприємства пропонується розглядати як міру 
забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь 
раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської 
діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [3]. 

В.В. Осмоловський теж зазначає, що фінансовий стан підприємства є 
комплексним поняттям, яке включає аспект забезпеченості фінансовими 
ресурсами, необхідними для нормальної виробничої діяльності суб’єктів 
господарювання, їх доцільне та ефективне розміщення та використання 
длярпобудови фінансових взаємовідносин з іншими суб’єктами господа-
рювання на принципах платоспроможності та фінансової стійкості [4]. 

Г.В. Савицька трактує фінансовий стан підприємства як економічну 
категорію що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу та 
спроможність суб’єкта до саморозвитку на фіксований момент часу [6]. 

Отже, можна зробити висновок, що науково-теоретичні підходи різних 
авторів мають певні розбіжності щодо визначення поняття «фінансовий стан 
підприємства». 

На фінансовий стан підприємства впливають різні фактори, які частково 
чи повністю залежать від діяльності підприємства. Загальної класифікації 
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факторів, які впливають на фінансовий стан підприємства, адже багато джерел 
надають різні класифікації цих факторів [5]. Найпоширеніші види факторів, 
що впливають на фінансовий стан підприємства можна класифікувати за 
наступними ознаками: 

– за місцем виникнення – зовнішні та внутрішні; 
– за складом – прості, складні; 
– за часом впливання – постійні та змінні; 
– за ступенем кількісного вимірювання – кількісні (піддаються 

вимірюванню), якісні (не піддаються вимірюванню). 
Зовнішніми називають ті фактори, які формуються під впливом зовніш-

нього середовища, і вони поділяються на міжнародні, національні та ринкові. 
До найбільш суттєвих зовнішніх факторів, які впливають на фінансовий 

стан підприємства відносять: 
– становище підприємства на ринку товарів та послуг; 
– економічні умови господарювання; 
– платоспроможний попит споживачів; 
– економічна та фінансово-кредитна політика законодавчої й виконавчої 

влади; 
– соціальна та екологічна ситуація в суспільстві тощо [5]. 
До внутрішніх факторів відносяться ті, що безпосередньо залежать від 

форм, методів та організації роботи на самому підприємстві. 
Визначальними внутрішніми факторами впливу є: 
– склад та структура майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси й 

резерви; 
– розмір оплаченого статутного капіталу; 
– структура продукції чи послуг, які випускаються підприємством, її 

частка в загальному платоспроможному попиті; 
– галузева належність суб’єкта господарювання [5]. 
Отже, вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на впливають на 

фінансовий стан підприємства підприємства може бути різним, яким потрібно 
і можливо управляти в певних межах. 

 
Література: 

1. Дем’яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та ін. Фінансовий словник-довідник/ за 
редакцією Дем’яненка М.Я. – К.: ІАЕУААН, 2009. – 507 с. 

2. Захарова Н.Ю., Яцух О.О. Фінансовий стан підприємства та методика 
його оцінки. Гроші, фінанси і кредит. Том 29(68), № 3, 2018. 

3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: 
Навчальний посібник. – К.: Знання. – 2000. – 378 с. 

4. Осмоловский В.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. – 
Минск: Новое знание, 2006. – 188 с. 

5. Полозук Ю. В., Русіна Ю. О. Економічна сутність фінансової стійкості 
підприємства та фактори, що на неї впливають // Международный научный 
журнал // № 2, 2015. 

6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. 
посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2009. – 662 с. 

 
 
 



50 

Варваров Микола Анатолійович, 

аспірант факультету фінансів 

Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана 
 
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДОХІДНИМ МЕТОДОМ 
 
Аналітики використовують на практиці широке коло моделей – від 

найпростіших до складних та громіздких. Припущення, що лежать в основі 
цих моделей, часто сильно розрізняються, і все ж моделі мають загальні риси, 
які можна віднести до кількох широких категорій. 

Оцінювання вартості підприємства проводиться із застосуванням методичних 
підходів, методів оцінювання, які є складовими методичних підходів або 
результатом комбінування кількох методичних підходів, а також оціночних 
процедур. У зарубіжній і вітчизняній практиці оцінювання вартості майна най-
більш поширені три методичні підходи до оцінювання вартості підприємства та 
окремих майнових об’єктів: витратний, дохідний, ринковий (порівняльний) підхід. 

Розглянемо найбільш поширений метод оцінки вартості підприємства – 
дохідний. Фундамент, що лежить в основі даного підходу, – це правило 
теперішньої вартості (англ. «present value» – PV), згідно з яким вартість будь-
якого активу відповідає теперішній вартості очікуваних грошових потоків, що 
припадають на даний актив. Методи доходного підходу базуються на врахуванні 
принципів найбільш ефективного використання та очікування. Грошові потоки 
розрізняються залежно від виду активу – це можуть бути дивіденди (у випадку 
акцій), купони (відсотки) і номінальна вартість (у випадку облігацій), а також 
грошові надходження після сплати податків (у випадку реальних проектів). 

Оцінюючи дисконтовані грошові потоки, ми намагаємося визначити 
внутрішню вартість (англ. «intrinsic value») активу, засновану на 
фундаментальних факторах. Виділимо основні кроки підходу на основі 
дисконтування грошових потоків [1, с. 146]: 

1. Збір необхідної інформації та вибір типу грошового потоку; 
2. Визначення прогнозного періоду; 
3. Визначення ставки дисконтування; 
4. Підготовка фінансового прогнозу на кожен майбутній рік діяльності 

компанії, включаючи постпрогнозний період; 
5. При потребі необхідно скоригувати фінансовий прогноз метою 

нормалізації показників прогнозу; 
6. Розрахунок чистих грошових потоків у розрізі окремих періодів; 
7. Визначення залишкової вартості (англ. «Terminal value»); 
8. Розрахунок поточної вартості майбутніх грошових потоків і вартості 

компанії в постпрогнозний період, а також їх сумарного значення; 
9. Визначення необхідності та коригування на премії або знижки за 

ліквідність та контроль. 
Опишемо найбільш часто використовуваний метод дохідного підходу – 

модель DCF. Методичний підхід ґрунтується на величині теперішньої вартості 
майбутніх грошових потоків, яку може генерувати об’єкт оцінювання в розрізі 
окремих періодів. Концепція DCF обґрунтована в працях Раппапорта та 
Коупленда. Практичною реалізацією вперше почала займатися компанія 
McKinsey. 
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Таблиця 1 
Методи дохідного підходу оцінки вартості бізнесу 

Метод Основні характеристики 
Чистий грошовий 
потік на інвестований 
капітал 
FCFF – Free Cash 
Flow to the Firm 

 Передбачає постійну (оптимальну) структуру 
фінансування; 

 При послідовних припущеннях результат по 
FCFF = результату по FCFE. 

Чистий грошовий 
потік на акціонерний 
капітал 
FCFE – Free Cash 
Flow to Equity 

 Використовується при «плаваючою» структурі 
фінансування; 

 Дає можливість врахувати специфічну 
структуру фінансування для конкретного бізнесу. 

Метод прямої 
капіталізації 

 Передбачає рівномірне зростання грошових 
потоків; 

 Використовується в основному при оцінці 
нерухомості або розрахунку термінальної вартості 
бізнесу (модель Гордона). 

Капіталізація 
дивідендів 
DDM – Dividend 
Discount Model 
(minority basis) 

 Залежить від норми виплати дивідендів 
(payout ratio), що зазвичай занижує вартість; 

 Передбачає стабільні грошові потоки; 

 Для оцінки міноритарного пакету акцій. 

Скоригована поточна 
вартість 
APV – Adjusted 
Present Value 

 Використовується для компаній з великою 
часткою боргового фінансування, що змінюється; 

 Точніше враховує ефект податкового щита. 

Метод реальних 
опціонів 
ROV – Real Option 
Valuation 

 Враховує потенційні можливості і гнучкість в 
управлінні, дозволяє врахувати невизначеність; 

 Особливо підходить для старт-апів. 

Метод доданої 
економічної вартості 
EVA – Economic 
Value Added 

 Дозволяє визначити економічний прибуток 
понад необхідної прибутковості інвесторів 
(акціонерів та кредиторів); 

 Рідко використовується в оцінці. 
Джерело: підсумовано автором на основі [1; 2; 3] 

 
Вартісні показники компанії визначаються відповідно до моделі двома 

величинами: обсягом прогнозного чистого грошового потоку підприємства, 
який очікується в довгостроковому періоді та заданим ринком рівнем ризику 
вкладення коштів у підприємство, який ураховується у ставці дисконтування, 
відповідно, у ставці вартості залучення підприємством капіталу. 

Алгоритм розрахунку вартості підприємства методом DCF можна подати 

у вигляді такої формули: PV = ∑
   

(   ) 
 

  

(   ) 

 

   
 + A1 + A2 , де: [2, c. 195] 

n – період прогнозування; r – ставка дисконтування; CF – чистий 
грошовий потік t періоду; TV – terminal value (залишкова вартість 

підприємства) = 
     

   
; A – коригування. 
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Прогнозування величини CF у розрізі окремих періодів здійснюється з 
використанням експертних і статистичних методів прогнозування фінансових 
показників. На практиці розраховую два види вільних грошових потоків: 
чистий грошовий потік на інвестований капітал (англ. «FCFF» – «Free Cash 
Flow to the Firm»), чистий грошовий потік на акціонерний капітал (англ. 
«FCFE – Free Cash Flow to Equity»). Наведемо порядок їх розрахунку на 
рис. 1.  

 
Потік на інвестований капітал  Потік на акціонерний капітал 

Розрахунок FCFF  Розрахунок FCFE 
EBIT (прибуток до сплати 
відсотків та податків) 

 EBIT (прибуток до сплати відсотків 
та податків) 

 - відсотки сплачені 

- Податок на прибуток (EBIT*tax)  - Податок на прибуток (EBT*tax) 
+ Амортизація (D&A)  + Амортизація 

- Капітальні вкладення (Capex)  - Капітальні вкладення (Capex) 
- зміни в оборотному капіталі  - зміни в оборотному капіталі 

 + Приріст боргу / – Зменшення 
боргу  

= Чистий грошовий потік на 
інвестований капітал 

 = Чистий грошовий потік на 
акціонерний капітал 

Рис. 1. Формула розрахунку чистих грошових потоків 
Джерело: складено автором на основі [1; 3] 

 
Також при оцінці компаній методом DCF використовуються припущення, 

наведемо основні припущення в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Основні припущення, які використовуються 

при застосуванні методу DCF 

Параметр Припущення Коментарій 

1 2 3 
Об’єкт оцінки - Вартість пакету 

акцій / 
Бізнесу в цілому 

 Залежить від цілей оцінки: 
внесок до статутного капітал / 
управлінські цілі 

Валюта 
прогнозу 

- Одна валюта: UAH 
/ USD / EUR /інша 
місцева валюта 
- Дві та більше 
валют – Міжнародні 
компанії, банки 

 Як правило, потоки будуються 
в одній валюті – основній валюті 
бізнесу (англ. «functional 
currency»); 

 Для потоків в різній валюті 
повинні бути різні ставки 
дисконтування. 

Тип грошових 
потоків  

- Реальні / 
номінальні (в 
залежності від 
галузі) 

 Аналогічно ставці 
дисконтування; 

 При прогнозуванні реальних 
потоків всі потоки повинні бути 
очищені від інфляції. 
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Закінчення таблиці 2 

1 2 3 
Період 
прогнозування 

- В середньому від 5 
до 10 років 

 При невизначеному горизонті 
операційної діяльності: до 
стабілізації грошових потоків; 

 При певному горизонті: до 
закінчення корисного терміну 
служби (приклад: до вилучення 
запасів в видобувному бізнесі). 

Завершальний 
грошовий 
потік і 
термінальний 
ріст 

- Cтабільний 
грошовий потік 
після закінчення 
прогнозного періоду 
- Від 0% до 5% 

 Завершальний потік повинен 
відображати довгостроковий 
стабілізований грошовий потік 
бізнесу; 

 Термінальний темп зростання 
визначається в залежності від 
прогнозів темпів інфляції, 
зростання економіки, галузі. Як 
правило, передбачається 
термінальний ріст на рівні 
довгострокової інфляції (реальне 
ріст 0%). 

Інші - Безперервність 
господарської 
діяльності; 
- Законодавство; 
- Грошові потоки 
розподілені 
рівномірно. 

 Компанія продовжує 
працювати в майбутньому і 
зберігає спеціалізацію в бізнесі; 

 Враховується чинне 
законодавство і затверджені 
зміни, неприйняті зміни в 
розрахунок не приймаються; 

 Дисконтування на середину 
періоду. 

Джерело: підсумовано автором на основі власних спостережень 

 
Найчастіше, у загальному випадку, в українській практиці, основним 

підходом в оцінці вважають дохідний підхід, а саме метод дисконтованих 
грошових потоків (DCF) на базі чистого грошового потоку на інвестований 
капітал, ринковий метод використовують для підтвердження результатів 
дохідного підходу та довідково для розуміння факторів формування вартості у 
компаніях-аналогах, витратний метод часто використовую як нижню межу 
вартості, оскільки він показує вартість активів підприємства при їх продажу. 
Метод дисконтованих грошових потоків популярний з декількох причин: він 
показує фундаментальну або внутрішню вартість, потребує меншої кількості 
припущень ніж метод APV або EVA. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЧНОЮ МОБІЛЬНІСТЮ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
У сучасному соціально-економічному контексті розвитку освітніх систем 

важливу роль відіграють процеси глобалізації та інтернаціоналізації вищої 
освіти. Демократичні цінності, які затверджувалися в освіті за час свого 
розвитку, призвели до нового її розуміння як системи, яка повинна забез-
печувати кожній людині можливість не просто отримувати та поповнювати 
знання, але й для розвитку і самореалізації протягом усього життя. 

Сьогодні зростає попит на випускників, здатних працювати в 
мультикультурному середовищі і транснаціональних корпораціях, а метою 
вищої освіти стає підготовка професіоналів окремих сфер. У зв’язку з цим, 
особливе місце в системі освіти займає феномен академічної мобільності, 
який активно поширюється. 

Існує велика кількість визначень поняття академічної мобільності. 
Кожний дослідник вкладає у це поняття свій сенс, звужуючи його або 
розширюючи. Але у самому широкому розумінні академічна мобільність – це 
інтеграційний процес у сфері освіти, що надає можливість студентам, 
аспірантам, викладачам брати участь в різноманітних навчальних або 
навчально-дослідницьких програмах на території України чи поза її межами. 

Налагодження мобільності вимагає врахування соціально-економічних та 
культурних особливостей, тому застосування тих чи інших механізмів 
державного управління академічною мобільністю є справою кожної окремої 
країни і невідривно пов’язана з державною політикою та стратегією розвитку 
вищої освіти, за основу якої взято державні цілі [1]. 

Під державним управлінням академічною мобільністю слід розуміти 
сукупність правових, організаційних, економічних та інформаційних дій 
держави, спрямованих на створення належного середовища для реалізації 
права суб’єктів освітнього та наукового процесу на академічну мобільність. 

Оптимальні умови розвитку академічної мобільності в Україні можуть 
бути створені за умови наявності єдиної держаної політики, яка повинна 
формуватися відповідно до пріоритетів країни та спиратися на взаємодію усіх 
гілок і рівнів влади. 

Для України досягнення ефективної міжнародної академічної мобільності 
в контексті Європейської інтеграції реальне лише за умови формування і 
впровадження оновленого інструментарію механізмів державного управління 
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академічною мобільністю, серед яких пріоритетними мають стати: 
адміністративно-правовий, організаційний, економічний механізми інформа-
ційного забезпечення. 

На адміністративно-правовому рівні для приведення національної вищої 
освіти у відповідність до загальноєвропейських стандартів і вимог необхідно 
сформувати належне інституційне середовище шляхом надання університетам 
вищого рівня автономності, що сприятиме підвищенню рівня відповідальності 
суб’єктів освітнього процесу та самостійності прийняття рішень згідно із 
встановленими європейськими стандартами. Інструменти стандартизації 
освіти мають бути спрямовані на вжиття заходів по розробці національних 
стандартів у галузі вищої освіти на основі європейських, зокрема щодо 
розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем 
мобільності та інтегрованих навчальних, дослідних і виховних програм. 
Інструменти визнання мають забезпечити ратифікацію набутих знань і 
оптимальних можливостей для визнання європейських дипломів і наукових 
ступенів в Україні [2]. 

Інструментарій економічного механізму державного управління 
академічною мобільністю має бути спрямований на забезпечення фінансової 
доступності навчання за кордоном та забезпечення мотивації і стимулювання 
повернення молодих фахівців в Україну. 

Організаційний механізм повинен забезпечити державне управління 
завдяки інструментам інфраструктурного забезпечення. Тобто для того, щоб 
країна була привабливою для іноземних студентів і викладачів, важливо, щоб 
були створені належні умови для навчання і проживання. Серед інструментів 
організаційного механізму державного управління академічною мобільністю 
на особливу увагу заслуговують інструменти справжньої академічної свободи 
українських студентів і індивідуалізації навчання, вжиття яких дозволить 
студентам вільно обирати освітню траєкторію та забезпечить гнучкість 
розподілення навчального часу. 

Формуванням інформаційного забезпечення мають стати інструменти 
відкритого доступу до навчальних програм і супутніх послуг та інструменти 
науково-інформаційного забезпечення. Важливими інструментами механізму 
інформаційного забезпечення слід визнати й інструменти моніторингу 
експорту-імпорту освітніх послуг, оскільки відсутність таких інструментів та 
статистичних даних знижує привабливість нашої країни для іноземних 
здобувачів вищої освіти, а отже і гальмує розвиток міжнародної академічної 
мобільності [3]. 

Запровадження на практиці запропонованих механізмів та інструментарію 
державного управління академічною мобільністю сприятиме: створенню 
оптимального балансу між внутрішньою і зовнішньою академічною 
мобільністю; активізації розвитку міжнародного співробітництва ВНЗ; 
вдосконаленню освітніх технологій, підвищенню якості української освіти до 
світового рівня; наближенню національної системи освіти до 
загальноєвропейської, а, отже, входженню українських ВНЗ до європейської 
спільноти як гідних і рівноправних членів. 
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Інноваційні собливості господарської діяльності підприємств в умовах 

сучасних ринкових відносин визначають гостру потребу у застосуванні ними 
новітніх розробок та технологій. Це дасть змогу оптимізувати виробничий 
потенціал та підвищити ефективність виробничо-збутової діяльності. 

Інформаційне забезпечення – це забезпечення певною базою знань та 
навичок в сфері ІТ технологій, що використовується учасниками господар-
ської діяльності та визначає перспективні напрями його інноваційного 
розвитку. Комунікаційне забезпечення, в свою чергу, дає можливість 
кодувати, зберігати, накопичувати та передавати певний визначений обсяг 
інформації з метою оптимізації всіх напрямів підприємницької діяльності. Як 
одне ціле, інформаційно-комунікаційне забезпечення працює як сформована 
система, яка об’єднує вищевказані характеристики та створює основу для 
прийняття управлінських рішень на протязі всього життєвого циклу 
організації. Водночас, інформаційні ресурси є однією з найважливіших 
складових ресурсно-компетенційного забезпечення підприємства [1, c. 45]. 
Усі інноваційні процеси неможливі без застосування останніх новітніх 
розробок та технологій, адже вони є важливим інструментом в руках суб’єкта 
гомподарювання в умовах жорсткої конкурентної боротьби. 

Загальновідомим є той факт, що шлях, яким слідує кожна розвинена 
країна – це шлях до нової постінформаційною цивілізації, завданням якої має 
стати підвищення рівня соціально-економічного добробуту населення та 
країни в цілому. Головним елементом такої цивілізації повинна бути 
інформаційна складова. 

Процес управління організацією тісно пов’язаний з рухом інформації та 
інформаційних ресурсів, починаючи із стадії збору і обробки даних та 
закінчуючи їх структуруванням і видачею обробленої інформації, що в 
подальшому є необхідною для прийняття оптимальних управлінських рішень 
підприємств. Сукупність форм, методів та інструментів прийняття, 
накопичення, обробки та зберігання інформації для подальшого використання 
в процесі управлінської діяльності становить інформаційне забезпечення, роль 
якого в останні роки набуває важливого значення і стає цікавим з точки зору 
науки. 
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Основу інформаційних ресурсів становить інформація, під якою 
розуміють сукупність фактів, цифр, даних, знань, повідомлень про зміни 
навколишнього середовища. Слово «інформація» з’явилося ще в 1387 року і 
дослівно означало роз’яснення, проте поняттям, цікавим для науковців стало 
лише в XX ст. На сьогоднішній день відсутнє однозначне трактування цього 
терміна, скільки вчених досліджує питання інформації, стільки ж з’являється і 
визначень [4, c. 138]. 

Інформація формується з даних, які самі по собі не мають ніякого значення. 
Відповідно до теорії управління, до інформації слід відносити виключно ті дані 
і повідомлення, які здатні принести певну користь. Прискорення як 
національних, так і світових глобалізаційних процесів обумовлено зростанням 
ролі і кількості інформаційних ресурсів. Інформатизація суспільства 
призводить до корінних змін суспільного, політичного та економічного життя. 
Сукупність зібраних в архівах, на електронних носіях даних, повідомлень, 
інформації і знань, фахівців, які формують і обслуговують процеси збору, 
систематизації, зберігання та обміну в інформаційному середовищі, прийнято 
називати інформаційно-комунікаційними ресурсами. 

 

 

Рис. 1. Концептуальні особливості інформаційно-комунікативного 
забезпечення підприємств 

 
З точки зору мікроекономіки інформаційні ресурси – це інформація, яка є 

корисною для підприємства, цінність якої можна визначити розрахунковим 
методом, як, наприклад, вартість матеріальних або нематеріальних активів. З 
точки зору макроекономіки вони представлені масивом корисної інформації, 
цінної для суспільства, відображення творчої інтелектуальної діяльності 
найбільш кваліфікованих і активних членів суспільства. 

Інформаційно-комунікативне забезпечення прийнято розглядати з двох 
ракурсів: з першого – як інформаційну базу, з іншого – як систему, яка крім 
інформації включає в себе програмні та технічні засоби, які обслуговують 
інформаційні процеси управлінської системи. 
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Для ефективного управління підприємством важливо не тільки 
надходження достатньої кількості адекватної, достовірної інформації, її 
планування і прогнозування, а й уміння правильно її використовувати для 
прийняття оптимальних управлінських рішень. З цієї точки зору важливо 
правильно підібрати людські ресурси. Процес інформаційного кругообігу є 
безперервним, системним, структурованим. Звідси випливає, що мета 
інформаційного забезпечення систем управління підприємством полягає в 
забезпеченні менеджменту повної, достовірної, своєчасної інформації з 
одночасним збереженням швидкого доступу до неї і конфіденційності 
[5, c. 11]. 

Проаналізувавши ключові переваги інформаційного забезпечення системи 
управління підприємством, можемо зробити висновок про беззастережну роль 
інформаційних ресурсів в діяльності сучасного господарюючого суб’єкта. 
З інформації починається процес управління (вхідна інформація) та інфор-
мацією і закінчується (вихідна інформація). Саме від надійності, точності, 
достовірності, об’єктивності, своєчасності отримання даних (формування 
системи інформаційного забезпечення) і залежить правильність прийняття 
управлінського рішення і ефективне функціонування підприємства. 

Таким чином, в сучасних умовах переорієнтації підприємств на 
використання інформаційних ресурсів передбачає перехід від естенсивного 
використання всього ресурсно-компетенційного потенціалу до інтенсивного. 
Знання та інформація стають ключовим об’єктом управління, а організація 
забезпеченість інформацією дає змогу досягти високого рівня 
конкурентоспроможності як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ 
 
У сучасних умовах трансформації економіки України важливе значення 

набуває використання зарубіжного досвіду розвитку франчайзингу як одного 
із найоптимальніших методів ведення підприємницької діяльності суб’єктів 
малого і середнього бізнесу. 

Зростання кількості франчайзерів та швидкий розвиток франчайзингових 
відносин зумовлено важливими змінами в законодавстві багатьох зарубіжних 
країн, що створили закони з регулювання франчайзингової діяльності та 
заснуванням франчайзингових асоціацій в країнах Європи. 

Франчайзинговий бізнес успішно розвивається в більш ніж 80 країнах 
світу, серед яких частка європейських країн – 36%, азійських – 32%, північно-
американських – 12%, латиноамериканських – 10%, в Австралії та Океанії – 
6%, на африканському континенті – 4% [1]. 

Саме асоціації франчайзингу виступають інституційними чинниками, які 
забезпечують існування та діяльність багатьох франчайзингових мереж. 
Потужні асоціації франчайзингу створені й успішно функціонують в Австрії, 
Чеській Республіці, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, 
Італії, Швеції, Швейцарії, Нідерландах, Великій Британії та Польщі. 
У Португалії інституційним забезпеченням франчайзингу займаються дві 
організації: Associação Portuguesa de Franchising та Associação Nacional de 
Franchising, а у Норвегії окремої інституції немає, але її функції виконує 
національна Торгово-сервісна бізнес-асоціація (National Trade and Service 
Business Association). На рівні інституцій в ЄС франчайзинг представлений 
Європейською Федерацією Франчайзингу (ЄФФ), яка була створена у 
1972 році. ЇЇ членами є національні асоціації франчайзингу країн – членів ЄС 
та інші особи, які мають відношення до франчайзингу. Членами ЄФФ у 
1990 році було прийнято «Європейський Кодекс Етики Франчайзингу», на 
основі якого відбувається регулювання франчайзингових відносин в кожній 
окремій європейській країні [2; 3]. 

У законодавстві зарубіжних країн різними методами вирішуються 
питання щодо правового регулювання договору франчайзингу та франчай-
зингових відносин в цілому. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки 
закони з франчайзингу розроблені як на федеральному рівні, так і на рівні 
штатів. Однак, в основному вони присвячені не власне договірним, а 
переддоговірним відносинам з франчайзингу. Безпосередньо відносини з 
франчайзингу регулюються нормами договірного і зобов’язального права. 
В США при регулюванні франчайзингових відносин значну роль відіграють 
судові прецеденти. 

Франчайзинг в ЄС є предметом регулювання значної кількості норматив-
но-правових актів. Існує загальне та спеціальне законодавство щодо 
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франчайзингу. Для вивчення франчайзингу за основу у Європі беруть «Кодекс 
Етики Франчайзингу», закон «Модель франчайзингу. Закон про розкриття 
інформації». Цими документами регулюються франчайзингові відносини в 
кожній окремій європейські країні. «Кодекс Етики» надає визначення сутності 
франчайзингу, розглядає його основні засади функціонування, обов’язки 
сторін, оголошення (розголошення) конфіденційної інформації, відбір 
потенційних клієнтів та розробку договорів франчайзингу. В Україні «Кодекс 
Етики Франчайзингу» був розроблений Федерацією Розвитку Франчайзингу 
та відповідає положенням «Європейського Кодексу Етики» [4]. 

Зарубіжний досвід регулювання франчайзингу демонструє досить жорсткі 
вимоги до стандартів ведення бізнесу. В Європі та США висуваються дуже 
високі вимоги до майбутнього франчайзера. Він повинен мати юридично 
оформлену торгову марку і довести ефективність її використання. Фірма може 
продавати франшизу тоді, коли вона здатна надавати всебічну підтримку 
своїм операторам, має відповідно розташовані інфраструктуру, фахівців, 
персонал, базу для навчання. Переговори про франчайзинг будуть вестися 
тільки з підприємствами – потенційними франчайзі, які відповідають 
стандартним умовам [5]. 

Сучасна франшиза надає розроблений бізнес-план, юридичний супровід 
бізнесу, маркетингові технології, послуги з навчання персоналу та ефективну 
систему менеджменту, розроблений корпоративний стиль, концепції 
фінансування, інформаційну підтримку, що дозволяє мінімізувати рекламні, 
маркетингові та інші витрати, а також забезпечує підтримку в майбутньому. 
Франчайзі отримує інформацію, що допомагає знайти місце розташування 
підприємства, сформувати його стиль і забезпечити та проконтролювати 
функціонування. Використання франшизи дає змогу компанії-франчайзі 
знизити фінансовий ризик порівняно з іншими суб’єктами бізнесу, тому що в 
цьому випадку інвестиційні витрати нижче, а норма прибутку вище. 
Франчайзеру така угода створює сприятливі умови для розширення мереж 
збуту товарів як на національних, так і на іноземних ринках, а також 
уможливлює збільшення кількості представництв за короткий проміжок часу 
та отримання гарантованого додаткового доходу за умови мінімізації витрат. 
Використання франчайзингу дозволить вирішити такі основні проблеми 
малого бізнесу, як: обмежений доступ до кредитних ресурсів, недостатність 
рівня знань та досвіду підприємницької діяльності у конкурентному 
середовищі, складність пошуку надійних ділових партнерів, завоювання 
власного сегменту ринку та отримання достовірної інформації про стан та 
кон’юнктуру ринку, в якому працює фірма. 

Для країни, на території якої розвивається франчайзинговий бізнес, це 
означає залучення прямих іноземних інвестицій, які задовольняють потребу в 
ресурсах і дозволять поліпшити як якісні характеристики продукції так і 
рівень конкурентоспроможності фірми. 

Однак, за всіх вагомих переваг варто зазначити недоліки та ризики 
ведення франчайзингу в зарубіжних країнах. Зокрема, при укладанні 
франчайзингової угоди обидві сторони беруть на себе певні зобов’язання, які 
пов’язані з виникненням певного роду ризиків, у разі їх невиконання або 
неправильного тлумачення. Серед основних ризиків, що загрожують 
діяльності франчайзера, виокремлюють наступні: втрата матеріальних 
цінностей; ризик непокриття збитків; ризик недотримання прибутку; 
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розголошення комерційної таємниці тощо. Навчивши франчайзі особливостям 
ведення бізнесу, франчайзер ризикує створити собі конкурента і, навіть, 
втратити цільовий ринок. Недотримання стандартів ведення бізнесу може 
привести до падіння репутації всього бренду франчайзера, оскільки споживачі 
помилково сприймають окремого франчайзі як філіал мережі. Для франчайзі 
ризики можуть мати дещо інший характер. Зокрема: порушення 
територіальних умов (наприклад, коли неподалік від закладу франчайзі 
несподівано відкривається ще одна торгова точка під тією ж торговою 
маркою, яка належить франчайзеру або іншому франчайзі); втрата права 
вибору постачальників; втрата самостійності у ціноутворенні; ризик 
несподіваного розірвання угоди; ризик переоцінки іміджу франчайзера. 

Існує низка причин, які гальмують розвиток франчайзингових відносин в 
Україні, а саме – недосконалість законодавчої бази як з питань розвитку 
франчайзингу, так і підприємництва в цілому; недосконала система охорони 
інтелектуальної власності; високі податки, що змушують деяких суб’єктів 
малого та середнього підприємництва йти в «тіньову» економіку; недостатня 
державна фінансово-кредитна підтримка підприємств; обмеженість 
інформаційного та консультативного забезпечення; відсутність стимулів для 
залучення інвестицій. 

Наразі в Україні існують передумови для інтенсивного розвитку 
франчайзингового бізнесу, тому використання досвіду зарубіжних країн, є 
надзвичайно корисним. Беручи до уваги пріоритети України щодо інтеграції в 
Європейський Союз та світову спільноту, Федерація з розвитку франчайзингу 
України (ФРФУ) сприяє налагодженню відносин співпраці міжнародного 
бізнесу з представниками органів управління, підприємцями та суб’єктами 
малого і середнього бізнесу в Україні. Це стимулює створення сприятливих 
умов ведення бізнесу в галузі франчайзингу та залучення прямих іноземних 
інвестицій в українську економіку. Саме тому співпраця з ФРФУ дасть змогу 
зацікавити якомога більше зацікавлених сторін до питань франчайзингу і, 
таким чином, прискорить процес досягнення взаємовигідних цілей, а саме: 
представлення інтересів франчайзингового бізнесу в економічній і політичній 
сферах на національному та міжнародному рівнях; підвищення рівня 
обізнаності у відношенні поняття «франчайзинг» як серед членів Федерації 
так і в урядових колах; підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу в 
Україні [5; 6]. 

Таким чином, досвід регулювання франчайзингу в зарубіжних країнах 
дозволив сформувати основні фактори, які позитивно вплинуть на розвиток 
франчайзингових відносин в Україні, Зокрема: вдосконалення нормативно-
правової бази регулювання франчайзингових угод; розширення доступу до 
кредитування франчайзі; розвиток вітчизняних брендів; проведення 
інформаційно-просвітницьких заходів; поширення європейських цінностей у 
формуванні культури мережевих відносин заснованих на довірі тощо. 
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Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір 

Європи. Найважливішим кроком на шляху до інноваційного, європейського 
розвитку українського суспільства, підвищення ролі вищої освіти у форму-
ванні освіченого молодого покоління є реформування та модернізація вищої 
освіти в Україні. Інтернаціоналізація є стратегічним напрямом освітянських 
реформ, фундамент яких зазначено Законом України «Про освіту» та іншими 
нормативно-правовими актами. 

Інтернаціоналізація у вищій освіті це процес інтеграції освітньої, дослід-
ницької та адміністративної діяльності вищого навчального закладу чи наукової 
установи з міжнародною складовою. Її напрямами мають стати: включення всіх 
суб’єктів освітньої діяльності до процесу інтернаціоналізації; орієнтація 
інституціональної культури на міжнародну діяльність; позиціонування 
інтернаціоналізації як одного з пріоритетів розвитку університету під час 
стратегічного планування та прийняття рішень; врахування розвитку 
лідерського потенціалу університету на засадах інтернаціоналізації. 

Відповіддю Європи на явища глобалізації і одночасно способом надання 
вищій освіті «європейського виміру» став Болонський процес – регіональний 
інтеграційний процес, який відбувається в системі європейської універ-
ситетської освіти. Він передбачає проведення низки заходів у вищій освіті 
країн Європи, які зорієнтовані на формування єдиного освітнього простору. 
Останнє визначає необхідність пошуку національними системами освіти 
нових підходів, теоретичного обґрунтування та впровадження у навчальний 
процес університетів інноваційних систем професійної підготовки студентів у 
світлі транснаціональних проблем вищої освіти на основі загальних 
закономірностей їх проектування [1]. 

Вступаючи в світовий освітній простір і вирішуючи проблеми 
міжнародної співпраці, відбувається обмін досвідом через інституційне 
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партнерство, запрошення учених із інших країн до читання лекцій студентам 
безпосередньо та в системі дистанційного навчання, стажування, симпозіуми 
та міжнародні конференції тощо. Саме це надає можливість безпосередньо 
вивчати світовий прогресивний педагогічний досвід, порівнювати з власним, 
дискутувати. Сучасні інформаційні технології дозволяють викладачам і 
студентам активно включатися в міжнародні освітні програми, отримувати 
додаткову освіту, виконувати спільні наукові дослідження. 

Дослідження проблематики якості вищої освіти та визначення 
пріоритетних напрямів державно-управлінського впливу щодо підвищення її 
рівня, є не лише актуальним та значущим напрямом в організації наукових 
пошуків у межах державно-управлінської науки, а і вкрай значущим для 
подальшого соціально-економічного розвитку України. В контексті існування 
причинно-наслідних зв’язків між якістю вищої освіти та рівнем її 
інтернаціоналізації, питання визначення місця та ролі держави у процесах 
інтернаціоналізації вітчизняної вищої освіти набувають принципової 
значущості. 

Використання державою механізму інтернаціоналізації вищої освіти може 
бути розглянуто в площині регулюючого впливу, коли суб’єкти державного 
управління, використовуючи інструментарій механізму інтернаціоналізації 
вищої освіти, сприяють адаптуванню системи вищої освіти до змін, які 
відбуваються на глобальному ринку освітніх послуг [2]. 

Інтернаціоналізація вищої освіти належить до пріоритетних сфер 
державного управління, а відтак цей процес включено до політики розвитку 
країни. Конституція України (ст. 53) визначає, що кожний має право на освіту, 
що найшло своє відображення, конкретизацію та розвиток у відповідних 
органічних нормативно-правових актах, які були прийняті ВР України. 

У сфері освіти України в процесі реформування вже здійснені перші шаги 
з вдосконалення нормативно-правового регулювання щодо забезпечення 
якості та інтернаціоналізації освіти, серед яких прийняття Закону України 
«Про вищу освіту», Закону України «Про освіту». Увага держави до проблеми 
підвищення якості та інтернаціоналізації вищої освіти декларується в 
основних положеннях ряду інших документів. 

Перед системою державного управління стоїть завдання реалізації 
світового тренду інтернаціоналізації вищої освіти, а тому корисним є аналіз 
реформ і в розвинених країнах, які задають тренд і темп, і в країнах, що 
розвиваються, через подібні потенційні можливості. 

В інтернаціоналізації вищої освіти провідна роль належить не тільки 
державі, яка виробляє відповідну національну стратегію інтернаціоналізації. 
Важлива роль у реальному впровадженні міжнародного співробітництва 
належить університетам, які активно розробляють університетські стратегії 
інтернаціоналізації освітньої, наукової діяльності, що забезпечують доступ до 
глобальних джерел передових знань, продукування міжкультурних знань та 
навичок, зміцнення стану та рейтингу вищого навчального закладу, у тому 
числі через розвиток ефективного партнерства [3]. 

Управління інтернаціоналізацією вищої освіти повинне сприяти розвитку 
дуалістичної, експортно-імпортоорієнтованої освітньої стратегії; активізації 
поширенню програм подвійних дипломів шляхом інтернаціоналізації 
навчальних планів університетів; інтеграції міжнародного виміру до вищого 
навчального закладу України, внутрішній і міжнародній академічній 
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мобільності, збільшенню кількості іноземних мов та міжкультурних програм, 
переважно англійською мовою, та пов’язаних з нею ступенів, що веде до 
міжнародного професійного рівня. 
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Якість вищої освіти є ключовим фактором, який визначає сьогодні ступінь 

розвитку та майбутнє будь-якої країни. Стрімка світова глобалізація освіти і 
студентська мобільність привели до диверсифікації постачальників освітніх 
послуг, зумовивши необхідність посилення вимог до якості вищої освіти. 

Проблема забезпечення якісного рівня освіти, як і перспектива розвитку 
вищої школи в Україні, полягає, насамперед, в якісній практичній підготовці 
фахівців для потреб економіки, з одного боку, і якісній організації 
навчального процесу, з іншого, при формуванні високоосвічених, національно 
свідомих і патріотично налаштованих фахівців для розвитку національної 
економіки і розбудови суверенної, національно-демократичної Української 
держави. 

В умовах глобалізаційних процесів проблема підвищення якості 
вітчизняної освіти здобуває особливу актуальність у контексті європейської 
інтеграції. Входження у Болонський простір є для українського суспільства 
важливим та необхідним через потребу вирішити проблеми визнання 
українських дипломів за кордоном, підвищення ефективності та якості освіти і 
відповідно конкурентоспроможності українських вищих навчальних закладів 
та їхніх випускників на європейському і світовому ринках праці. 

Розширення інтеграції сприятиме розвитку програм мобільності 
студентів, аспірантів, викладачів; розширенню можливостей для виходу 
українських університетів на міжнародні ринки освітніх послуг, зокрема за 
рахунок відкриття філій і представництв; підвищенню якості освіти внаслідок 
жорсткості конкуренції на українському ринку освітніх послуг; появі 
додаткових можливостей для задоволення вимог споживачів з позицій якості, 
ціни, диференціації освітніх послуг; появі додаткових можливостей у 
випускників на міжнародному ринку праці. 
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У сучасному світі управління якістю освіти виступає стрижневим 
напрямом управлінської діяльності сфери освіти. У цьому процесі суб’єктами 
виступають органи державного управління якістю освіти, які утворюють лише 
частину відповідного механізму державного управління, а об’єктом є система 
освіти в аспекті її якості, при цьому управлінський вплив спрямовується на 
різноманітні складові цієї системи: матеріально-технічні, науково-методичні, 
фінансові та людські ресурси [1]. До управління якістю освіти розвинені 
країни активно залучають громадськість через участь у формуванні 
суспільних вимог до якості освіти, визначення перспективних напрямів 
державної освітньої політики, контроль за досягнутими результатами 
функціонування освітньої галузі. Тож, у сучасному світі обов’язковою є 
наявність внутрішніх та зовнішніх державних і громадських систем контролю 
якості освіти. 

Чинними нормативно-правовими актами визначено такі напрями 
державної політики в сфері вищої освіти в Україні, як утвердження демокра-
тичних засад вищої школи та студентського самоврядування, запровадження у 
вищих навчальних закладах сучасних освітніх технологій, поліпшення 
матеріально-технічного та методичного забезпечення, посилення інтеграції 
вищої освіти, науки і виробництва, створення на базі провідних університетів 
сучасних дослідницьких центрів, запровадження ефективних економічних 
механізмів солідарності участі держави, бізнесу та громадянського 
суспільства у розвитку вищої освіти. 

Нині в Україні створюється національна модель управління якістю освіти, 
яка ґрунтується на найкращих світових практиках та відповідає вимогам 
Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). У цій моделі особистість, 
суспільство та держава мають стати рівноправними суб’єктами і партнерами, 
а необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку 
суспільства проголошується якісна освіта. Державою для забезпечення якості 
освіти створена відповідна система, що включає необхідні механізми, заходи, 
інструменти, критерії, правила, процедури тощо [2]. Тож, забезпечення якості 
освіти та якості освітньої діяльності є засадничими принципами державної 
освітньої політики. 

Стратегічне значення для здійснення управління якістю вищої освіти 
мають розроблення стратегічних проектів і програм, спрямованих на 
підвищення якості освіти, визначення чітких критеріїв до процесу управління 
якістю та закріплення їх у нормативно-правових документах. 

Авторитет учбового закладу на ринку освітніх послуг напряму залежить 
від якості підготовки, фахівців, що випускаються, тому необхідно якнайкраще 
використовувати передові методи і види забезпечення навчального процесу з 
метою підвищення якості підготовки. Для вирішення аспектів цього завдання 
необхідно використовувати у вищому навчальному закладі новий вид 
забезпечення навчального процесу – інформаційно-технологічний. При 
переході на європейські моделі якості освіти в перехідний період необхідно 
використовувати системи, які інтегрують елементи оцінки якості, які 
напрацьовані вітчизняними навчальними закладами і частково європейськими 
з подальшим переходом на загальноєвропейську систему оцінки освіти [3]. 

Успішне рішення освітніми установами завдання підвищення якості своєї 
діяльності залежить від ряду факторів, найважливішим з яких є впровадження 
внутрішньовузівських систем управління якістю (менеджменту якості), які 
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повинні будуватися на визначенні основних параметрів якості освіти у 
вищому навчальному закладі і використовуватися ті ж основні критерії, які 
усе ширше використовуються сьогодні у світі: умови, створювані у вищому 
навчальному закладі для якісної освітньої і наукової діяльності, освітні 
результати. 
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ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
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Сучасну економічну дійсність складно представити вільною від зміни, 

перетворення систем різного масштабу, глибини, спрямованості, спричинених 
внутрішніми або зовнішніми факторами, що названі в наукових працях 
«трансформацією» [1]. 

В умовах кризової економіки найбільш поширеними є трансформації 
вимушеного характеру, оскільки такі економічні перетворення обумовлені 
зміною норм діючого законодавства, до яких можна віднести і трансформацію 
власності. Для дослідження цієї категоріє в контексті трансформаційних 
перетворень необхідно окреслити такі поняття, «право власності» та «форма 
власності», адже в результаті трансформації можуть змінитись як форма, так і 
право власності. 

Право власності в аспекті розкриття заданої тематики розуміємо як 
«врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і 
розпорядження майном» [2]. Право власності на майно підприємства має 
форму долі, частки, паю тощо. 

Форма власності – це «стійка система економічних відносин і господар-
ських зв’язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання 
працівника і засобів виробництва« [3]. 

Для дослідження трансформацій власності на підприємстві виділяємо 
державну (загальнодержавну і комунальну) та приватну (індивідуальну із 
застосуванням найманої праці, партнерську, корпоративну (акціонерну)). 

Трансформація власності представляє собою процес, який відбувається 
відповідно до норм діючого законодавства та передбачає зміну форми та права 
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власності на засоби та результати діяльності підприємства. Передумовами 
процесів трансформації стали національні стратегії роздержавлення прав 
власності на державне майно підприємств та акціонування власного капіталу, 
прийняті у 90-х роках попереднього століття. На сьогоднішньому етапі еконо-
мічного розвитку причини, які зумовлюють проведення такого виду трансфор-
мації, пов’язані із змінами зовнішнього характеру (зміна законодавства в галузі 
права власності) та зумовлені внутрішніми потребами бізнесу (продаж або 
придбання підприємства або його частки, потреба у залученні коштів інвесторів). 

До цієї групи трансформаційних перетворень ми відносимо приватизацію, 
корпоратизацію, акціонування та інші форми, за яких змінюється структура 
прав власників підприємства на предмети та засоби праці. 

Термін «приватизація» відповідно до Закону України «Про приватизацію 
державного майна» стосується платного «відчуження майна, що перебуває у 
державній власності … на користь фізичних та юридичних осіб, … з метою 
підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення 
коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки [4]. 

Акціонування визначено в Енциклопедії сучасної України як «зміна 
організаційно-правової форми підприємства шляхом приватизації майна 
державної та приватної форм власності, за якої здійснюється перетворення 
частини державної чи приватної власності в акціонерну» [5]. 

При цьому можуть змінитися співвідношення державної та приватної 
власності, індивідуальна власність може перетворитись на колективну або 
навпаки, може змінитися особа або група осіб, які володіють контрольним 
пакетом акцій товариства тощо. У будь-якому випадку з’являється новий влас-
ник активів підприємства (приватні особи замість державних органів, група 
акціонерів замість приватної особи, зовнішні інвестори у складі акціонерів 
тощо). 

Зміна структури власності призводить до зміщення центру пріоритетних 
інтересів власників бізнесу в сторону захисту майнових та фінансових 
інтересів держави, приватних осіб, сукупності акціонерів або іноземного 
інвестора залежно від результатів трансформації. 

Основні ризики перетворень в галузі прав власності пов’язані із високою 
ймовірністю зміни вектору економічного курсу розвитку підприємства, 
трансформації стратегії його бізнесу, перетворень в системі менеджменту і 
маркетингу. Суттєву роль у здійсненні трансформаційних процесів для 
підприємств приватної (акціонерної) форми власності при цьому відіграє 
людський фактор. Саме із суб’єктивністю рішень нових власників бізнесу 
пов’язана основна група ризиків перетворень прав власності. Збільшення 
частки держави у статутному капіталі підприємства, наприклад у разі 
приватизації шляхом корпоратизації, навпаки, може дати позитивний ефект 
через посилення державного контролю за формуванням та розподілом 
результатів діяльності та запобігання їх фальсифікації та зловживанням в 
операціях із матеріальними і фінансовими ресурсами. 

Найбільшу увагу у дослідженні впливу трансформацій форми власності 
на економічну безпеку підприємства пропонуємо приділити загрозам 
майнового, інформаційного, кадрового, ринкового та фінансового характеру. 

Майнові загрози пов’язані із ймовірністю втрати майна через недбале 
ставлення до забезпечення заходів щодо його збереження у період зміни 
власників підприємства. 
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Загрози інформаційного характеру пов’язані із зростанням ймовірності 
витоку конфіденційної інформації щодо структури управління, інноваційних 
технологій та інше. Виток інформації здійснюється через незадоволених 
результатами перерозподілу майнових прав власників (учасників), звільнених 
управлінців та інших працівників, спеціалістів інституційних структур, які 
приймали участь у процесі трансформації (оцінювачі, аудитори, консуль-
танти, експерти тощо). 

Кадрові загрози, в свою чергу, пов’язані не стільки із інформаційною 
небезпекою, скільки зумовлюються підвищенням рівня плинності кадрів, 
втратою цінних спеціалістів, так званою «розгерметизацією» кадрового 
потенціалу. 

Причиною таких загроз в даному випадку є горезвісний «людський 
фактор»: незгода працювати із конкретними особами, підтримати конкретних 
власників. Або ж, навпаки, скорочення або звільнення фахівців за стратегією 
нововведень, бажання «нових власників» працювати надалі із оновленою 
командою. У будь-якому випадку атмосфера взаємовідносин в колективі 
розпалюється, спостерігається психологічне напруження, що негативно 
впливає на результати праці. 

Ринкові загрози пов’язані із ймовірністю втратити інвестиційну приваб-
ливість (наприклад, у зв’язку із збільшенням частки держави у бізнесі 
підприємства) та стати більш вразливими для конкурентів. Навпаки, 
роздержавлення та акціонування сприятиме залученню додаткових 
інвестиційних коштів. 

Вищезазначені обставини безперечно негативно впливають на фінансовий 
стан підприємства (в т. ч. за рахунок зниження платоспроможності, 
фінансової стійкості та кредитоспроможності) та спричиняють загрози 
фінансовій безпеці підприємства. 

Таким чином, трансформація прав власності має для сучасного підприєм-
ства як негативні, так і позитивні наслідки. Особливістю трансформації 
даного виду є достатня тривалість самого процесу перетворення. Це дає 
підприємству час на те, щоб обрати стратегію змін, спланувати етапи 
трансформаційного процесу, провести тестування системи економічної 
безпеки підприємства, змоделювати ймовірність економічних загроз, 
підготувати інструментарій забезпечення економічної безпеки трансфор-
маційних перетворень, розробити заходи протидії ймовірним загрозам 
економічній безпеці підприємства за наявності трансформаційних процесів. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Сучасне підприємство, яке функціонує в умовах високої конкуренто-

спроможності і середовища, що динамічно розвивається, дає можливість 
забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства тільки 
при належному управлінні товарною політикою. Вона займає особливе місце 
в маркетингу як система управління виробничо-збутовою діяльністю 
підприємства. Добре продумана товарна політика орієнтована на якісне 
задоволення споживчого попиту. 

Місце і роль товарної політики обумовлені тим, що, в кінцевому рахунку, 
задоволення потреб залежить від споживчої цінності товару, яка формується в 
результаті управління товарною політикою. 

У загальному сенсі під товарною політикою розуміють інструмент 
маркетингу, представлений як комплекс цілеспрямованих рішень і заходів 
щодо встановлення оптимальної номенклатури виробів, формування і 
управління асортиментом, підтримання якості та конкурентоспроможності 
товарів на відповідному рівні, створення упаковки і маркування товарів, 
розробка марочної політики компанії. 

На наш погляд, ґрунтуючись на двох різних підходах українських і 
зарубіжних дослідників, товарну політику розумніше представляти як 
комплексну систему маркетингових впливів, що охоплює обидва напрямки: 
регулювання асортиментної політики, управління ціновою політикою, 
управління життєвим циклом товарів, підвищення конкурентоспроможності 
та якості продукції, просування товарів, стимулювання продажів з метою 
максимального забезпечення купівельного попиту за допомогою 
маркетингового впливу, формування марки та упаковки. 

Оцінювання ефективної діяльності товарної політики це особливий 
функціональний процес, орієнтований на визначення думок, суджень, 
результатів і висновків про об’єкт оцінки та його властивості. Об’єктивність 
думок, суджень, результатів і висновків про об’єкт оцінки повинні 
грунтуватися на кількісних характеристиках, в деяких випадках слід 
застосувати якісні характеристики, якщо деякі параметри і показники не 
можуть бути застосовні в кількісному вимірюванні. У науковій літературі 
зустрічається кілька концепцій ефективності. Так, часто її визначають як 
досягнення стратегічно значимих цілей і досягнення максимального 
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соціального задоволення. Однак найбільш поширене розуміння ефективності: 
«характеристика якості, а саме характеристика з точки зору співвідношення 
витрат і результатів» [1, с. 79]. Таким чином, особливо важливо своєчасно і 
регулярно проводити оцінку ефективності товарної політики. 

Основні рішення, які приймаються в системі управління товарною 
політикою підприємства, базуються на трьох рівнях: товару (марки); 
товарного асортименту; товарної номенклатури [2, с. 12]. 

Оцінка ефективності товарної політики, як процес дослідження продукції 
і самого підприємства, а також їх взаємодію з ринковим середовищем, 
передбачає використання відповідної методологічної бази, включаючи 
підходи, принципи і методи та ін. Тому на даному етапі виникають завдання 
методологічного і методичного характеру оцінки ефективності товарної 
політики. У зв’язку, з чим теорія і практика оцінки ефективності товарної 
політики в управлінні вимагає вирішення наступних завдань: 

– дослідити та дати обґрунтування принципів оцінки ефективності 
товарної політики; 

– провести аналіз відомих методів оцінки товарної політики на 
підприємстві; 

– визначити найбільш перспективні методи оцінки ефективної 
діяльності товарної політики 

– видвинути гіпотезу і обґрунтувати використання комплексного 
підходу оцінки ефективності товарної політики; 

– виявити і представити основні фактори внутрішнього і зовнішнього 
середовища, що мають вплив на формування ефективної товарної політики; 

– сформувати систему показників оцінки ефективності товарної 
політики; 

– провести обгрунтування найбільш пріоритетних напрямів для 
забезпечення та підвищення ефективності товарної політики підприємства 
[3, с. 46]. 

Основні етапи формування конкурентоспроможної товарної політики, що 
відображають основну сутність і напрямки товарної політики підприємства: 

– вивчення споживчих переваг і незадоволених потреб покупців; 
– дослідження кон’юнктури ринку, складного попиту і пропозицій; 
– діфференціація і модифікація продукції, що випускається; 
– прийняття рішень щодо розфасовки, упаковки і маркування товару 

[4, с. 78]. 
У сучасних економічних умовах будь-яке підприємство самостійно 

розкриває напрями формування та реалізації маркетингової товарної політики. 
З урахуванням особливостей кожного окремого виду продукції неможливо 
виробити єдиний підхід щодо формування стратегії, тактики та структури 
товарної політики. 
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За сучасних умов господарювання для промислових підприємств значної 

актуальності набирає питання оцінки ефективності їх функціонування. 
Сучасні методи полягають в оцінці діяльності підприємства за допомогою 
фінансової або бухгалтерської звітності. Здійснення фінансового аналізу 
передбачає використання даних фінансової звітності підприємств та він 
проводиться внутрішніми та зовнішніми аналітиками. Під час фінансового 
аналізу оцінюється ефективність діяльності підприємств, фінансова стійкість, 
платоспроможність, ділова активність, ліквідність, раціональність викорис-
тання грошових коштів, прибутковість чи збитковість діяльності [4]. 

Операційна діяльність на промислових підприємствах полягає в основній 
діяльності, що пов’язана з виробництвом, реалізацією продукції, формує 
основну частку доходу, зосереджена на товарний ринок, а фінансова та 
інвестиційна діяльність, в свою чергу, здійснюються на фінансовому ринку 
[2]. 

Напрями операційної діяльності підприємства визначаються специфікою 
галузі економіки, до якої воно належить. Основу операційної діяльності 
становить виробнича або торгівельна діяльність, яка в себе включає 
інвестиційну та фінансову діяльності [5]. 

Під час проведення аналізу фінансових результатів діяльності 
використовуються різні методики для опрацювання фінансової інформації. 
Більшість науковців при проведенні аналізу фінансово-господарської 
діяльності використовують вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний, 
факторний, трендовий і матричний аналіз. Поряд з традиційними методами 
дослідження фінансових результатів існують також методи дослідження 
операцій, методи оптимального програмування, методи економічної 
кібернетики, економічні методи, теорія прийняття рішень. 

В залежності від об’єкта і способу оцінки, методи визначення та система 
показників економічної ефективності можуть значно відрізнятися. Виділяють 
методи визначення економічної ефективності виробничо-господарської 
діяльності підприємства в цілому, окремих господарських процесів, 
управління підприємством, організації виробництва, праці і управління, 
інновацій [5]. 

Для оцінки ефективності операційної діяльності використовують різні 
методичні підходи: перший – традиційний підхід, який базується на класичній 
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моделі Дюпона «Рентабельність капіталу» та дозволяє оцінити ефективність 
за двома показниками (до узагальнюючих належать показники першого рівня, 
які дають змогу охарактеризувати ефективність діяльності підприємства в 
цілому та показників другого рівня, які оцінюють ефективність використання 
окремих видів ресурсів підприємства); другий – багаточинниковий підхід – 
полягає у використанні агрегованих індексів ефективності. 

Щодо основних методів аналізу ефективності операційної діяльності, то 
слід виокремити вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний, факторний, 
трендовий і матричний методи. Для того щоб порівняти результативність 
операційної діяльності підприємств проводять аналіз ефективності її 
здійснення та здійснюють операційний аналіз, що отримав назву CVP (cost-
volum-profit, витрати-об’єм-прибуток). 

Проте, відсутній єдиний підхід до визначення показників ефективності 
операційної діяльності, які б найповніше характеризували діяльність 
підприємства. Існують такі підходи до визначення показників ефективності 
операційної діяльності: узагальнюючі показники бізнесу, показники ефектив-
ності використання ресурсів; показники ефективності використання вироб-
ничих ресурсів, виробничих фондів; використання витратних показників [1]. 

Тобто відсутня система, набір показників, методів оцінки ефективності 
операційної діяльності промислових підприємств, в якій би було враховано 
специфіку їх функціонування. 

Проведений аналіз операційної діяльності підприємств України наведено 
в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств 
за видами промислової діяльності за січень – вересень 2017-2018 років 

(млн.грн) 

Показники 

Результат від 
операційної 
діяльності 

Витрати 
операційної 
діяльності 

Рівень 
рентабель-

ності 
(збитковості), 

% 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Промисловість 141469,2 143085,6 1694723,0 2032266,6 8,3 7,0 

Добувна 
промисловість і 
розроблення 
кар’єрів 

83512,5 89433,3 171867,1 218886,6 48,6 40,9 

Переробна 
промисловість 

44209,9 43839,3 1077070,4 1307253,7 4,1 3,4 

виробництво 
харчових 
продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 

18741,4 13975,8 348712,5 418556,8 5,4 3,3 

виготовлення 
виробів з деревини, 
паперу та 
поліграфічна 
діяльність 

4444,2 5804,1 44034,2 56777,1 10,1 10,2 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

виробництво коксу 
та продуктів 
нафтоперероблення 

-1698,3 1031,1 70528,4 79340,1 -2,4 1,3 

виробництво 
хімічних речовин і 
хімічної продукції 

2787,6 717,1 40517,3 53414,7 6,9 1,3 

виробництво 
основних 
фармацевтичних 
продуктів і 
фармацевтичних 
препаратів 

3089,5 3526,3 18328,8 22357,7 16,9 15,8 

виробництво 
гумових і 
пластмасових 
виробів, іншої 
неметалевої 
мінеральної 
продукції 

6765,4 -9988,3 72035,2 109453,4 9,4 -9,1 

металургійне 
виробництво, 
виробництво 
готових металевих 
виробів, крім 
машин і 
устатковання 

279,1 14761,5 328516,8 378198,1 0,1 3,9 

машинобудування 10975,6 12050,5 112232,3 139612,9 9,8 8,6 

виробництво 
комп’ютерів, 
електронної та 
оптичної продукції 

1059,6 1367,2 6985,8 9526,4 15,2 14,4 

виробництво 
електричного 
устатковання 

1357,6 3716,7 21350,8 25408,6 6,4 14,6 

виробництво 
машин і 
устатковання, не 
віднесених до 
інших угруповань 

3544,0 3270,5 43044,9 49811,9 8,2 6,6 

виробництво 
автотранспортних 
засобів, причепів і 
напівпричепів та 
інших 
транспортних 
засобів 

5014,4 3696,1 40850,8 54866,0 12,3 6,7 

виробництво 
меблів, іншої 
продукції; ремонт і 
монтаж машин і 
устатковання 

-2168,1 1170,4 27524,4 31696,9 -7,9 3,7 
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Закінчення таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Постачання 
електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого 
повітря 

15093,0 11371,7 425080,7 479716,1 3,6 2,4 

Водопостачання; 
каналізація, 
поводження з 
відходами 

-1346,2 -1558,7 20704,8 26410,2 -6,5 -5,9 

Примітка: складено автором на основі [3] 

 
Аналіз показників великих та середніх підприємств за видами 

промислової діяльності за січень – вересень 2017-2018 років показав, що 
однозначно визначити який рік має вищі показники неможливо. Є види 
діяльності, які зросли у 2018 році, а є і навпаки, в порівнянні з 2017 роком 
знизились. Найбільшу частку серед всієї промисловості країни у 2018 році 
займає: добувна промисловість і розроблення кар’єрів, переробна 
промисловість, металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання, виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів, машинобудування. 

Аналіз рентабельності операційної діяльності дозволив відзначити, що 
чимало галузей промисловості є ефективними, окрім: водопостачання; 
каналізація, поводження з відходами, виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Всі інші показники галузей 
покривають витрати і приносять прибуток, але якщо порівняти їх з 
2017 роком, то ми можемо помітити негативні тенденції збільшення витрат та 
зменшення рентабельності. У 2018 році рівень рентабельності зменшився у 
таких галузях: виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво 
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних 
засобів. Збільшення рівня рентабельності вдалося досягти у виробництві 
меблів, іншої продукції; ремонті і монтажу машин і устатковання, 
виробництві електричного устаткування, металургійному виробництві, 
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання та 
виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення. 

Проведений аналіз рентабельності операційної діяльності промислових 
підприємств дає змогу зауважити, що у 2018 році незначну позитивну 
динаміку та негативний вплив на операційну діяльність мали падіння обсягів 
виробництва у експортоорієнтованих галузях промисловості, що пояснюється 
погіршенням зовнішньоекономічної кон’юнктури. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що на промислових 
підприємствах існує потреба у підвищенні ефективності операційної 
діяльності, створенні умов для зростання попиту на продукцію, що можливо 
шляхом розподілу обов’язків і відповідальності між структурними 
підрозділами, зростання результативності їх роботи. 

Таким чином, існує потреба у використанні методів та показників аналізу 
ефективності операційної діяльності, який займає важливе місце в системі 



75 

управлінського аналізу, оскільки від його результатів залежить інформаційно-
аналітичне забезпечення прийняття виважених стратегічних управлінських 
рішень, спрямованих на посилення конкурентоспроможності підприємства та 
виявлення резервів підвищення ефективності його діяльності. Від рівня 
проведеного аналізу фінансових результатів, визначення основних чинників, 
що його забезпечують, залежить подальша результативність діяльності 
промислових підприємств. 
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Трубопровідний транспорт Миколаївської області представлений 

Миколаївським управлінням магістрального аміакопроводу «Укрхімтрансаміак», 
що здійснює транзит рідкого аміаку по території України. Довжина 
магістрального трубопроводу, що обслуговується підприємством, становить 
444 кілометрів. Технічна можливість для транспортування рідкого аміаку – до 
3 млн. тонн на рік [6]. 

У недалекому минулому роль і значення експорту як індикатора 
конкурентоспроможності країни на міжнародному ринку була істотно 
недооціненою. По цілому ряду товарних позицій Україна почала поступатися 
своїми ринками іншим виробникам. Ось, наприклад, як це відбувалося за 
найважливішою експортною хімічною позицією – аміаком. Цей продукт 
виробляється приблизно в 60 країнах світу. Але основні світові виробники – 
постачальники аміаку на світовий ринок були зосереджені на Близькому 
Сході і в Карибському басейні. Обсяг світової торгівлі аміаком оцінювався в 
19-20 млн. тонн в рік. Україна разом з Тринідадом і Тобаго, Росією, США, 
Індонезією, країнами Близького Сходу входила в десятку найбільших гравців 
світового ринку аміаку. Шість заводів у Рівному, Дніпродзержинську, 
Горлівці, Сєвєродонецьку, Південному, Черкасах в докризовий період 
виробляли понад 5 млн. тонн продукту, майже третина з якого йшла на 
експорт. Частка України у світовій торгівлі аміаком становила 8%. 

На жаль, на сьогоднішній день великого постачальника аміаку на 
зовнішній ринок під назвою «Україна» немає. Експортна позиція країни по 
аміаку втрачена. Хімпідприємства товарний аміак практично не виробляють. 
Сумно, але мільйони доларів, виручені за цей продукт, пішли повз нашої 
держави. Однак у нашої країни не відняти головного – її транзитного 
потенціалу. Сьогодні аміакопровід Тольятті – Одеса на 70% завантажений 
іноземною сировиною, і держава Україна продовжує отримувати прибуток від 
транзиту, зберігання і перевалки аміаку по трубі і в Одеському порту [1, c. 34]. 

«Укрхімтрансаміак» активно співпрацює з іноземними виробниками 
аміаку, трейдерами і судновласниками. Серед партнерів – швейцарська 
Nitrochem distribution, французька Transammonia, американська IBE Corp., 
норвезька Yara і багато інших. Зараз Україна залишається найбільшим 
транспортним посередником на світовому ринку при продажі аміаку. Одним з 
основних факторів зацікавленості іноземних виробників і постачальників 
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аміаку є вигідне логістичне розташування України. Та ж Росія, на частку якої 
припадає близько 18% світового експорту аміаку, основну його частину 
транспортує по українській трубі. УДП «Укрхімтрансаміак» своєчасно і в 
повному обсязі виконує свої зобов’язання в рамках підписаних міжнародних 
контрактів з транспортування і транзиту аміаку [3]. 

Тобто, незважаючи на зниження або навіть повну зупинку виробництва 
товарного аміаку в Україні, на роботу аміакопроводу це майже не вплине. 

Відмовитися від випуску мінеральних добрив Україна не може, скільки б 
не коштував газ. Ціна газу – це стимул для диверсифікації виробництв і 
зниження енергоспоживання. Але без хімічних добрив немає ефективного 
сільського господарства. Питання забезпечення аграрною продукцією 
населення безпосередньо пов’язане з кількістю і якістю вироблених в Україні 
добрив. Втрата внутрішнього ринку міндобрив – удар по національних 
інтересах. А значить, в будь-якому випадку ми будемо змушені підтримувати 
і розвивати вітчизняну хімію. Вітчизняні сільгосппродукти починаються з 
хімічної промисловості та ринку добрив [4]. 

«Укрхімтрансаміак» – це не тільки транспортне підприємство, а й 
оператор видачі аміаку сільгоспвиробникам. До 1989 року аміакопровід через 
роздавальні станції по всій своїй довжині видавав понад 200 тис. тонн рідкого 
аміаку. Сьогодні намагаються відновити цей напрямок діяльності, тобто 
відновити роботу роздавальних станцій – в рік виходять на видачу близько 4 
тис. тонн аміаку, і попит на такі послуги постійно зростає. Тобто перспектива 
у цього напрямку – величезна. Як і вигода для сільгоспвиробника, який 
отримує «свіжоспечений» аміак прямо з труби, без зайвих транспортних 
витрат і посередників. Послугами роздавальних станцій з видачі аміаку 
користуються в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Хмельницькій, 
Вінницькій, Кіровоградській областях, а з весни цього року – також аграрії 
Черкаського, Миколаївського та Одеського регіонів [2, c. 6]. 

Українська сторона управляє тільки частиною аміакопроводу, приблизно 
половиною. Друга частина труби знаходиться на території іншої держави. 

Єдиний технологічний комплекс розділений за принципом оперативного 
управління і технічних заходів на дві складові, одна з яких контролює 
російське підприємство «Трансаміак», іншу – компанія «Укрхімтрансаміак». 
Кожне з них має свої виробничі плани, плани ремонтів, капітальних і 
поточних. 

Такого унікального об’єкта, як аміакопровід Тольятті-Горлівка-Одеса, у 
світі не існує. Той технологічний аміакопровід між хімічними підприєм-
ствами, який знаходиться в Штатах, мало схожий на наш, він будувався для 
інших цілей і завдань. Ця труба не є транзитною, не має виходу в порт. 

Фахівці «Укрхімтрансаміак» розробили трирічну програму розвитку 
аміакопроводу і його технічної частини. Аміакопровід – складна інженерна 
споруда. При цьому воно повинно бути досить гнучким в управлінні, щоб 
враховувати швидко мінливу ринкову кон’юнктуру. Є у виробництві аміаку, в 
його транзиті і продажу певна циклічність. Коли в Америці відбувається 
період внесення аміаку в ґрунт, а це один з основних ринків збуту для 
українських і російських виробників, то наше навантаження зростає до 
355 тонн на годину. 
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За допомогою технічних рішень домоглися можливості збільшувати в 
пікові моменти завантаження до максимальної. Це дозволило поміститися в 
трубі і російському, і українському виробнику. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 
На сучасному етапі пріоритетним завданням держави є формування 

ефективної соціальної політики в умовах гармонізації національного законо-
давства з правом Європейського Союзу. Водночас, недосконалість соціальних 
реформ, які проводяться в Україні, веде до деформації соціальної моделі, 
поляризації суспільства, формування передумов соціального відторгнення 
населення. Неоднозначними є наслідки пенсійної реформи для національного 
ринку праці, існують серйозні проблеми з реалізацією конституційних прав 
людей похилого віку на пенсійне забезпечення, соціальну та медичну 
допомогу. 

Питання пенсійного забезпечення людини в старості є одним із найбільш 
актуальних для кожного цивілізованого суспільства, яке будується на 
принципах загальнолюдської моралі і дбає про своїх непрацездатних членів. 
На жаль, за останні роки мільйони українських пенсіонерів опинились за 
межею бідності, а середня пенсія в Україні є однією з найнижчих в Європі. 
Впродовж останніх років рівень пенсій в Україні не відповідає соціальному 
орієнтиру, рекомендованому Міжнародною організацією праці, за яким розмір 
пенсії має становити 40% розміру середньої заробітної плати в країні 
(коефіцієнт заміщення). Цей показник характеризує рівень життя пенсіонерів 
відносно середнього рівня життя працюючого і виступає мірилом 
міжпоколінного соціального здоров’я суспільства. Загрозливою для нашої 
країни тенденцією є поступове зниження коефіцієнту заміщення до 28,7% [1]. 
Це є свідченням низького рівня доходів пенсіонерів та істотного падіння рівня 
їхнього добробуту. 

Низький рівень пенсійних виплат спричинений фінансовою обмеженістю 
Пенсійного фонду, що не дозволяє швидко рухатись в питанні збільшення 
пенсій. За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), станом на 
1.07.2019 р. середній розмір призначеної пенсійної виплати склав 3006 грн [2]. 
При цьому спостерігається значна диференціація у розмірах призначених 
пенсій як за їх видами, так і в регіональному розрізі. 

Основними причинами існуючого дефіциту бюджету Пенсійного фонду, 
що виступає базовим фінансовим інститутом державного пенсійного 
забезпечення, є несприятлива ситуація в економіці країни, наявність масштаб-
ного тіньового сектору, неефективне функціонування ринку праці, наявність 
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нерозв’язаних проблем у сфері доходів, недосконала система пенсійних 
внесків тощо. 

Україна упродовж усього пострадянського періоду позиціонує себе як 
країна з дешевою робочою силою з усіма наслідками, що з цього випливають. 
Крім того, статистика свідчить не лише про низький рівень оплати праці, а й 
про наявність інших серйозних проблем у сфері зайнятості, що негативно 
відображається на надходженнях до Пенсійного фонду. Широко розповсю-
жені в країні використання найманої праці без оформлення трудових відносин 
і зарплата в «конвертах» значно ускладнюють ситуацію, негативно впливаючи 
не лише на розмір фонду заробітної плати та обсяги надходжень до ПФУ, але 
й позбавляючи працівників багатьох соціальних прав і гарантій. 

За даними Держстату у січні-червні 2019 р. 21% або кожен п’ятий 
працівник у віці 15-70 років працював без оформлення трудових відносин, 
тобто був неформально зайнятим. Найбільше таких працівників у сільському 
господарстві (42,3%), торгівлі (17,9%), будівництві (16,1%). За даними ПФУ 
загальна чисельність застрахованих осіб у травні 2019 р. склала 13,3 млн осіб, 
з яких найманих працівників – 10,3 млн осіб. Серед найманих працівників 
1078,6 тис. осіб у травні 2019 р. отримували заробітну плату менше 
мінімальної (4173 грн), з них 326,7 тис. осіб – працівники бюджетної сфери 
[2]. При цьому розмір і своєчасність виплати заробітної плати були і 
залишаються ключовими факторами, що прямо впливають на розмір і 
стабільність надходжень до Пенсійного фонду. 

Вагомою проблемою, що негативно впливає на інституційну спромож-
ність Пенсійного фонду, є заборгованість зі сплати платежів до ПФУ та 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Однією з причин заборгованості є багаторічні невиплати заробітних плат, 
несплата та несвоєчасна сплата єдиного соціального внеску, що в свою чергу, 
тягне за собою нарахування відповідних штрафів та пені. За інформацією 
ПФУ загальна заборгованість зі сплати платежів до Пенсійного фонду та 
єдиного внеску станом на 1 липня 2019 р. становила 31,6 млрд грн, у т. ч. 
заборгованість зі сплати єдиного внеску (за даними Державної фіскальної 
служби України) – 16,8 млрд грн (53,2 % загальної суми боргу). Своєчасність 
та повнота сплати єдиного соціального внеску роботодавцем має безпосе-
редній вплив на зарахування відповідного періоду роботи працівникам до 
страхового стажу, призначення пенсій та інших страхових виплат, оскільки 
період, за який існує заборгованість не зараховується до страхового стажу 
працівників, а нарахована їм за цей період заробітна плата не включається в 
розрахунок пенсії та інших страхових виплат [3]. 

Реалізація конституційного права громадян на працю, соціальний захист 
їхніх інтересів передбачає забезпечення зайнятості економічно активного 
населення, у тому числі за межами країни, шляхом організації та регулювання 
процесів зовнішньої трудової міграції. За інформацією Міністерства 
закордонних справ України, у 2015−2018 роках за кордоном тимчасово 
перебували або постійно проживали від 5,8 млн до 7,1 млн українських 
громадян, у т.ч. легально − від 5,1 млн до 6,2 млн осіб [4]. За даними 
Держстату серед найвагоміших причин трудової міграції 70,8% трудових 
мігрантів вказали на низький рівень оплати праці в Україні [5]. 

Наслідуючи принцип, що інтенсивна трудова міграція розширює зону 
відповідальності держав виходу і прийому мігрантів щодо забезпечення 
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їхнього добробуту, вкрай важливим для України є укладання двосторонніх і 
багатосторонніх угод щодо соціального і пенсійного забезпечення 
працівників-мігрантів. 

Введення Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» страхової системи, яка синхронізується з нормами європейського 
законодавства в цій сфері, викликало необхідність переглянути вже діючі 
міжнародні угоди, а також відкрило можливості укладення міжнародних угод з 
іншими державами щодо здійснення пенсійного забезпечення сторонами за 
період сплати страхових внесків у кожній із держав-учасниць. За даними ПФУ, 
на сьогодні укладено міжнародні договори (угоди) з низкою країн світу щодо 
регулювання питань соціального (пенсійного) забезпечення трудових мігрантів, 
які базуються на територіальному (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, 
Казахстан, Киргизстан, Молдова, Монголія, Росія, Румунія, Таджикистан, 
Туркменістан, Угорщина, Узбекистан) або пропорційному принципі (Болгарія, 
Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія) [6]. 

Попри це є багато невирішених проблем: угоди не покривають усіх видів 
соціального страхування; соціальні гарантії поширюються лише на легальних 
мігрантів, працевлаштованих у формальній економіці. Існують також й інші 
фактори, які стримують врегулювання питань пенсійного забезпечення, 
зокрема: 

1. Невідповідність законодавств і пенсійних систем у країнах-донорах і 
країнах-реципієнтах робочої сили: діють різні пенсійні системи − солідарні, 
двохрівневі, трьохрівневі; вік виходу на пенсію суттєво різниться у розрізі 
країн; застосовуються різні механізми обліку відрахувань: значно варіюють 
розміри і джерела відрахувань до пенсійних фондів. 

2. Часті реформи існуючих пенсійних систем всередині кожної з країн, 
обумовлені демографічними та фінансово-економічними чинниками. 

Зменшення соціальних ризиків залежить від злагодженої та комплексної 
програми дій в усіх сферах соціального та економічного розвитку. Очікувати 
суттєвого звуження тіньового сегменту ринку праці можливо лише за умови 
економічного пожвавлення і забезпечення продуктивної зайнятості населення. 
Стабільне функціонування економіки, формування здорового підприєм-
ницького клімату в країні, реформування сфери оплати праці (відновлення 
мотивуючої та стимулюючої функцій заробітної плати) є основним джерелом 
для збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду в найближчій 
перспективі. Саме тому вкрай важливо створювати умови для гідної праці в 
Україні. 

Вирішальні чинники, які безпосередньо впливатимуть на розмір пенсій і 
матеріальне становище людини у пенсійному віці, − це розмір заробітної 
плати в період трудової діяльності й страховий стаж, тобто сплата страхових 
внесків упродовж трудової діяльності. Підвищення рівня і детінізація 
заробітної плати матимуть позитивні наслідки соціально-економічного 
характеру та позитивно відобразяться на формуванні бюджету Пенсійного 
фонду. У цьому контексті доцільно шляхом моніторингу виявляти ознаки 
використання праці неоформлених працівників та можливі порушення 
законодавства про працю, вживати відповідних заходів реагування; активі-
зувати претензійно-позовну роботу щодо скорочення обсягів заборгованості з 
платежів до Пенсійного фонду. 
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Результати аналізу міграційної ситуації свідчать про посилення тенденції 
виїзду населення працездатного віку на роботу за кордон й відповідно 
зменшення числа платників податків до Пенсійного фонду. Зважаючи на це, 
необхідно активізувати роботу щодо перегляду діючих та укладання нових 
договорів щодо регулювання питань соціального (пенсійного) забезпечення 
трудових мігрантів з іншими країнами світу. 

В контексті забезпечення прав літніх людей на соціальну та медичну 
допомогу існує нагальна необхідність удосконалення системи геріатричної 
допомоги в Україні, спираючись на кращі світові практики. Також з метою 
забезпечення рівного і справедливого доступу пацієнтів до базового 
ефективного лікування хвороб доцільно розширити категорії захворювань й 
оновити урядову програму реімбурсації «Доступні ліки». 
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АТЕСТАЦІЯ ЯК ПЕВНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
 
Реалії сучасної економічної ситуації в Україні все більше привертають 

увагу науковців та практиків до необхідності ефективного управління 
підприємством. Варто зауважити, що кожне підприємство не залежно від його 
розмірів, форми власності чи галузі діяльності має на меті формування, 
зміцнення та підвищення своїх конкурентних переваг, при чому бажано, щоб 
це відбувалося найефективнішим, вигідним для саме підприємства способом. 
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Досить часто можна спостерігати ситуацію на підприємстві, коли працівник з 
високими професійними якостями, старанно та відповідально виконує свою 
роботу у визначені терміни, але тривалий час не помічений керівництвом. 
Такі старанні працівники можуть роками залишатись на своєму робочому 
місці без шансу на кар’єрне просування. Як наслідок підприємство втрачає 
можливість працювати ще ефективніше, розвиватись та вчасно відмічати тих 
працівників які дійсно цього заслуговують. Саме за для контролю рівня та 
відповідності професіоналізму персоналу керівництво будь-якого підприєм-
ства повинно з певною періодичністю проводити атестацію своїх працівників. 
З вищезазначеного можна зробити висновок, що на сьогодні проблема 
атестації персоналу є дійсно актуальною та потребує подальшого розгляду. 

На сучасному етапі розвитку суспільства ринкова економіка переживає 
певні зміни. Керівництво будь-якого підприємства, яке володіє певними 
фінансовими, інформаційними, технологічними ресурсами, розуміє, що 
людські ресурси є ключовим фактором впливу на рівень їх конкуренто-
здатності. З метою виявлення більш здібних, старанних та високопрофесійних 
кадрів вони все частіше використовують такий метод оцінки персоналу, як 
атестація. Однак досить часто відбувається плутанина із визначенням поняття 
оцінка та атестація персоналу. Думка, що дані поняття є рівноцінними 
абсолютно помилкова. 

Оцінка діяльності персоналу – це аналіз ефективності працівника на 
даному робочому місці за певний період часу, перевірка відповідності 
стандартам виконання роботи згідно з заданими критеріями. Атестація 
персоналу – це процедура систематичної формалізованої оцінки відповідності 
рівня праці, якостей і потенціалу особистості співробітників вимогам 
виконуваної роботи. Процедура атестації є стресом для всього колективу. 
Одне тільки сповіщення про її проведення може викликати негативні емоції. 
В очікуванні різких критичних зауважень, пониження в посаді або навіть 
звільнення людина може стати неуважною, знизити темп роботи, 
«запрограмувати» себе на помилки. Тому, повідомляючи співробітникам про 
планову атестацію, необхідно пояснити завдання її проведення, акцентувати 
увагу людей на цілі атестації – можливості об’єктивно оцінити відповідність 
професіоналізму співробітника вимогам робочого місця. 

Залежно від цілей та завдань підприємства при оцінці персоналу 
використовуються різні методи, тому атестація може бути приватним 
елементом загальної процедури оцінки персоналу – так само, як і оцінка може 
бути елементом атестації. Розглянемо основні найбільш вживані методи 
атестації та їх основний зміст [2, c. 148]. Групова експертна оцінка (при 
даному методі експерти оцінюють працівника за виділеними критеріями за 
певною шкалою наприклад, п’ятибальною. Потім по кожному критерію 
вираховуються сумарний та середній бали. Застосовується для оцінки 
результатів роботи, професійно важливих якостей). Іспит (персонал, що 
атестується, відповідає на ряд питань у письмовій формі. Застосовується з 
метою оцінки професійної компетентності). Моделювання робочої ситуації 
(працівникам пропонується прийняти рішення у змодельованій ситуації, 
типовій для його робочого місця. Застосовується для інтегрованої оцінки 
професійної компетенції). Кваліфікаційна робота (працівники самостійно 
розробляють шляхи вирішення певної виробничої задачі. Застосовується з 
метою оцінки професійної компетентності). Співбесіда (з персоналом, що 
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атестується, проводиться бесіда експертом або групою експертів. Застосо-
вується для виявлення професійних знань, умінь та навичок). Тестування 
(працівнику пропонується пройти професійний тест. Використовується даний 
метод з метою діагностики якостей особистості, рівня інтелектуального 
розвитку тощо. Тестування також можуть використовувати як додатковий 
метод підтвердження результатів експертної оцінки) [2, c. 148]. 

Отже, можна зробити висновок, що процес атестації персоналу є досить 
трудомістким. Дана робота вимагає високої кваліфікації та уважності, але 
разом з тим вона досить рутинна. Саме обробка результатів, оповіщення 
співробітників, складання календарних планів та проведення атестації 
вимагають великої уваги, тому: По-перше потрібно автоматизувати в першу 
чергу весь процес атестації (Однак для керівництва підприємства це не є 
першочерговою задачею). По-друге проводити якомога більше видів атестації 
в групах – колективах, одного і того ж підприємства, де співробітники 
взаємодіють один з одним, це дасть їм змогу на іспитах стати більше 
психологічно та морально урівноваженими і продемонструвати якомога 
кращий результат. По-третє позбутися старих стандартів оцінювання і взагалі 
позбутися будь-якого оцінювання в проходження атестації працівниками 
підприємств. І по-четверте створити програму, яка б при проходженні різних 
завдань атестації працівником здійснювала аналіз його знань та розуміння 
поставлених перед ним задач за посадовою інструкцією. По результату 
проходження групи атестаційних іспитів (він повинен проводитися в різних 
видах) програма формувала б висновок-рекомендацію про те в якому 
напрямку працівнику потрібно здійснювати більше зусиль для підвищення 
свого професіоналізму, ці висновки передавалися б керівництву і керівництво 
могло тверезо оцінювати можливості своїх працівників і перспективи 
розвитку самого підприємства для отримання більшого прибутку. 
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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 

ПЕНСІЙНОГО ВІКУ 
 
Одним із пріоритетних напрямків діяльності соціальної політики 

українського уряду є формування ефективної національної пенсійної системи. 
Вона повинна бути спрямована насамперед на загальновизнані у цивілізо-
ваному світі соціальних та економічних цілей: створення необхідних 
економічних умов для осіб непрацездатного віку. Саме тому пріоритетним 
завданням соціально орієнтованої ринкової економіки є побудова оптимальної 
вітчизняної пенсійної моделі, яка стане основою добробуту для значної 
частини населення. 

Сучасний рівень доходів українських пенсіонерів набагато нижчий за 
середньоєвропейські стандарти. Для їх підвищення необхідно використо-
вувати різноманітні фінансові ресурси у сфері пенсійного забезпечення, які 
передбачають багаторівневі пенсійні моделі. Відповідно до вітчизняного 
пенсійного законодавства в Україні формується трьохрівнева пенсійна 
система, яка використовує перерозподільчі і накопичувальні пенсійні 
програми. В системі накопичувального пенсійного забезпечення важлива роль 
відводиться недержавному пенсійному забезпеченню, яке покладено в основу 
третьої ланки української пенсійної моделі. Воно грунтується на засадах 
добровільної участі фізичних і юридичних осіб у формуванні пенсійних 
накопичень і, на думку багатьох фінансистів, повинно стати досить вагомим 
джерелом поповнення фінансових ресурсів громадян пенсійного віку. 

У наукових публікаціях необхідність упровадження другого рівня системи 
пенсійного забезпечення пов’язується із чотирма ключовими чинниками – 
демографічним, економічним (інвестиційним), фінансовим і політичним. До 
них, на нашу думку, потрібно додати ще соціальний і бюджетний чинники. 
При цьому запровадження накопичувальної пенсійної системи матиме певні 
мультиплікаційні ефекти, які вплинуть на: 

1) соціально-економічні чинники – це можливість для пенсіонера 
підвищити пенсію за рахунок власних пенсійних накопичень і зменшити свою 
залежність від солідарної системи; 

2) політичні чинники – при впроваджені накопичувальної системи 
громадяни меншою мірою зважатимуть на популістський характер пенсійної 
політики, оскільки рівень пенсійних виплат не залежатиме від політичних 
обіцянок; 

3) демографічні чинники – за демографічного дисбалансу, коли кількість 
громадян пенсійного віку дорівнює або навіть перевищує кількість 
працюючих, посилюється податковий тиск на працюючих громадян, особливо 
ж на молоде покоління; 
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4) бюджетні чинники – збільшення кількості населення пенсійного віку 
порівняно з працюючими посилює фінансове навантаження на державний 
бюджет, оскільки дефіцит Пенсійного фонду покриватиметься або за рахунок 
підвищення податкових ставок, або за рахунок збільшення бюджетного 
дефіциту; 

5) фінансові чинники – впливають на розвиток пенсійної системи за 
рахунок розвитку фондового ринку та його інструментів; 

6) інвестиційні чинники – з їх допомогою буде можливо інвестувати 
довгостроковий та дешевий фінансовий ресурс, який надходитиме як пенсійні 
внески громадян до накопичувальної системи та перерозподілятиметься задля 
розвитку реального сектора економіки. Це допоможе перезапустити 
внутрішній інвестиційний механізм у державі. 

Основною метою запровадження системи недержавного пенсійного 
забезпечення було отримання її учасниками додаткових до загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із 
забезпеченням доходності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення 
довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації 
економіки. Третій рівень вітчизняної пенсійної системи почав формуватися у 
2004 році після набрання чинності Закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» [1]. 

Протягом 2004–2009 рр. відбувалось активне становлення недержавного 
пенсійного забезпечення шляхом створення його основних фінансових 
інститутів – недержавних пенсійних фондів (НПФ), адміністраторів недержав-
ного пенсійного фонду (Адміністратор НПФ), копаній з управління активами 
(КУА) та комерційних банків з ліцензією зберігача. В послідуючі роки на 
ринку послуг НПФ було сформовано ефективне конкурентне середовище [2]. 
Інфраструктуру системи недержавного пенсійного забезпечення слід вважати 
інституційно сформованою. Це відображається у створенні основних 
фінансових інститутів третього рівня, формуванні достатньо якісної 
законодавчо – нормативної бази, яка, в цілому, відповідає найкращій світовій 
практиці, а також якісному державному регулюванні та нагляду з боку 
Нацкомфінпослуг. 

Механізми запровадження недержавного пенсійного забезпечення та 
страхування повинні були стати альтернативою державного фінансового 
забезпечення за віком, що дозволило би громадянам самостійно дбати про 
підвищення стандартів свого життєвого рівня у старості при забезпеченні 
державою мінімального прожиткового мінімуму. Впровадження таких 
механізмів шляхом ухвалення у 2003 р. пенсійного законодавства [1; 2] та 
запуску другого і третього рівнів системи пенсійного забезпечення громадян 
стало суттєвим кроком щодо реформування пенсійної системи України, але 
надалі уведення їх у дію було загальмовано. Можна називати різні причини – і 
низьку фінансову грамотність населення, і відсутність довіри до фінансових 
інститутів, і власне загальну нерозвиненість фінансових інститутів та 
фондового ринку, і надмірну віру в соціальні державні пенсійні стандарти 
тощо. 

Аналіз функціонування системи добровільного недержавного пенсійного 
забезпечення свідчить про те, що на сьогоднішній день третій рівень не 
користується достатньою популярністю серед українців. Внаслідок чого його 
фінансовий потенціал не є повністю затребуваним на фінансовому ринку. На 
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думку багатьох фахівців, на такий стан справ у сфері недержавного 
пенсійного забезпечення вплинули такі чинники: 

– низька мотивація роботодавців; 
– низький рівень життя (бідність) українців; 
– специфіка функціонування НПФ; 
– недовіра українців до фінансової системи в цілому та НПФ зокрема 

[5, с. 343]. 
Таким чином, можна стверджувати, що добровільне пенсійне 

забезпечення використовують багато країн, як додаткове джерело підвищення 
доходів громадян пенсійного віку. Україна законодавчо також задекларувала 
його як одну із основних ланок вітчизняної пенсійної системи. Проте 
практичний досвід показує, що в силу різних причин недержавне пенсійне 
забезпечення ще не стало дієвим інструментом забезпечення гідної старості, а 
також вагомим джерелом інвестиційного ресурсу для потре національної 
економіки. Недержавні пенсійні фонди не стали дієвим інститутом залучення 
коштів фізичних осіб. Це свідчить про те, що третій рівень національної 
пенсійної системи має великі фінансові резерви, які потрібно ефективно 
використати в найближчій перспективі. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
На даний час актуальним питанням постає визначення впливу пільг з 

податку на прибуток на обсяг проданої продукції з податком на додану вартість 
(далі – ПДВ), обсяг реалізованої продукції без ПДВ, фінансові результати до 
оподаткування, чистий прибуток, на сплату до бюджету ПДВ і податку на 
прибуток. Це дасть можливість визначити зміну фінансових показників 
діяльності підприємств агропромислового комплексу внаслідок зміни їх 
податкової підтримки. Також це дасть змогу виявити зміну справляння до 
державного бюджету ПДВ та податку на прибуток і фактичні видатки держави 
на податкове стимулювання розвитку агропромислових підприємств. 

Якщо обсяг виробництва агропромислової продукції зросте на 1 грн, то 
обсяг реалізованої продукції без ПДВ збільшиться на 0,829 грн [1, с. 119]. 
У свою чергу, збільшення обсягу реалізованої продукції без ПДВ на 1 грн. 
зумовить збільшення чистого прибутку на 0,423 грн, фінансові результати до 
оподаткування зростуть на 0,426 грн [1, с. 120–121]. Збільшення пільг з 
податку на прибуток на 1 грн зумовить зростання обсягу агропромислового 
виробництва на 14,089 грн [2, с. 17]. 

У таблиці 1 наведено розрахунки впливу пільг з податку на прибуток на 
фінансові показники діяльності агропромислових підприємств 

 
Таблиця 1 

Результати розрахунків 

Факторна ознака 
Одночасно факторна 

та результуюча 
ознака 

Результуюча ознака 

1 2 3 
колонка 1 колонка 2 колонка 3 

Зростання 
виробництва 

продукції на 1 грн. 

 
 

Збільшення обсягу 
реалізованої продукції на 

0,829 грн. 

Збільшення пільг з 
податку на 

прибуток на 1 грн 

Зростання обсягу 
виробництва продукції 

на 14,089 грн. 

Збільшення обсягу 
реалізованої продукції на: 
(14,089 грн.*0,829 грн.) / 

1 грн.= 11,6798 грн. 

Зростання обсягу 
реалізованої 

продукції на 1 грн. 

 Збільшення чистого 
прибутку на 0,423 грн. 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 
Зростання пільг з 

податку на 
прибуток на 1 грн. 

Підвищення обсягу 
реалізованої продукції 

без ПДВ на 
11,6798 грн. 

Зростання чистого 
прибутку на: (11,6798 грн. 

* 0,423 грн.) / 1 грн. = 
4,9406 грн. 

Підвищення обсягу 
реалізованої 

продукції на 1 грн. 

 Зростання фінансових 
результатів до 

оподаткування на 0,426 
грн. 

Збільшення пільг з 
податку на 

прибуток на 1 грн. 

Зростання обсягу 
реалізованої продукції 

без ПДВ на 11,6798 
грн. 

Збільшення фінансових 
результатів до 

оподаткування на: (11,6798 
грн. *0,426 грн.) / 1 грн. = 

4,9756 грн. 
Зростання пільг з 

податку на 
прибуток на 1 грн 

Збільшення 
фінансових результатів 

до оподаткування на 
4,9756 грн. і зростання 
чистого прибутку на 

4,9406 грн. 

Зростання податку на 
прибуток на: 4,9756 грн. – 

4,9406 грн. = 0,035 грн. 

Зростання пільг з 
податку на 

прибуток на 1 грн 

Збільшення обсягу 
реалізованої продукції 
з ПДВ на 11,8348 грн. 
та зростання обсягу 

реалізованої продукції 
без ПДВ на 
11,6798 грн. 

Зростання сплати до 
державного бюджету ПДВ 

на: 11,8348 грн. – 
11,6798 грн. = 0,155 грн. 

Джерело: сформовано за даними [2, с. 17; 1, с. 119; 1, с. 120–121; власні розрахунки] 

 
Згідно проведених розрахунків, при зростанні пільг з податку на прибуток 

на 1 грн, обсяг продажу продукції з ПДВ зросте на 11,8348 грн., а без ПДВ 
збільшиться на 11,6798 грн. У свою чергу, фінансові результати до 
оподаткування зростуть на 4,9756 грн, чистий прибуток збільшиться на 
4,9406 грн. З 1 грн. податку на прибуток витраченого на підтримку 
агропромислового комплексу держава зможе повернути 0,035 грн цього 
податку від зростання масштабів діяльності, а також зможе повернути 
0,155 грн. коштів від зростання ПДВ. В підсумку, державний бюджет поверне 
0,190 грн. (0,155 грн. + 0,035 грн.) на 1 грн і фактично буде витрачати на 
податкову підтримку агропромислових суб’єктів господарювання 0,810 грн. 
(1 грн. – 0,190 грн.) на 1 грн. 

На рисунку 1 представлено вплив пільг з податку на прибуток на обсяг 
виробництва і реалізацію продукції, фінансові результати до оподаткування, 
чистий прибуток, податок на прибуток і ПДВ суб’єктів підприємництва 
агропромислового комплексу. 

Коли державна знизить пільги з податку на прибуток на 1 грн., обсяг 
виробництва продукції знизиться на 14,089 грн., обсяг реалізованої продукції 
з ПДВ скоротиться на 11,8348 грн., а обсяг проданої продукції без ПДВ 
зменшиться на 11,6798 грн. У свою чергу, фінансові результати до 
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оподаткування знизяться на 4,9756 грн., а чистий прибуток зменшиться на 
4,9406 грн. Також скоротяться податкові платежі внаслідок зниження 
масштабів діяльності. Так, ПДВ зменшиться на 0,155 грн., а податок на 
прибуток скоротиться на 0,035 грн. при зменшення пільг з податку на 
прибуток на 1 грн. Відповідно до цього, держава отримає дохід в розмірі 
0,190 грн. (0,035 грн. + 0,155 грн.) на 1 грн. зниження пільг з податку на 
прибуток. 

 

 

Рис. 1. Результати впливу податкових пільг з податку на прибуток 
на діяльність агропромислових підприємств 

Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки] 

 
Література: 

1. Галайко А. М. Оцінка впливу бюджетної підтримки агропромислового 
комплексу на фінансові показники діяльності його суб’єктів господарювання / 
А. М. Галайко // Економіка та держава. – 2019 – № 9. – 115–122. 

2. Галайко А. М. Оцінка впливу податкової підтримки агропромислового 
комплексу на обсяг виробництва його суб’єктів господарювання / 
А. М. Галайко // Актуальні питання розвитку науки та освіти: міжнар. наук.-
практич. конф., 19 – 20 жовт. 2019 р.: тези доп. – Л., 2019. – 15–17. 

 
 
 



91 

Esh Svetlana, 

Senior Lecturer Department of Finance, 

Educational and Scientific Institute of Economics and Management 

National University of Food Technologies, Kyiv; 

Gerasimenko Daria, 

Student of specialty Finance, Banking and Insurance 

Educational and Scientific Institute of Economics and Management 

National University of Food Technologies, Kyiv 
 

STRATEGIES OF THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL 
SECTOR IN UKRAINE 

 
The National Bank of Ukraine has developed financial strategies that are aimed 

to unify, coordinate and integrate the efforts of government agencies, businesses 
and NGOs to increase financial literacy at the national level. 

One of the strategic goals of the NBU and one of the priorities of reformation 
of financial sector within the framework of the Association Agreement between 
Ukraine and the European Union is to increase financial literacy 

Financial literacy is the set of knowledge, skills, values that a person or society 
possesses. It fosters the development of a financial culture. Financial literacy is 
aimed at coordinating and consolidating the efforts of state bodies, business, civil 
society, which together can enhance the financial inclusion of Ukrainians. 

Financial inclusion – a way to increase the use of financial services; a 
phenomenon that can help the country counteract the crisis. This is a priority 
strategy for the development of financial culture of Ukrainians. 

It is the second time when the Forum on Financial Inclusion (Finclusion UA) is 
being held in Ukraine to discuss issues of involving the population in financial 
products and raising their financial literacy. 

The Second International Forum on Financial Inclusion «No One Abroad» 
gathered more than 300 representatives of government bodies, banks, payment 
systems and educators from 12 countries of the world, who discussed issues related 
to the development of effective practices of increasing of financial inclusion as a 
common way of the state and business on the basis of international experience to 
increase economic growth. 

Natalia Bondarenko, Director of the NBU Department of Communications, 
spoke at the Forum and noted that the financial sector of Ukraine provides all 
conditions for the growth of material wealth of Ukrainians through the formation of 
a new financial culture [1]. Five key priorities for the financial literacy strategy 
were identified: 

1) formation of financial culture. Before the Forum Mastercard conducted a 
survey among bankers, business representatives and civil servants about the level of 
development of domestic financial market inclusion. Among 45% of questioned 
was identified a low level of development of accessibility to financial products and 
lack of information about financial institutions providing them. The main reason of 
this situation is lack of financial literacy in the population, without which a person 
cannot fully utilize the potential of financial services. Financial inclusion and 
financial literacy are connected. Ukrainians are lagging behind EU countries in 
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terms of financial literacy, but they would like to receive more information on 
product capabilities, savings and financial planning; 

2) support of European values. In addition to this, Ukrainians should separate 
these values and be prepared to live by them: be able to properly form their own 
budget, engage in long-term financial planning, be responsible for their own 
financial decisions, control their own accounts, manage their debts, etc. According 
to World Bank estimations, in 2011 among Ukrainian adults, 41% had one bank 
account, and in 2017 the figure increased to 63%. Compared to other countries, 
Ukrainian average is middle, but lower than in our region: 81% in the Czech 
Republic, 75% in Hungary, 81% in Belarus. In Armenia, only 48% of adults have 
accounts in financial institutions. Currently, countries such as Denmark, Sweden, 
Norway, the Netherlands and Australia have reached 100% of the level of financial 
inclusion of the population. However, over 138 million of Europeans do not have a 
bank account [1]; 

3) formation of financial behavior in youth. In our view, financial behavior is a 
set of rules that define new approaches to mastering financial literacy. It is young 
people between the ages of 10 and 24 (Generation Z and Alpha) who form the main 
audience, where they act as agents of change: pass on knowledge and skills about 
new financial products to their friends, parents, family and in the future make the 
right decisions and be responsible for their financial behavior; 

4) development of a unified communication platform using modern brands, 
financial technologies, payment systems, etc. In the domestic financial market, there 
is almost no information on access to new financial products, the emergence of new 
financial services. In order to start using financial products, the consumer must 
understand the practical value and feel the pleasure when he use them. Each year, 
financial analysts compile a list of the most up-to-date payment-related trends. For 
several years now, the ability to accept payments using various tools such as bank 
cards, digital wallets and even cryptocurrencies has got on the list. Experts believe 
that the buyer will first buy something online, if the payment page contains not only 
a standard card payment, but also a sufficient selection of digital wallets. They 
allow you to make a non-cash payment using a password, not your card details. In 
Ukraine, the usage and choice of digital wallets are increasing every year. 
Masterpass was launched in 2015, Visa Checkout in May 2018 and Apple Pay and 
Google Pay connected in a couple of months [2]. All four digital wallets work in a 
similar way: the buyer pre-ships their cards and then can use them for payments on 
online shopping sites. Digital wallets are not currently available for all online 
shopping sites and even where they can be used, their share in total sales is not 
significant. But market participants hope that digital wallets will find their 
customers, their communicational platform; 

5) the creation of training and information centers able to interest the 
population, especially young people, to dissemination of new technologies related 
to new financial products. Foreign experience shows that trust is the cornerstone of 
financial sector development. Therefore, good communication between members of 
society is very important, without which it is not possible to build a trust. Available 
clarifications on financial products and services should be provided, intermediaries 
providing them should be informed of pricing; speak a clear language and create 
positive emotions. 

The creation of training and information centers, which will become financial 
education centers, is a function of the NBU, which plans to involve the visitor 
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center, the Museum of Money, the Youth Education Center, the Teacher 
Competence Center for its implementation. The NBU encourages all financial 
market stakeholders, government entities, non-profit public organizations, based on 
their financial literacy strategies, to join forces and develop a unified program of 
action to improve financial literacy in society. The active phase of implementation 
of such strategy is planned from 2020. 

Nowadays, it is not enough for the state and business to create the technical 
conditions to use financial products and services, which imply the formation of 
public access to the financial system. It is important to study the real needs of 
consumers and focus all their efforts on satisfaction of needs. The use of advanced 
financial technologies, as in developed countries, must go into fashion, become a 
brand. For example, instant transfer technology has found support in government 
agencies in India, the UK and the USA, where governments work with ministries 
and banks to create an economic system conducive to the development of digital 
transactions [3]. 

Another important prerequisite for the development of financial literacy in 
Ukraine is the informed consumer. Such citizens make more informed financial 
decisions, support the efficiency of the financial system, create a demand for high-
quality financial services. Important for the development of financial literacy and 
consumer protection is an environment conducive to competition and innovation. 
The process of use of technology might respond to risks and empower consumers of 
financial services to make their own choices. 

New technologies and innovations such as mobile financial solutions have 
already proven their effectiveness as catalysts for financial literacy in the world, but 
it is not possible to create an universal solution. A balance must be found between 
solving local problems, fostering innovation, managing risks and protecting 
consumers, which requires closer cooperation between stakeholders. 

Financial literacy creates opportunities for economic growth and increasing of 
the overall well-being of the country and its citizens. In the future, financial 
technologies will be further linked to the development of Internet technologies and 
social networks. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Посилення кризових явищ, невизначеності та прискорення економічних 

процесів вимагають пошуку та розробки ефективних заходів для забезпечення 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання, виявлення та нейтралізації 
наявних ризиків, які безпосередньо можуть вплинути на результати їхньої 
діяльності. 

Фінансова безпека суб’єктів господарювання є складовою їх економічної 
безпеки і спочатку не розглядалася як самостійний елемент. Тому, за оцінками 
дослідників (Воробйов Ю.М., Блажевич О.Г. та ін.), історія виникнення 
поняття «фінансова безпека» може розглядатися як історія розвитку категорії 
«економічна безпека» [1]. На спочатку 90-х років ХХ століття фінансова 
безпека як складова економічної розглядалася як забезпечення збереження 
комерційної таємниці щодо фінансової сторони виробничої діяльності та її 
результатів, тобто вирішення проблеми підвищення фінансової безпеки 
передбачало удосконалення, перш за все, внутрішньої організації управління 
фінансовою діяльністю. На початку ХХІ ст. домінуючим став підхід, який 
робить акцент на вплив зовнішнього середовища, яке в умовах ринку постійно 
змінюється і ці зміни часто є непередбачуваними та погано контрольованими. 
Це обумовлює необхідність захисту діяльності суб’єктів господарювання від 
таких дестабілізуючих впливів. Однак, на нашу думку, пріоритетний акцент 
на зовнішніх чинниках не є коректним, оскільки фінансова безпека це такий 
стан захищеності суб’єкта господарювання від негативного впливу зовнішніх і 
внутрішніх загроз, дестабілізуючих чинників, при якому забезпечується стійка 
реалізація основних його комерційних інтересів і цілей статутної 
діяльності [2]. 

Категорія «фінансова безпека» має характерні особливості, оскільки вона 
була сформована на стику трьох галузей науки, а саме фінансів, економіки та 
економічної теорії. Це дозволяє її розглядіти як (1) стан (система, ресурси, 
діяльність суб’єктів господарювання); (2) сукупність методів, заходів; 
(3) захищеність діяльності; (4) складову економічної системи; (5) систему 
властивостей, умов, характеристик. 

Узагальнюючі існуючі підходи до визначення сутності категорії 
«фінансова безпека» можна зазначити, що фінансова безпека економічних 
суб’єктів є складною системою, яку доцільно розглядати з позиції її 
функціональних складових елементів. Це дозволить (а) досліджувати вплив 
окремих чинників внутрішнього і зовнішнього середовища як на 
функціональні складові фінансової безпеки суб’єктів господарювання, так і на 
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їхню безпеку в цілому; (б) аналізувати процеси, які впливають на 
забезпечення фінансової безпеки; (в) виявляти та оцінювати рівень 
індикаторів фінансової безпеки; (г) розробляти і впроваджувати сукупність 
заходів для сприяння досягнення високого рівня фінансової безпеки суб’єктів 
господарювання. Таким чином, фінансова безпека спрямована, в першу чергу, 
на забезпечення фінансово-економічної самостійності суб’єкта господа-
рювання, його фінансової стійкості, уникнення або зменшення кризових явищ 
у його фінансовій діяльності, запобігання банкрутству, визначення параметрів 
ліквідності, платоспроможності тощо. 

Функціональними складовими фінансової безпеки суб’єктів господарю-
вання є сукупність основних напрямів його безпеки, які суттєво різняться за 
своїм змістом та наповненням. До основних складових фінансової безпеки 
слід віднести управлінську, ресурсну, податкову, інвестиційну, валютну та ін. 

Одним з основних чинників, який визначає рівень фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання, є якість і ефективність управління їхньої 
виробничо-економічної діяльності. Рівень безпеки є тим вищим, чим більш 
керованими є бізнес-процеси, які протікають на підприємстві. Крім того, 
значний вплив на фінансову безпеку має ритмічність процесів виробництва та 
збуту продукції, ефективність формування і використання необоротних і 
оборотних активів, раціональність використання корпоративних ресурсів, 
забезпечення розрахунків з бюджетом, фінансовими установами, партнерами. 
У якості індикатора управлінської складової фінансової безпеки може 
використовуватися прибутковість, оскільки саме фінансові результати 
характеризують кінцеву результативність будь-якої діяльності суб’єктів 
господарювання. Крім того, фінансові результати є однією з основних 
складових фінансових ресурсів українських підприємств, які використо-
вуються не тільки для фінансування операційної діяльності, задоволення 
потреб власників капіталу і співробітників, а й для поліпшення та розвитку 
виробництва. 

В умовах економічної нестабільності особливої важливості набуває 
управління ресурсною складовою фінансової безпеки суб’єктів господа-
рювання. Це пов’язано з тим, що від ефективності формування фінансових 
ресурсів і їхнього використання залежить можливість здійснення операційної 
діяльності, подальшого розвитку суб’єкта господарювання та підвищення 
його конкурентоспроможності. Забезпечення ресурсної безпеки, включаючи 
виручку від реалізації, позареалізаційні доходи, прибуток, залучені фінансові 
ресурси, інвестиції та ін., можна здійснювати за допомогою таких заходів: 
(1) оптимізація фінансових потоків суб’єкта господарювання, їхня синхро-
нізація шляхом впровадження сучасного інструментарію фінансового 
менеджменту і податкового планування, податкового менеджмент, а також 
методів і моделей прогнозування обсягів їхнього генерування для конкретних 
періодів часу; (2) жорсткий фінансовий контроль за їхнім використанням, 
включаючи внутрішній аудит, консалтинг. 

Податкова безпека є однією з найголовніших складових системи 
фінансової безпеки як держави, регіонів, так і суб’єктів господарювання. 
Вплив податків на виробництво є подвійним: перші (непрямі податки) 
впливають через попит і відображуються у ціні продукції, інші (прямі) – 
впливають безпосередньо на результати діяльності суб’єктів господарювання. 
Податкову складову фінансової безпеки суб’єкта господарювання можна 
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визначити як такий фінансовий стан конкретного платника податків, при 
якому максимально буде забезпечена мінімізація його податкових ризиків та 
оптимізація його податкові платежі, що сприятиме його розвитку. Врахування 
податкової складової в практиці управління фінансовою безпекою може 
здійснювати шляхом (а) застосування спеціальних податкових режимів, пільг; 
(б) формування податкової облікової політики з метою зменшення 
податкового навантаження в поточному періоді, а також перенесенні на 
майбутнє; (в) скорочення витрат невиробничого характеру, які не входять до 
обчислення податку на прибуток та відшкодування ПДВ та ін. 

Необхідність інноваційного розвитку реального сектору економіки 
України підвищує значення інвестиційної складової фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання. Інвестиційна безпека передбачає захищеність 
інвестиційного капіталу. Вона досягається шляхом встановлення такого рівня 
інвестицій, при якому задовольняються поточні потреби виробничої та 
фінансово-економічної діяльності суб’єкта господарювання в капітальних 
вкладеннях з урахуванням їх ефективного використання і можливості 
повернення інвестованих коштів. Забезпечення інвестиційної безпеки є 
достатньо складним процесом. Це пов’язано, перш за все, з високою 
ризикованістю інвестиційної діяльності в умовах нестабільного ринкового 
середовища, необхідністю врахування факторів, які формуються макро-
економічним середовищем і є системними. Друга група причин пов’язана зі 
складністю прогнозування майбутніх грошових потоків, які будуть 
генеруватися в процесі реалізації проекту, а також врахування факторів 
ризику і параметрів стабільності, оскільки їхня динаміка важко піддається 
прогнозуванню. Крім того, на ефективність реалізації інвестиційних проектів 
значний вплив має людський фактор, взаємовідносини між учасниками 
проекту. 

Валютна складова є актуальною, перш за все, для суб’єктів госпо-
дарювання, які орієнтовані на експорт або імпорт продукції, сировини тощо. 
Ця складова повністю визначається зовнішнім інституційним середовищем і 
пов’язана з поняттям валютних ризиків. Для суб’єктів господарювання під 
валютними ризиками розуміється потенційна можливість втрат внаслідок 
постійної зміни курсу іноземних валют відносно національної валюти при 
проведенні експортно-імпортних або кредитних операцій. Ці ризики є 
наслідком неефективної економічної політики держави і визначаються 
(1) рівнем забезпечення держави валютними коштами, достатніми для 
формування валютних резерві і виконання міжнародних зобов’язань країни; 
(2) стабільністю національної валюти; (3) нормативно-правовим регулюван-
ням зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. 

Головною умовою забезпечення стійкого фінансового стану і можливості 
збалансованого розвитку суб’єкта господарювання є його здатність 
управління складовими фінансової безпеки для протистояння виникаючим 
загрозам. Від того, наскільки своєчасно будуть ідентифіковані як існуючі, так 
і потенційно можливі загрози, буде залежати не тільки рівень фінансової 
безпеки, а й можливі збитки. Тоді оцінку рівня безпеки суб’єктів 
господарювання можна здійснювати на основі даних фінансової звітності 
шляхом розрахунку системи показників, які можна розглядати як індикатори 
фінансової безпеки. Така система показників має враховувати галузеві 
особливості функціонування і дозволяти досліджувати (а) загрозу втрати 
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ліквідності підприємства (коефіцієнт поточної ліквідності як індикатор його 
поточної платоспроможності); (б) загрозу втрати фінансової самостійності 
(точка беззбитковості, запас фінансової міцності, сила впливу операційного 
важеля); (в) загрозу зниження ефективності бізнес-процесів (рентабельність 
діяльності, рентабельність активів тощо); (г) загрозу порушення збалансо-
ваності розвитку («золоте правило економіки»). 
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ПОДАТКОВА ЗНИЖКА З ПДФО: СУТНІСТЬ 

ТА АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Індивідуальне прибуткове оподаткування громадян в Україні здійсню-

ється у формі податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), сплата якого 
регулюється однойменним Розділом IV Податкового кодексу України (далі – 
ПКУ) [1]. 

Податок на доходи фізичних осіб – прямий загальнодержавний податок, 
яким оподатковуються доходи фізичної особи та який справляється до 
державного бюджету. Його європейським аналогом є Personal Income Tax. 

За даними Державної казначейської служби України, надходження з 
ПДФО займають вагоме місце в структурі податкових надходжень. Згідно зі 
Звітом про виконання державного бюджету України за січень-вересень 
2019 року [2], до бюджету надійшло 79,634 млрд. грн. ПДФО, що становить 
15,02% загальних доходів державного бюджету України. 

Однією з соціальних складових ПДФО є податкова знижка. Згідно з ПКУ, 
податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – 
документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – 
резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – 
фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється 
зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за 
наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, 
визначених ПКУ [1]. 

Реалізація права на податкову знижку можлива за результатами 
календарного року на підставі поданої податкової декларації з відповідними 
підтверджуючим документами. Сутність застосування податкової знижки 
полягає у перегляді бази оподаткування, з якої утримується податок. Базу, що 
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оподатковується, зменшують на суму витрат, дозволених для включення до 
податкової знижки (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2019 рік  

Витрати Обмеження 
Частина суми процентів, 
сплачених за користування 
іпотечним кредитом  

Житловий будинок (квартира, кімната), 
що будується чи придбавається, має бути 
визначений як основне місце проживання  

Пожертвування або благо-
дійні внески неприбутковим 
організаціям  

Розмір внесків не повинен перевищувати 
4% від суми загального оподатковуваного 
доходу за звітний рік  

Сума коштів, сплачених на 
користь закладів освіти для 
компенсації вартості 
навчання  

Понесені витрати на користь вітчизняних 
вищих та професійно-технічних 
навчальних закладів для компенсації 
вартості здобуття середньої професійної 
або вищої освіти такого платника податку 
та/або члена його сім’ї першого ступеня 
споріднення 

Страхові платежі (внески, 
премії) за договорами довго-
строкового страхування 
життя та пенсійні внески в 
рамках недержавного пенсій-
ного забезпечення  

Понесені витрати у 2019 році не повинні 
перевищувати (у розрахунку за кожний з 
повних чи не повних місяців звітного 
податкового року, протягом яких діяв 
договір страхування): 
при страхуванні платника – 2 690 грн.; 
при страхуванні члена сім’ї платника 
першого ступеня споріднення – 1 345 грн.  

Суми витрат на оплату 
допоміжних репродуктивних 
технологій  

Включається сума витрат не більше ніж 
сума, що дорівнює третині доходу у 
вигляді заробітної плати за звітний 
податковий рік  

Суми витрат на оплату 
державних послуг, пов’я-
заних з усиновленням 
дитини, включаючи сплату 
державного мита  

 Обмежень не встановлено  

 
В результаті фізичній особі повертають різницю між податком, який 

фактично утриманий із його зарплати протягом року, і розрахованою сумою 
податку, отриманою після вирахування витрат. 

В Україні найчастіше застосовується податкова знижка, що передбачає 
компенсацію вартості здобуття середньої, професійної або вищої освіти 
платника або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Знижка 
нараховується лише в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом 
звітного року, тобто інші, крім заробітної плати, суми доходів, отриманих 
платником податку, до розрахунку не беруться. 

У 2017-2018 рр. законодавством було введено певні зміни щодо 
отримання такої податкової знижки. Раніше до переліку витрат, на які 
поширюється податкова знижка, входила оплата послуг навчання виключно в 
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закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. З 2018 року 
податкову знижку можна отримати також на оплату навчання дитини в 
закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Це саме 
стосується й аспірантів. Така знижка стимулює підвищення рівня освіти та 
підтримує професійне становлення молоді. Однак цей інструмент не враховує 
необхідність постійного підвищення кваліфікації працівника (протягом усього 
життя). Тобто оплата додаткових послуг навчального закладу (наприклад, 
підготовчих курсів, додаткових освітніх курсів) не враховується. 

Розмір соціальної знижки залежить від суми сплачених податків, але не 
може перевищувати 18% (базової ставки ПДФО). Кошти повертаються 
протягом 60 днів з дня подачі всіх необхідних документів. 

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в 
звітному податковому році, не може перевищувати суми його річного 
загального оподатковуваного доходу, нарахованого як заробітна плата. 

Податкові пільги для батьків студентів існують у 22 європейських 
системах вищої освіти. Цей фінансовий інструмент дозволяє батькам, які 
підтримують свою дитину-студента, відрахувати певну суму грошей їх 
податку на прибуток. Податкове відрахування може приймати різні форми [3]: 

– як річна одноразова сума відрахування на одну дитину, що навчається 
(наприклад, у Чехії, Німеччині, Латвії, Австрії, Польщі, Словаччині, 
Швейцарія та Ліхтенштейн); 

– як неоподатковуваний прибуток до певної суми (наприклад, Бельгія); 
– як відсоток витрат на навчання, таких як плата за навчання, яку можна 

відняти з батьківського податку на прибуток (30% у Португалії, 19% в Італії 
та 15% у Литві). 

Зазвичай, сума податкового відрахування також враховує батьківський 
дохід та / або кількість утримуваних дітей у домогосподарстві. 

До податкової знижки в Україні також можуть бути віднесені, згідно з пп. 
166.3.8 ПКУ [1], частина суми процентів, сплачених платником податків за 
користування іпотечним житловим кредитом, сума видатків на будівництво 
(придбання) доступного житла та процентів за ним. 

Іпотечний кредит для громадян має свої переваги та недоліки. 
Позитивним є те, що особи, які не мають власного житла, мають можливість 
його придбати, а негативним є те, що надмірне використання цієї пільги може 
призвести до значної заборгованості платників податків та нестабільності на 
ринку житла. 

Податкова знижка на суму, що сплачена у вигляді пожертвувань або 
благодійних внесків неприбутковим організаціям, що зареєстровані в Україні, 
спрямована на підтримання активності громадян у сфері благодійної 
діяльності, тобто метою є орієнтування на допомогу та покращення 
суспільства, окремих його верств чи осіб. 

Одним з перспективних інструментів активізації ринку фінансових послуг 
України є податкова знижка на сплату страхових платежів та пенсійних 
внесків, передбачена пп. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ. Проте, ефект від її 
впровадження проявиться в майбутньому, коли зросте рівень довіри до 
страхових компаній та пенсійних фондів, отже, збільшиться інтерес громадян 
до здійснення таких витрат. 

Держава дає право на включення до податкової знижки оплати 
допоміжних репродуктивних технологій. Згідно з ПКУ, платник податку будь-
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якої статі має право на отримання податкової знижки на суму витрат на 
оплату допоміжних репродуктивних технологій, наданих дружині платника 
податків, але оплачених таким платником (чоловіком). Варто зазначити, що 
можливість віднесення до податкової знижки включає і оплату вартості 
державних послуг, що пов’язані з усиновленням дитини. Мета надання таких 
знижок спрямована на покращення демографічної ситуації. 

Згідно з пп. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 з ПКУ, можливе застосування подат-
кової знижки при переобладнанні транспортного засобу на використання 
біопалива. Але таке переобладнання обов’язково повинно бути зареєстровано 
в офіційному порядку. 

У цілому використання податкової знижки не є поширеним явищем через 
необхідність подачі податкової декларації, побоювання, пов’язані із 
можливою появою зайвих бюрократичних процедур, необізнаність про види 
витрат, за якими можливе повернення податку з бюджету. Проте, за даними 
Державної фіскальної служби України кількість громадян, які протягом 
2018 р. задекларували право на податкову знижку, в порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року зросла на 4 відсотка і склала понад 143 тис. осіб. Сума 
податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена 
платниками податків у сумі – 265,7 млн. грн., що 51,4 млн. грн , або на 24% 
більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про низьку регулятивну 
ефективність податкових знижок з податку на доходи фізичних осіб свідчить 
той факт, що кількість їх одержувачів по відношенню до зайнятого населення 
у віці 15-70 років, станом на 2018 р. становить приблизно 0,9%, тобто не 
досягає навіть 1%. 

Хоча процедура реалізації права на податкову знижку, передбачена 
нормами Податкового кодексу України, є доволі простою, існують 
непоодинокі випадки, коли податкові органи не визнають належними підстави 
для включення у податкову знижку витрат, зазначених у декларації з податку 
на доходи фізичних осіб. Фактично, це призводить до порушення права 
платника на податкову знижку. 
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 

 
Національний банк України (далі – НБУ) створив державну систему 

електронних платежів (далі – СЕП) для забезпечення розрахунків банків та їх 
клієнтів у гривні в межах України. НБУ є Платіжною організацією та 
розрахунковим банком СЕП. 

СЕП забезпечує високий рівень безпеки і надійності переказу коштів між 
банками, вона обслуговує 97% міжбанківських платежів у державі, тому вона 
визнана системно важливою платіжною системою України. 

СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу 
(за міжнародною класифікацією – RTGS). СЕП дає змогу відправляти платежі 
в одному з двох режимівː реального часу і файловому (див. рис. 1.). 

В режимі реального часу кошти потрапляють на рахунок банка-
отримувача миттєво; у файловому режимі час проходження платежу від 
банка-відправника до банка-отримувача в середньому складає від 10 до 
20 хвилин. 

 

 

Рис. 1. Система електронних платежів НБУ 
 
Базовим законом, що визначає загальні засади функціонування платіжних 

систем в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах 
України, є Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 
[1]. Цим Законом СЕП визначено державною системою міжбанківських 
розрахунків, а НБУ – платіжною організацією та розрахунковим банком СЕП. 

Порядок функціонування СЕП регулюється нормативними документами 
та забезпечується організаційною структурою СЕП і програмно-технічними 
комплексами (центром оброблення СЕП та автоматизованим робочим місцем 
учасника СЕП). 

Нормативні документи СЕП складаються з нормативно-правових, 
розпорядчих актів НБУ та технологічної документації щодо функціонування 
СЕП: 

1) щодо порядку ініціювання та здійснення переказу в СЕП, умов участі, 
порядку вступу та виходу із системи, оформлення електронних розрахункових 
документів [2, 3]; 



102 

2) щодо захисту електронних банківських документів та вирішення спорів 
між учасниками СЕП [4] ; 

3) щодо забезпечення безперервного функціонування СЕП [5, 6, 7, 8]: 
4) щодо регламенту та технології роботи СЕП: 
- Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів НБУ; 
- Опису інтерфейсу між САБ банку і СЕП НБУ; 
5) щодо плати за послуги СЕП – Тарифів на послуги (операції), що 

надаються (здійснюються) НБУ в системі електронних платежів та у сфері 
розрахунково-касового обслуговування. 

Організаційна структура СЕП складається з: 
- Платіжної організації; 
- центру оброблення СЕП (далі – ЦОСЕП); 
- розрахункового банку; 
- учасників СЕП. 
Керівним органом Платіжної організації СЕП є Рада Платіжної 

організації. Функції ЦОСЕП виконує Департамент інформаційних технологій 
НБУ. 

Функції розрахункового банку СЕП виконує Операційний департамент 
НБУ. 

Учасниками СЕП можуть бути: 
- Національний банк України; 
- банк-резидент, відомості про якого внесені до Державного реєстру 

банків України; 
- філія банку-резидента, який отримав дозвіл НБУ на роботу в СЕП за 

відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського 
рахунку; 

- Державна казначейська служба України відповідно до статті 11 Закону 
України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та Указу 
Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011 “Положення про 
Державну казначейську службу України”; 

- філія іноземного банку, яка акредитована НБУ та відомості про яку 
внесені до Державного реєстру банків. 

За останній період в СЕП обробляється 1,5 млн платежів на суму близько 
124 млрд грн. (див. рис. 2). 

Проте потенціал СЕП значно більший – запас пропускної спроможності 
СЕП дозволяє щоденно обробити практично у 10 разів більше документів, ніж 
теперішні обсяги. 

На сьогодні СЕП забезпечує приймання міжбанківських платежів з 8.30 
до 19.00 у робочі дні та не функціонує у святкові та вихідні дні. Незабаром 
СЕП буде працювати у цілодобовому режимі, відповідну Концепцію 
розширеного регламенту роботи СЕП у межах ініціативи СЕП 24/7 затвердило 
Правління НБУ з метою модернізації та подальшого розвитку цієї системи. 

Запровадження цілодобового режиму роботи СЕП відповідає світовим 
тенденціям розвитку платіжних систем в частині доступності сервісу для 
учасників платіжної системи 24/7/365. 

Можливість здійснення платежів на цілодобовій щоденній основі 
сприятиме розширенню доступу клієнтів до фінансових послуг, зростанню 
частки безготівкових розрахунків, а також надасть можливість банкам та їхнім 
клієнтам забезпечити проведення чутливих до часу платежів. 
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Рис. 2. Показники роботи Системи електронних платежів 
за 9 місяців 2019 року 

 
Запровадження цілодобового режиму роботи СЕП планується здійснити у 

два етапи: 
на першому етапі – перейти на розширений регламент роботи СЕП. Він 

передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 
23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної 
перерви в одну годину при переході на новий день. Водночас буде збережено 
діючу технологію роботи СЕП, порядок складання бухгалтерської та 
статистичної звітності. Такий режим роботи СЕП пропонується запровадити 
у ІІ кварталі 2020 року; 

на другому етапі – реалізувати в СЕП »безшовний» режим роботи 24/7. 
Йдеться про те, що перехід від поточного до наступного банківського дня 
здійснюватиметься миттєво, без призупинення приймання платежів в СЕП під 
час переходу на новий день. Такий режим роботи СЕП планується реалізувати 
в межах робіт зі створення наступного покоління СЕП (СЕП-4). 

Зараз НБУ працює над реалізацією першого етапу запровадження 
цілодобового режиму роботи СЕП. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Стабільна й ефективна фінансова система, якій довіряють громадяни і 

бізнес, – необхідна умова для розвитку економіки. Національний банк Укра-
їни (далі – НБУ) сприяє фінансовій стабільності, допомагаючи фінансовій 
системі ефективно виконувати свої функції та бути стійкою до криз. НБУ 
вживає заходи, щоб звести до мінімуму ризики для всієї фінансової системи та 
допомагаємо банкам протистояти системним ризикам. 

НБУ постійно вдосконалює інструментарій для сприяння фінансовій 
стабільності в нашій країні. 

При фінансовій стабільності: 
- фінансова система ефективно перетворює вільні кошти громадян та 

бізнесу на кредити та інвестиції; 
- фінансова система ліквідна та капіталізована, а відтак стійка до 

кризових явищ; 
- платежі та розрахунки здійснюються вчасно та в повному обсязі; 
- учасники фінансової системи зважено оцінюють ризики та управляють 

ними; 
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- труднощі окремих фінансових установ не поширюються на систему в 
цілому. 

На фінансову стабільність нашої держави впливають дії та рішення: 
- Національного банку України; 
- Міністерства фінансів; 
- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
- Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг; 
- Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
На розвиток та стійкість фінансової системи впливає також діяльність 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших державних 
органів. 

НБУ регулярно оцінює ризики для фінансового сектору та економіки в 
цілому. Щоб досягнути фінансової стабільності, ми застосовуємо такі 
підходи: 

- провадимо макропруденційну політику; 
- підтримуємо банки як кредитор останньої інстанції; 
- сприяємо фінансовій стійкості банків, насамперед системно важливих; 
- здійснюємо нагляд (оверсайт) за банками, платіжними системами та 

системами розрахунків; 
- здійснюємо стрес-тестування банківської системи та найбільших 

позичальників банків. 
Щоб досягти фінансової стабільності НБУ діє спільно з іншими 

регуляторами за такими напрямками: 
- запобігання кризам та їх поширенню; 
- розвиток фінансової системи для посилення її стійкості до криз; 
- ліквідація наслідків кризових явищ. 
На відміну від монетарної політики, де існує основна ціль (цінова 

стабільність) та індикатор для вимірювання основної цілі (переважно індекс 
споживчих цін), макропруденційна політика, метою якої і є забезпечення 
фінансової стабільності, значною мірою покладається на якісні (тобто не 
вимірювані кількісно) цілі й не має єдиних універсальних показників для їх 
оцінки. 

Проте існує спектр показників, які допомагають виміряти рівень 
фінансової стабільності (наприклад, рівень непрацюючих кредитів в 
економіці, коефіцієнти боргового навантаження, співвідношення наданих 
кредитів до вартості застави та багатьох інших), а також комплексні 
індикатори, які дозволяють оцінити поточну ситуацію у фінансовому секторі, 
проте не дають прогнозу подальшого розвитку ситуації (наприклад, Індекс 
фінансового стресу). 

Для оцінки фінансової стабільності центробанки також вимірюють 
стійкість системи за різних сценаріїв (зокрема шокових), вивчають фінансові 
зв’язки фінансових установ (з іншими фінансовими установами та клієнтами), 
проводять опитування банків та компаній. 

У більшості країн виявилося, що регуляторами, які мають необхідні 
знання, експертизу та ресурси (людські, організаційні, фінансові), й по суті 
відповідають за фінансову стабільність, є центральні банки. Відтак сприяння 
фінансовій стабільності стало частиною мандатів багатьох центробанків світу. 

НБУ отримав такий мандат у 2015 році. Законом України «Про 
Національний банк України» (ст. 6) [1] встановлена функція сприяти 
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фінансовій стабільності (як другий пріоритет після підтримання цінової 
стабільності). 

Український центральний банк має широкий інструментарій для 
забезпечення фінансової стабільності. Перше, що НБУ робить – якісний аналіз 
та інформування/попередження про виявлені ризики. Якщо попередження 
недостатньо, регулятор може застосувати макропруденційні інструменти. 

Макропруденційні інструменти прийнято поділяти на інструменти 
капіталу, ліквідності та інші, зокрема секторальні. Тим часом жодна 
класифікація не може бути повною, адже регулятори створюють нові, 
додаткові інструменти, якщо цього потребують стан розвитку та національні 
особливості фінансового сектору. Вибір інструменту залежить від проміжних 
цілей, яких потрібно досягнути. Водночас часто за допомогою одного 
інструменту досягають кількох цілей. 

На практиці до інструментів капіталу відносять: контрциклічний буфер 
капіталу, буфер системної важливості, буфер системного ризику, буфер 
консервації капіталу, коефіцієнт левериджу. 

Контрциклічний буфер капіталу (countercyclical capital buffer, CCB). Суть 
інструменту полягає у встановленні вищих вимог до капіталу (буфера) у 
період кредитної експансії з можливістю зниження вимог або повної його 
деактивації в моменти економічного спаду, коли системні ризики 
матеріалізуються. 

Буфер системної важливості (buffer for systemically important banks). 
Встановлюються додаткові вимоги до капіталу системно важливих банків, 
банкрутство яких може мати серйозні наслідки для фінансової системи та 
економіки. Запровадження цього інструменту підвищує здатність таких банків 
покривати втрати, що зменшує імовірність кризових явищ та масштаб їх 
наслідків. 

Буфер системного ризику (systemic risk buffer, SRB). Передбачає 
формування додаткового запасу капіталу для зниження вразливості до 
довготермінових структурних (нециклічних) системних ризиків. Може 
застосовуватися до всіх або до окремих груп банків. 

Буфер консервації капіталу (capital conservation buffer, CCB). Мета 
інструменту – створити запас капіталу в нестресовий період понад мінімальні 
обов’язкові вимоги для покриття можливих збитків та недопущення 
порушення мінімальних вимог до достатності капіталу в майбутньому. Таким 
чином знижується проциклічність кредитування. 

Коефіцієнт левериджу (leverage ratio). Розраховується як відношення 
капіталу першого рівня до всіх активів (балансових та позабалансових), 
незважених на ризик. Підтримання коефіцієнта на необхідному рівні дає 
змогу обмежувати нарощення банками активних операцій за рахунок 
залучених коштів. 

До інструментів ліквідності відносять: коефіцієнт покриття ліквідністю, 
коефіцієнт чистого стабільного фінансування. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю (liquidity coverage ratio, LCR). 
Розраховується як відношення суми наявних у банку ліквідних активів до 
чистих відпливів коштів, що очікуються протягом тридцяти днів у разі 
виникнення кризових явищ. Підтримуючи коефіцієнт на певному рівні, 
фінустанови зберігають достатній рівень ліквідності, щоб пережити кризовий 
період. 
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Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (net stable funding ratio, 
NSFR). Визначає мінімальну частку стабільного (довгострокового) фонду-
вання залежно від ліквідності та залишкової строковості активів банку. 
Інструмент спонукає банки переорієнтовуватися на довгострокові джерела 
фінансування і не кредитувати на довгий термін, покладаючись виключно на 
коротке фінансування. 

НБУ дотримується рекомендацій Європейської ради із системних ризиків 
(ESRB) [2], яка у 2013 році рекомендувала уповноваженим органам чітко та 
публічно визначити цілі та інструменти макропруденційної політики. 
У переважній більшість європейських країн на сьогодні це зроблено та 
оприлюднено у макропруденційних стратегіях. Так само НБУ визначив цілі та 
інструменти політики забезпечення фінансової стабільності у Стратегії 
макропруденційної політики [3]. Окрім того, НБУ регулярно інформує 
громадськість про заплановані зміни у регулюванні через публікації на сайті 
НБУ (https://bank.gov.ua/), на офіційних сторінках НБУ у соціальних мережах 
(https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/; 
https://twitter.com/nbukraine) та під час зустрічей зі ЗМІ, учасниками ринку та 
експертами. 

Макропруденційні заходи означають певні обмеження, які накладаються 
на фінансові установи. Зокрема, це може стримувати темпи розвитку і 
спричиняти втрати не тільки для банків, а й загалом для всієї економіки. Вони 
активно використовуються тільки тоді, коли такі обмеження допомагають 
уникнути великих втрат у майбутньому під час кризи. 

 
Література: 
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ 
ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ: ПРОБЛЕМНІ 

ПИТАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ 
 
В економіці України великого значення набуває питання своєчасного 

наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів, оскільки соціально-
економічний розвиток країни тісно пов’язаний із розвитком територіальних 
районів. Оскільки основним джерелом доходів місцевих бюджетів є податкові 
надходження, з 2014 року в Україні здійснюється реформа бюджетної 
децентралізації, на підставі якої прийнято зміни до Податкового кодексу 
України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових 
бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх 
реалізації [1]. 

Одним із податків, доля якого станом на 01.01.2019 складає майже 6,0% в 
загальній структурі місцевих податків [2], є податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, який був запроваджений з 01.01.2015. Однак, 
питання справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, у складі податку на майно на законодавчому рівні недостатньо 
врегульоване, що спричиняє ряд недоліків в адмініструванні даного податку. 

Найбільш розповсюдженими проблемними питаннями адміністрування 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є: 

по-перше, неузгодженість податкового законодавства щодо справляння 
податку за 2015 рік. 

Пунктом 10.3 статті 10 Податкового кодексу України в редакції Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законів України щодо податкової реформи» передбачено, що в межах 
законодавчо визначених повноважень місцеві ради вирішують питання щодо 
встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для 
паркування транспортних засобів, туристичного збору. 

Крім того, нормами податкового законодавства визначено, що сільські, 
селищні, міські ради мають право на встановлення ставок податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в межах ставок, визначених 
Податковим кодексом України, та уповноважені до початку наступного 
бюджетного періоду прийняти рішення про встановлення податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зміну розміру їх ставок, 
об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке 
тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке 
набирає чинності з початку бюджетного періоду [3]. 
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Слід зазначити, що пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України 
визначено граничний строк оприлюднення Рішення відповідного органу 
місцевого самоврядування «Про встановлення податку на майно в частині 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яке офіційно має 
бути оприлюднене до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в 
якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів 
або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень 
застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за 
плановим періодом [3]. 

Отже, відповідно до норм Податкового кодексу України органи місцевого 
самоврядування мають оприлюднити до 15.07.2015 Рішення «Про 
встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки», яке набере чинність з 01.01.2016. 

Разом з тим, п. 4 р. ІІ »Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 
щодо податкової реформи» органам місцевого самоврядування рекомендовано 
«у місячний термін з дня опублікування цього Закону переглянути рішення 
щодо встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів житлової 
нерухомості, а також прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 
2015 році податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки) для об’єктів нежитлової нерухомості …» [1]. 

Зауважимо, що вказана норма не відповідає принципу стабільності, на 
якому, згідно з пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, ґрунтується 
податкове законодавство України та відповідно до якого «зміни до будь-яких 
елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців 
до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та 
ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть 
змінюватися протягом бюджетного року» [3]. 

по-друге, неможливість документального підтвердження суми 
нарахованого/донарахованого контролюючими органами податкового 
зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
платнику податків через відсутність доданого до податкового повідомлення-
рішення відповідного розрахунку податкових зобов’язань. 

Нормативне та документальне підтвердження розміру податкових 
зобов’язань з податків та зборів, які нараховані або донараховані 
контролюючими органами платникам податків, нерідко є предметом 
дослідження судово-економічних експертиз. 

Прикріплений до податкового повідомлення-рішення розрахунок 
податкових зобов’язань є об’єктом дослідження експерта під час проведення 
економічної експертизи. 

Обов’язкова наявність розрахунку податкового зобов’язання до подат-
кового повідомлення-рішення встановлена нормами п. 9 р. ІІ Порядку надіс-
лання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам 
податків, яким передбачено, що «до податкового повідомлення – рішення 
додається розрахунок податкового зобов’язання (за наявності), зменшення 
(збільшення) суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або 
зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або 
зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток 
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або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафних 
(фінансових) санкцій (штрафів) та пені із зазначенням у ньому дати та номера 
декларації (уточнюючого розрахунку), звіту за відповідний звітний період, 
щодо якого здійснюється розрахунок, та/або іншої інформації, необхідної для 
їх визначення» [4]. 

Податкове повідомлення-рішення контролюючого органу з нарахованими/ 
донарахованими сумами податкових зобов’язань без доданого до нього 
відповідного їх розрахунку свідчить про безпідставне та необґрунтоване 
нарахування/донарахування податкових зобов’язань контролюючим органом. 

Таким чином, проблемні питання та недоліки адміністрування податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, суттєво впливають на 
отримані результати економічної експертизи, а в деяких випадках цілком 
призводять до неможливості її проведення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 
 
У процесі господарської діяльності підприємства здійснюють розрахунки 

з іншими підприємствами, як у готівковій формі, так і без участі готівки, 
шляхом перерахування коштів з рахунку банку свого підприємства на 
відповідні рахунки іншого підприємства. 

Отже, безготівкові розрахунки – платежі, які здійснюються шляхом 
перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без 
використання грошових купюр. Установи банків здійснюють контроль за 
додержанням правил розрахунків, а також за станом розрахунків підприємств. 
Підприємства (платники та одержувачі коштів) зі свого боку також мають 
контролювати проведення безготівкових розрахунків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає можливість зробити 
висновок, що вирішенню даної проблеми присвячено багато праць вітчиз-
няних авторів. Питання ведення обліку безготівкових розрахунків банків з 
суб’єктами господарювання, досліджувались у роботах таких провідних 
вчених, як Т. Бречко, Н. Литвин, В. Міщенко, А. Герасимович, А.Мороз, 
Г. Табачук, О. Сарахман та інші [1]. 

На мою думку, нормалізація системи безготівкових розрахунків 
сприятиме становленню нормальних ринкових відносин. Проблема органіч-
ного зв’язку системи безготівкових розрахунків з ринковим середовищем, що 
формуються у вітчизняному народному господарстві, набуває сьогодні 
особливої актуальності. 

За економічним змістом безготівкові розрахунки бувають товарного і 
нетоварного характеру. До товарних відносяться розрахунки між 
підприємствами за реалізовані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи 
і надані послуги, а до нетоварних – розрахунки з бюджетом по платежах і 
податках, погашення банківських позик, відсотків, розрахунки з дебіторами, 
крім розрахунків за товарними операціями. 

Безготівкові розрахунки між суб’єктами підприємницької діяльності 
здійснюються у національній валюті України через установи банків шляхом 
перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача. Здійсню-
ються за допомогою таких форм розрахункових документів: платіжними 
дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; 
векселями; платіжними вимогами тощо. 

Також безготівкові розрахунки юридичних осіб (у тому числі фізичних 
осіб – підприємців) строго регламентуються і регулюються законодавчими та 
нормативно-правовими актами НБУ. Призначення того чи іншого способу 
розрахунку полягає в погашені грошових зобов’язань юридичних і фізичних 
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осіб. Критерії вибору способу платежу пов’язані з вимогами прискорення 
самих розрахунків, їх терміновості, зниження витрат на проведення платежів, 
нормалізації кругообігу коштів, забезпечення безперебійного ходу реалізації 
продукції [2, c. 86]. 

Як і всі системи, система безготівкових розрахунків зітхається з 
проблемами. Основними є: недосконалість організаційно-правової бази 
безготівкових розрахунків; складність механізму здійснення процесу оплати; 
мінімізування витрат на забезпечення обігу електронних грошей; ризик 
невиконання суб’єктами господарської діяльності взаємних зобов’язань. 
В ході становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової 
сфери економіки посилюється значення і роль безготівкових розрахунків як 
важливого самостійного відособленого об’єкта економічних відносин, а 
відповідно й окремого дослідження економічної науки. 

Проаналізувавши дану тему можна зробити висновок, що система 
безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином пов’язана з реальним 
товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься безперебійний 
кругообіг коштів господарських суб’єктів і, як результат, розвиватиметься та 
якісно вдосконалюватиметься виробництво. Ситуація, яка склалася в 
економіці потребує прийняття конструктивних заходів для формування 
ефективної системи розрахунково-платіжних відносин між підприємствами. 
Щоб вийти з цієї ситуації, необхідно модернізувати безготівкову систему 
розрахунків, зробити її більш надійною і різноманітною. 
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Серед усіх видів діяльності підприємства пріоритетною є його операційна 

діяльність, яка повинна забезпечити досягнення економічних і соціальних 
результатів та отримання прибутку. Витрати операційної діяльності завжди 
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були об’єктом дослідження з різних спеціальностей: обліку, менеджменту, 
маркетингу та ін. Саме ці витрати суттєво впливають на політику ціноутво-
рення, дають змогу оцінити можливість підвищення якості продукції (робіт, 
послуг), збільшення рівня оплати праці персоналу, розкривають інформацію 
щодо дотримання принципів сталого розвитку тощо. З іншого боку, 
оптимізація витрат операційної діяльності є одним з головних джерел підви-
щення прибутковості підприємства. Ефективному управлінню величиною 
таких витрат сприятиме обґрунтована їх класифікація та групування. 

В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) 16 
«Витрати» [1] виокремлені такі показники, які в тій чи іншій мірі 
розмежовують витрати операційної діяльності: собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг); виробнича собівартість продукції (робіт, послуг); 
витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до 
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Таке групування 
витрат зорієнтоване на формування фінансової звітності, яка є 
загальнодоступною, тому головною метою визначення величини витрат є 
подальший розрахунок і встановлення фінансових результатів та чистого 
фінансового результату діяльності суб’єкта господарювання. Проте для 
ефективного управління витратами операційної діяльності, перш за все, на 
нашу думку, необхідно виходити з можливостей мінімізації не лише 
виробничих витрат, а й витрат, що становлять повну собівартість продукції 
(робіт, послуг). Це засвідчує і практика діяльності вітчизняних підприємств. 
Так, на основі аналізу витрат господарської діяльності окремих суб’єктів 
господарювання, звітність яких відповідно до законодавства оприлюднюється, 
виявлено вагому частку витрат на збут та адміністративних витрат у витратах 
основної діяльності підприємств: в ПрАТ «Оболонь» у складі витрат основної 
діяльності витрати на збут склали 22,3%, адміністративні витрати – 6,0% 
(2017 р.); у ПрАТ «ТерА» ці витрати зайняли відповідно 11,2% та 5,8% витрат 
основної діяльності (2017 р.); у ДП «Ємільчинське лісове господарство» – 
15,9% та 3,8% відповідно (2018 р.); у ПрАТ «Будинок побуту «Оболонь» – 
23,1% та 19,2% відповідно (2018 р.); у ПрАТ «Кременчукгаз» – 
адміністративні витрати склали 12,9 % витрат основної діяльності (2018 р.). 

Відсутність в П(С)БО 16 «Витрати» інформації про повну собівартість 
вносить дискусії в механізм її формування та в термінологічне поле, зокрема у 
встановлення меж понять «прямі витрати», «непрямі витрати», «змінні 
витрати», «постійні витрати», «накладні витрати». В чинних галузевих 
методичних рекомендаціях з формування собівартості відповідних видів 
продукції (робіт, послуг), як і в П(С)БО 16, не окреслено порядок формування 
повної собівартості. В ст. 3 ранішедіючого Типового положення з планування, 
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості 
(№ 473 від 26.04.1996 р.) йшла мова про повну собівартість промислової 
продукції, до складу якої включалися витрати на виробництво і збут. Якщо 
взяти до уваги формулу визначення ціни, наведену у Методичних 
рекомендаціях з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 
промисловості (№ 373 від 09.07.2007 р.), до повної собівартості необхідно 
включати виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), адміністративні 
витрати та витрати на збут. Немає однозначності щодо структури повної 
собівартості продукції (робіт, послуг) і серед науковців. Так, О.В. Щербина до 
повної собівартості відносить суму виробничих витрат та розподілених 
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непрямих витрат, до складу останніх включивши адміністративні, на збут, 
інші операційні та фінансові витрати [2, с. 282]. В.Я. Фаріон при розрахунку 
повної собівартості бере до уваги, крім витрат на виробництво, 
адміністративні, збутові та інші операційні витрати [3, с. 162]. Т.І. Олійник і 
Ю.О. Крот до повної собівартості включають виробничу собівартість, 
адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та 
фінансові витрати [4, с. 7]. На нашу думку, до повної собівартості слід 
включати виробничу собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут, 
інші витрати операційної діяльності, які тісно пов’язані з основною 
діяльністю (витрати на купівлю-продаж іноземної валюти, метою яких є 
подальше здійснення операції в межах основної діяльності; визнані штрафи, 
пені, неустойки, що утворилися в результаті основної діяльності 
підприємства; втрати від знецінення запасів тощо). 

Для обґрунтованого розрахунку повної собівартості, яка є базою для 
встановлення ціни, витрати, що включаються у її склад, необхідно поділяти за 
такими групами: за способом віднесення на собівартість (прямі, непрямі), за 
ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат (постійні, змінні), за 
відношенням до господарського процесу (основні, накладні) (рис. 1). 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» прямі витрати – витрати, що можуть 
бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно 
доцільним шляхом [1]. Відповідно непрямі витрати не можуть бути віднесені 
безпосередньо до відповідного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. 
Для цілей розрахунку повної собівартості продукції (робіт, послуг) важливим 
є також поділ витрат в залежності від впливу на них обсягу виробництва. За 
цією ознакою витрати поділяють на змінні та постійні. До перших відносять 
витрати, величина яких зростає прямо або майже прямо пропорційно до росту 
обсягу продукції (робіт, послуг). Постійні витрати – витрати, які залишаються 
незмінними при зміні обсягу продукції (робіт, послуг). Постійні витрати є 
такими відносно обсягу продукції (робіт, послуг), проте вони можуть 
змінюватися відносно іншої величини. Саме від об’єктивного встановлення 
цієї величини, зміна якої впливає на зміну конкретного виду постійних витрат, 
залежить точність розрахунку повної собівартості продукції (робіт, послуг). 

Щодо терміну «накладні витрати», то він використовувався в 
ранішедіючому Типовому положенні з планування, обліку і калькулювання 
собівартості будівельно-монтажних робіт (№ 186 від 09.02.1996 р.), а також 
міститься в чинних міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. 
В чинних вітчизняних нормативних документах термін «накладні витрати» не 
використовують, що зумовило значну диспропорцію в його розумінні. На 
нашу думку, до таких витрат слід відносити загальновиробничі витрати, 
адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, 
які тісно пов’язані з основною діяльністю. 

Не всі накладні витрати, на нашу думку, є непрямими. Серед таких витрат 
є витрати, які можна безпосередньо віднести до конкретного виду продукції 
(робіт, послуг) економічно доцільним шляхом. Тому з метою розподілу 
витрат, які неможливо віднести безпосередньо до конкретного об’єкта витрат 
в момент їх виникнення, доцільно застосовувати саме термін «непрямі 
витрати», а не «накладні витрати». 

Таким чином, правильне групування витрат операційної діяльності 
сприятиме належному управлінню ними та дозволить встановити шляхи їх 
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мінімізації, що нині є важливим резервом підвищення економічної 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання в сучасних кризових 
умовах їх функціонування. 

 

 
 

Рис. 1. Групування витрат операційної діяльності з метою визначення 
повної собівартості продукції (робіт, послуг) 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ 

БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У вітчизняній практиці обов’язкового аудиту банківських установ 

головною проблемою є сама об’єктивність та якість проведених аудитор-
ськими фірмами перевірок. Так, лише у період з 2014 по 2017 роки 
Національний банк визнав неплатоспроможними 88 українських банків. 
Багато з них були виведені з ринку за шахрайство та відмивання грошей. Але 
примітно, що більшість з цих банків до цього отримували позитивні або 
умовно-позитивні аудиторські висновки, зокрема аудиторських фірм 
АФ «Укрвостокаудит», ТОВ «АФ «Фінком-Аудит», ТОВ «Інтер-Аудит», 
ТОВ «АФ «Консультант», ТОВ «БДО», «АФ «Актив-Аудит» [1, с. 28]. Тому 
не випадково банківська сфера зараз зазнає стрімких змін як у сфері 
організації та методики бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності, так і у сфері організації контролю з боку держави, однією з форм 
якого є аудит. 

Національний банк проводить комплекс заходів з підвищення якості 
облікових та звітних даних банків та зміцнення контролю у цій сфері, а саме – 
шляхом зміни нормативних документів, які регламентують організацію 
зовнішнього та внутрішнього аудиту банків. На підставі аналізу нормативної 
бази проведемо впорядкування засад аудиту банківської діяльності в частині 
обліку та звітності. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [2] банки віднесені до переліку 
підприємств, що становлять суспільний інтерес (ст. 1 розд. I). Відповідно, 
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банки зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним 
періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану 
фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці 
(у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством 
(п. 3 ст. 14 розд. IV). 

На підставі аналізу актуальної нормативної бази з організації аудиту 
банківської діяльності, нами узагальнена класифікація форм аудиторського 
контролю в банківській діяльності (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Класифікація форм аудиторського контролю в банківській діяльності 

Ознаки Зовнішній аудит Внутрішній аудит 

1 2 3 4 

Примусовість 
примусовий 

(обов’язковий) 
добровільний 

примусовий 
(обов’язковий) 

Сфера 
контролю 

обов’язковий аудит 
фінансової 
звітності, з 

урахуванням 
обмеження на 

одночасне надання 
неаудиторських 

послуг 

1. будь-які 
аудиторські 

послуги; 
2. послуги, 
визначені 

Законом про 
аудит як 

неаудиторські. 

правильність 
ведення і 

достовірність 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової звітності 

Виконавець 
незалежна 

аудиторська фірма 

незалежна 
аудиторська 

фірма 

підрозділ 
внутрішнього 
аудиту банку 

Підстава 
(норма 

законодавства) 

ст. 1 Закону про 
бухоблік з 

урахуванням 
обмеження ст. 6 

Закону про аудит; 
Положення № 90 

Закон про аудит 

ст. 45 Закону про 
банки і банківську 

діяльність; 
Положення № 311 

 
На виконання Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [3], Нацбанком Постановою 
Правління Національного банку України від 02.08.2018 р. № 90 затверджене 
Положення про порядок подання банком до Національного банку України 
аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності 
[4]. Положенням встановлюються вимоги щодо порядку подання банком до 
Національного банку України аудиторського звіту аудиторської фірми, 
складеного за результатами щорічної аудиторської перевірки фінансової 
звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо 
фінансово-господарської діяльності банку. Зокрема, положенням зазначається 
наступне: 

- аудит фінансової звітності банку здійснюється відповідно до 
міжнародних стандартів аудиту та з урахуванням вимог, установлених 
Національним банком; 

- спочатку банк відповідно до вимог ст. 29 Закону про аудит проводить 
конкурс із відбору аудиторських фірм, які можуть бути призначені для 
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надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. При цьому 
існують додаткові обмеження: банк має право укладати договір із тією самою 
аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль, а після закінчення 
семирічного поспіль строку аудиту фінансової звітності однією і тією самою 
аудиторською фірмою банк має право укласти договір з цією аудиторською 
фірмою не раніше ніж через два роки; 

- після цього банк укладає з аудиторською фірмою договір про надання 
аудиторських послуг, у якому передбачаються такі умови: предмет, обсяг 
аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, відповідальність сторін, 
кінцевий строк отримання банком аудиторського звіту та інші умови; 

- інформація щодо обраної аудиторської фірми має бути надана до 
Національного банку; 

- Національний банк має право відхилити обрану банком для аудиту 
фінансової звітності аудиторську фірму. 

Також у напрямку виправлення проблеми якості обов’язкового аудиту 
банків Національним банком прийняте Положення про порядок відхилення 
(відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка 
обрана банком для проведення зовнішнього аудиту, затверджене Постановою 
Правління Національного банку України від 02.08.2018 р. № 89 (далі – 
Положення № 89) [5]. 

Необхідно зауважити, що Закон про аудит поділяє послуги на аудиторські 
та неаудиторські. Аудиторські послуги визначені в законі як аудит, огляд 
фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з 
іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються 
відповідно до міжнародних стандартів аудиту (с. 1 Закону про аудит). В той 
же час Законом про аудит встановлюються обмеження на одночасне надання 
підприємствам, що становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності та певних видів неаудиторських послуг за 
наступним переліком: 

1) складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і 
платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань; 

2) консультування з питань управління, розробки і супроводження 
управлінських рішень; 

3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; 
4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, 

управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері; 
5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із 

забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені 
юридичних осіб; представництва інтересів у суді; 

6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, 
оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що 
приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності; 

7) послуги з оцінки; 
8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, 

розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо 
фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для 
підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією 
цінних паперів юридичних осіб (ст. 6 Закону про аудит) 
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Поряд із зазначеними умовами щодо обов’язкового аудиту фінансової 
звітності, встановленими Законом про бухоблік, банківське законодавство 
також встановлює обов’язковість внутрішнього аудиту банку. Так, відповідно 
ст. 45 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 
№ 2121-III [6], банк утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, 
який є складовою системи внутрішнього контролю. 

Підрозділ внутрішнього аудиту, серед інших функцій, перевіряє 
правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності. 

Національний банк України встановлює вимоги до професійної підго-
товки працівників підрозділу внутрішнього аудиту банку та погоджує його 
кандидатуру. Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках 
України затверджене Постановою Правління Національного банку України 
від 10.05.2016 р. № 311 [7]. 

Організація та порядок роботи підрозділу внутрішнього аудиту 
встановлюються централізовано материнським банком для своїх дочірніх 
компаній. У дочірніх компаніях банку функції внутрішнього аудиту може 
виконувати підрозділ внутрішнього аудиту материнського банку. Підрозділ 
внутрішнього аудиту підпорядковується раді банку та звітує перед нею, діє на 
підставі положення, затвердженого радою банку. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ 
В ОБЛІК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В даний час технології «хмарних» обчислень набувають все більшої 

популярності, а концепція Cloud Computing є однією з наймодніших тенденцій 
розвитку інформаційних технологій. Концепція «хмарних» технологій стала 
результатом еволюційного розвитку інформаційних технологій за останні 
кілька десятиліть і відповіддю на виклики сучасного бізнесу. 

В умовах стрімкого зростання обсягів інформації, що зберігається і 
передається, хмарні сервіси стали популярні і затребувані користувачами. 
Неможливо прийняти жодного адекватного та своєчасного управлінського 
рішення, не володіючи інформацією по питанню, що вирішується. Тому 
хмарні технології все більше використовуються в багатьох галузях економіки 
і навіть в такій, поки ще недостатньо автоматизованій, як житлово-
комунальне господарство [2]. 

Хмарні обчислення – це новий підхід, що дозволяє знизити складність 
ІТ – систем, завдяки застосуванню широко ряду ефективних технологій. Дані 
зберігаються і обробляються в «хмарі», яка з точки зору клієнта є одним 
великим віртуальним сервером [3]. 

Одним з найважливіших факторів забезпечення гідних умов життя 
громадянин є житлово-комунальний сектор економіки України. Модифікація 
житлово-комунального господарства (ЖКГ) та прийняття Закону України 
«Про житлово – комунальні послуги) № 2454-VIII від 07.06.2018 р. [1], дали 
початок попиту на сучасні інформаційні технології. 

Через масове виникнення приватних керуючих компаній, було виявлено 
прагнення даної сфери до перетворень. Вже давно стала видна потреба в 
автоматизації розрахунків житлово – комунальних організацій через обробку 
досить великого масиву інформації в обмежений термін. Встежити за 
інформацією іноді буває важко, тому склад і категорії населення, 
законодавство, пільги, види послуг, ціни, вартість послуги і алгоритми її 
розрахунку постійно коригуються. Впровадження хмарних технологій в 
ЖКГ – є актуальним завданням. Звичайно, цей процес не простий, але має 
приємний результат, дозволяє здійснити багато функцій та досягти нового 
ступеня управління багатоквартирним будинком з оперативним інформа-
ційним обслуговуванням. 

У більшості випадків впровадження хмарних технологій в сфері ЖКГ 
призначене для автоматизації паспортного і бухгалтерського обліку житлово-
комунальних послуг і підвищує зручність роботи з абонентами. 

При переході підприємств ЖКГ на «хмари», інформація про щоденне 
енергоспоживання (вода, тепло, електрика та інші) повинна «переміщатися» 
між обслуговуючими організаціями і бути доступна населенню. Але головним 
аргументом на захист просування даних «хмарних» послуг все ж таки є 
відсутність витрат на придбання власних дороговартісних апаратних засобів, 
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які потребують висококваліфікованого обслуговуючого персоналу для 
серверів і для підтримання їх в постійній працездатності. 

«Хмарні сервіси» дозволяють гнучко справлятися з проблемами ЖКГ, які 
раніше вирішувалися по-старому і забирали багато часу. Володіючи широким 
набором функцій програми, можливо оперативно знаходити потенційні 
помилки в нарахуванні плати за послуги, з урахуванням пільг і перерахунків у 
зв’язку з різними обставинами, оперативно зв’язуватися з аварійними 
службами та замовляти виклик майстра, зв’язуватися з керуючими 
компаніями і дізнаватися про них всю необхідну інформацію. Крім того, 
можливо додати кілька об’єктів нерухомості (будинок, квартира, комерційна 
нерухомість), які знаходяться по всій території України 

Завантаживши додаток на смартфон, користувач також може здійснювати 
он-лайн оплату рахунків за житлово – комунальні послуги, вводити показання 
лічильників, спостерігати за аналітикою споживання ресурсів, отримувати 
інформацію про будинок і багато іншого. 

Отже, впровадження хмарних технологій повинно об’єднати всіх 
учасників ринку ЖКГ, а також дозволить керуючій компанії вирішити проб-
лему з інформуванням мешканців багатоквартирного будинку, що поліпшить 
збирання оплат, прискорить збір показників лічильників, стане прозорішим та 
зменшить невдоволення мешканців. 

Тобто, використання в даний час хмарних технологій в системах з 
управління має ряд очевидних переваг. Але наряду з цим, необхідно почати 
розробку хмарної стратегії, визначаючи, як підготуватися до переходу в 
хмарне середовище і ефективно його використовувати; узгодити дії бізнес-
підрозділів і IT-служб, щоб забезпечити успішне розгортання; поговорити з 
потенційними постачальниками хмарних технологій, щоб дізнатися про їх 
підходи до надання cloud-сервісів. Все це допоможе підприємствам 
енергетики та ЖКГ освоювати хмарні технології, трансформуючись у більш 
динамічні і гнучкі організації, які здатні краще адаптуватися до сучасного 
мінливого ринку. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
На сьогодні питання переходу українських підприємств на Міжнародні 

стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) набуло значної актуальності. Це 
обумовлено інтеграцією України до Європейського Союзу (далі – ЄС) – 
вимога була прописана в угоді про асоціацію з ЄС. Окрім цього, гарантується 
визнанням МСФЗ в якості одного з головних інструментів, що гарантує 
надання прозорої й уніфікованої інформації про фінансовий стан компанії для 
широкого кола учасників ринку, у тому числі й закордонних. 

МСФЗ (IFRS або «International Financial Reporting Standards») – це 
прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, 
якими визначено порядок складання фінансової звітності [1]. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності включають: 
– Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS); 
– Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS); 
– Інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародних 

стандартів фінансової звітності (IFRIC) або раніше діючим Постійним 
Комітетом з інтерпретації (SIC) [2]. 

МСФЗ у країнах ринкової економіки виконують декілька важливих 
функцій: 

1. Забезпечують правила складання звітності, яку іноземні емітенти 
зобов’язані надавати наглядовим органам та фондовому ринку України. 

2. Виступають як основа державних вимог до ведення бухгалтерського 
обліку або міжнародний базовий підхід до його розробки. 

3. Розкривають формат відображення фінансової діяльності компанії при 
роботі з наднаціональними комісіями (наприклад, Європейською комісією) і 
Світовим банком [3]. 

До основних етапів впровадження МСФЗ відносять: 
– перевірку актуального стану бухгалтерського обліку підприємств з 

метою виявлення помилок в бухгалтерському обліку за П(с)БО та їх 
виправлення; 

– визначення як позначиться на діяльність підприємства ведення обліку 
та складання звітності за МСФЗ; 

– внесення змін в обліку відповідно до МСФЗ; 
– розробка попереднього формату звітності за МСФЗ і таблиці з 

правилами переходу від П(с)БО до МСФЗ, з примітками та описом внесених 
змін; 

– розробка нових облікових правил облікової політики, які будуть 
засновані на концепції МСФЗ. 
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МСФЗ в Україні відіграють важливу роль, адже їх використання є 
необхідною процедурою при виході України на міжнародні ринки; вони 
відкривають доступ до західних ринків капіталу, вартість якого суттєво нижча 
ніж в Україні. Очікується, що перехід вітчизняних підприємств на облік за 
МСФЗ надасть змогу керівництву підприємств більш широко та прозоро 
залучати інвесторів, краще оцінювати можливі фінансові ризики при 
отриманні фінансових результатів в результаті здійснення господарської 
діяльності підприємствами, вказує на якість поданої інформації. Хоча й 
опосередковано, але універсальні правила фінансової звітності допомагають 
збільшити потоки інвестицій як для конкретного бізнесу, так і для 
національної економіки загалом. 

Впровадження МСФЗ також дозволяє вдосконалювати внутрішню 
систему управління підприємств за рахунок використання єдиних методик 
обліку з метою управління господарською діяльністю, а також підвищувати 
конкурентоспроможність компаній за рахунок забезпечення надійною та 
прозорою інформацією зацікавлених в ній зовнішніх та внутрішніх 
користувачів. 

Для більших за обсягом вітчизняних підприємств перехід на Міжнародні 
стандарти є більш обгрунтованим, незважаючи на те, що для перебудови 
системи і перепідготовки персоналу знадобиться значний час. Особливо 
важливий перехід на МСФЗ для банків, публічних акціонерних товариств, 
страхових компаній, підприємств, які займаються господарською діяльністю 
за напрямками, визначеними Кабінетом міністрів України. Крім того, на них 
переходять багато фірм з іноземними інвестиціями, оскільки відповідні 
вимоги до ведення бухгалтерського обліку до них пред’являють материнські 
компанії. Іншим компаніям надається можливість самостійно приймати 
рішення щодо переходу ними на МСФЗ [1]. 

Зазначимо, що на МСФЗ орієнтовані тільки комерційні підприємства, які 
функціонують з метою отримання прибутку. Отже, МСФЗ не регулюють 
складання звітності в некомерційних організаціях, а саме: громадських, 
бюджетних, благочинних тощо, формування їх звітності відбувається на 
підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в 
державному секторі. 

Спираючись на досвід вітчизняних підприємств, які вже перейшли на 
МСФЗ, можемо виділити наступні переваги такого переходу: 

1. Можливість отримання необхідної інформації для прийняття 
управлінських рішень; 

2. Забезпечення порівнянності показників звітності з іншими суб’єктами 
господарювання, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій 
території здійснюють господарську діяльність; 

3. Забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів; 
4. Можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу 

на міжнародні ринки; 
5. Надійність і прозорість інформації [4]. 
При переході вітчизняних підприємств на МСФЗ не вдалося уникнути і 

проблем, які потребують негайного вирішення: 
– відносно високий рівень складності такого переходу і відновлення 

прозорості облікових даних; 
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– необхідність адаптації національної нормативно-правової бази 
бухгалтерського обліку до міжнародної; 

– необхідність удосконалення державного регулювання у сфері 
бухгалтерського обліку; 

– потреба в розширенні міжнародного співробітництва та застосування 
світового досвіду у впровадження МСФЗ. 

На наш погляд, для вирішення вище зазначених проблем потрібно 
здійснити наступні заходи на законодавчому рівні: 

– узгодження та приведення до єдиних норм Податкового кодексу 
України, П(С)БО та МСФЗ, які на сьогодні мають розбіжності, постійно 
переглядаються, змінюються, доповнюються та ускладнюють цим ведення 
обліку та складання звітності; 

– розробка норм, методик та рекомендацій із застосування МСФЗ на 
вітчизняних підприємствах; 

– забезпечення співпраці між вітчизняними спеціалістами та фахівцями 
з РМСБО (Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку); 

– підвищення кваліфікації бухгалтерів та інформованості інших 
користувачів фінансової звітності щодо застосування МСФЗ; 

– проведення семінарів, конференцій з метою навчання та обміном 
навичок для облікових фахівців та студентів економічних спеціальностей із 
залученням спеціалістів зі знанням сутності та особлмвостей міжнародних 
стандартів. 

На нашу думку за таких умов впровадження МСФЗ може стати 
інструментом підвищення прозорості й ефективності системи управління 
підприємствами. 

Отже, міжнародні стандарти фінансової звітності виступають ефективним 
інструментом отримання повної і зрозумілої для користувачів інформації про 
діяльність комерційних підприємств, порівняння результатів їх діяльності з 
метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних 
управлінських рішень у світлі приєднання України до світової економіки. 

Перехід на МСФЗ навіть без прагнень щодо залучення іноземних 
інвестицій сприяє побудові раціональних процесів і новій якості управління 
бізнесом. 
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ЙМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЩОДО СИСТЕМ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРУПОВИХ ЗАЯВОК ПАСАЖИРОПОТОКУ 

В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 
 
Функціонування міського громадського транспорту – одна з найваж-

ливіших складових життя міста, що стосується більшої частини його жителів. 
З іншого боку, пасажирський транспорт є однієї із ключових галузей 
народного господарства, функціонування якої впливає на економіку країни 
загалом. При відсутності у багатьох громадян власних транспортних засобів 
проблема своєчасного і якісного задоволення попиту на перевезення 
переростає із чисто транспортної в соціальну. Ця проблема визначає 
відношення населення не тільки до якості надаваних транспортних послуг, але 
й у цілому до тих процесів, які відбуваються в країні. 

На сучасному етапі розвитку міських пасажирських транспортних систем 
одним із найважливіших завдань є створення економічної, безпечної і 
екологічно чистої системи міського пасажирського транспорту, що орієнто-
вана на інтереси суспільства, транспортних підприємств та ринку. 

Система міського громадського пасажирського транспорту відноситься до 
відкритих макросистем з можливістю внутрішнього саморозвитку завдяки 
зовнішнім факторам впливу [1]. А сам міський громадський транспорт із 
функціональної точки зору представляє собою систему масового 
обслуговування [2; 3]. 

У доповіді автори освітили питання розробки ними (у співавторстві) [4; 1] 
математичної моделі й методу оцінки ефективності системи обслуговування 
пасажиропотоку міського транспорту та запропонували цю модель для 
системи масового потоку пасажирів міського громадського транспорту. 

В тезах доповіді не будемо приводити весь математичний апарат, бо він в 
повній мірі представлений в [4; 1]. Зупинимося лише на отриманих резуль-
татах та особливостях щодо розробленої моделі та визначених критеріїв 
ефективності системи. 

Отримана модель відрізняється від канонічних моделей теорії масового 
обслуговування урахуванням принципових особливостей реальних систем. 
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По-перше, процес обслуговування розбитий на наступні один за одним різні 
сеанси обслуговування. По-друге, заявки на вході і на виході системи є 
груповими. По-третє, інтенсивності вхідного потоку в різних сеансах 
обслуговування різні. По-четверте, закони розподілу числа вимог в групових 
заявках для різних сеансів різні. По-п’яте, закони розподілу числа заявок в 
групах на вході системи та на виході із неї також різні. 

Розроблений критерій ефективності системи обслуговування заснований 
на розрахунку розподілу ймовірностей станів системи обслуговування на 
вході системи та аналогічного розподілу на виході з неї. Ці розподіли 
визначаються незалежно для кожного сеансу обслуговування, на які 
розбивається весь цикл обслуговування. Чисельне значення критерію 
задається відношенням середнього числа відмов в обслуговуванні до 
середнього числа вимог в сумарному вхідному потоці за весь цикл 
обслуговування. Його можна використовувати для оцінки ефективності 
системи обслуговування на будь-якому обраному часовому інтервалі 
протягом доби, отже значення запропонованого критерію залежить від 
довжини інтервалу між сеансами, яка визначається числом транспортних 
засобів на маршруті. 

Отримані моделі адекватно відображають процес функціонування 
системи, що дає можливість прогнозувати безліч різних ситуацій і оцінювати 
наслідки пропонованих рішень. При цьому виникає можливість прогно-
зування транспортної забезпеченості населення та визначення кількісних 
значень ефективності функціонування системи міського громадського 
пасажирського транспорту. 

Запропонована модель дозволяє знайти: 
– розподіл ймовірностей стану системи на вході на початку сеансу 

обслуговування; 
– розподіл ймовірностей стану системи наприкінці сеансу 

обслуговування; 
– розподіл числа відмов у кожному сеансі обслуговування. 
Як показали результати дослідження, оцінки інтенсивності потоку вимог та 

ймовірності того, що кожна з вимог, що обслуговуються, завершить 
обслуговування в черговому сеансі, є незміщеними, змістовним й асимптотично 
нормальними. Це дозволяє вважати, що немає перешкод до використання 
запропонованих методів розрахунків розподілів, тому що оцінки параметрів 
однозначно задають аналітичні описи законів розподілу Пуассона й Бернуллі. 
Однак не можна не відзначити, що в якості допущення при розробці методу були 
припущення про стаціонарність, однорідність і відсутність наслідку потоку 
вимог, що поступають у систему та формують групову заявку на вході. Це 
можна вважати одним із обмежень даного дослідження. 

Крім того, був сформульований критерій ефективності обслуговування, 
що враховує число відмов протягом усього циклу обслуговування. 
Запропонований критерій являє собою відношення середнього числа вимог, 
що одержали відмову протягом усього циклу обслуговування, до середнього 
числа вимог, що поступили на вхід системи. Така уява обґрунтована, тому що 
її значення, що обчислюється, дають оцінку ефективності системи 
обслуговування потоку пасажирів за весь сеанс у цілому. Але при цьому 
залишається можливим використовувати його для оцінки ефективності цієї 
системи на будь-якому обраному часовому інтервалі протягом доби. Це 
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пов’язане з тим, що значення критерію ефективності, що задається у 
використовуваній формулі, залежить від довжини інтервалу між сеансами, 
який визначається числом транспортних засобів на маршруті. 

Практичне використання запропонованого критерію полягає в можливості 
ухвалення рішення про доцільність збільшення числа одиниць транспортних 
засобів на маршруті. Принцип ухвалення рішення в такому випадку полягає в 
порівнянні розрахованого значення частки вимог, що одержали відмову, до 
загального числа вимог, із припустимим порогом. Виникаюче при цьому 
цілечисельне оптимізаційне завдання доцільно розв’язувати шляхом 
послідовного збільшення числа транспортних засобів на одиницю доти, доки 
значення критерію стане прийнятним. 

Розвиток таких підходів на базі проведення реальних експлуатаційних 
спостережень може представляти подальший теоретичний і практичний 
інтерес, вони є досить логічними та можуть бути застосовані особами, що 
приймають рішення для прийняття рішення про складові системи міського 
громадського пасажирського транспорту. Однак, потрібно зазначити, що є 
достатня кількість факторів зовнішнього впливу, які можуть суттєво змінити 
показники втілення остаточних рішень. Викладене вказує на необхідність 
аналізу ризиків на усіх рівнях системи, що розглядається, та закладання 
результатів цього аналізу в економічне обґрунтування прийняття рішення 
щодо кінцевих дій. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Розвиток інформаційних технологій докорінно змінює середовище та 

спосіб життя людини. Відбувається цифровізація (впровадження цифрових 
технологій) усіх сфер її життя. Держава, бізнес та населення стають активними 
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споживачами цифрових технологій (Інтернет речей, роботизація та кіберсис-
теми, штучний інтелект, великі дані, безпаперові технології, адитивні технології 
(3D-друк), хмарні та туманні обчислення, безпілотні та мобільні технології, 
біометричні, квантові технології, технології ідентифікації, блокчейн тощо). 

На сьогоднішній день цифровізація виступає одним із головних факторів 
зростання світової економіки, оскільки завдяки їй не тільки підвищується 
продуктивність праці (пряма перевага), а й відбувається економія часу, 
створюється новий попит на нові товари й послуги, нова якість та цінність 
(непряма перевага) тощо. При цьому, використання цифрових даних як 
ресурсу для виробництва обумовлює перехід від традиційної ринкової 
економіки до цифрової економіки, якою пронизуватимуться всі сектори: 
державний та приватний; реальний, невиробничий та фінансовий; 
видобувний, обробний та сектор послуг. 

Так, згідно з оцінками експертів частка цифрової економіки у ВВП 
найбільших країн світу до 2030 р. становитиме 50-60%. Цікаво, що в Україні 
цей показник може бути ще вищим та досягнути рівня 65% ВВП (за реалізації 
форсованого сценарію (за 3-5 років) розвитку цифрової економіки в 
Україні) [1]. 

Слід зазначити, що такого рівня можна буде досягнути, якщо в Україні 
реалізовуватиметься комплекс заходів щодо розвитку цифрової 
інфраструктури, цифровізації реального сектору (зокрема через розвиток 
інфраструктури «Індустрія 4.0», «цифрового робочого місця», «смарт-
фабрики»), цифровізації базових сфер життєдіяльності (розвиток STEM-
освіти, запровадження eHealth та е-безпеки, розбудова «розумних міст»), 
розвитку цифрової грамотності населення. 

Станом на середину 2019 р. ключовими цифровими трендами (напрями 
розвитку цифрових технологій), якими визначатиметься розвиток цифрової 
економіки як в Україні, так і в цілому світі є: 

 дані, які стають головним джерелом конкурентоспроможності; 

 Інтернет речей (Internet of things, IoT); 

 цифрові трансформації як окремих бізнесів, так і цілих секторів; 

 економіка спільного користування (sharing economy); 

 віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем; 

 штучний інтелект; 

 цифрові платформи. 
Однак можна виділити цілу низку інституційних, інфраструктурних, 

екосистемних та урядових проблеми, які перешкоджають розвитку в Україні 
цифрових трендів та трансформації української економіки в цифрову. 

До інституційних проблем відносяться [1]: 

 низька включеність державних установ щодо реалізації Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства (Цифрова адженда України); 

 невідповідність профільного законодавства глобальним викликам та 
можливостям; 

 невідповідність національних, регіональних, галузевих стратегій та 
програм розвитку цифровим можливостям. 

Інфраструктурними проблемами є [1]: 

 низький рівень покриття території країни цифровими 
інфраструктурами; 
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 відсутність окремих цифрових інфраструктур (приклад, 
інфраструктури Інтернету речей, електронної ідентифікації та довіри тощо); 

 нерівний доступ громадян до цифрових технологій та нових 
можливостей (цифрові розриви). 

Серед екосистемних проблем найбільш впливовими є [1]: 

 слабка державна політика щодо стимулів та заохочень розвитку 
інноваційної економіки; 

 незрілий ринок інвестиційного капіталу; 

 застаріла система освіти, методик викладання, відсутність фокусу на 
STEM-освіту, soft skills та підприємницькі навички, недосконалі моделі 
трансферу технологій та закріплення знань та умінь; 

 дефіцит висококваліфікованих кадрів. 
Основною проблемою у сфері електронного уряду та урядування 

(«держава у смартфоні») є [1]: 

 низький рівень автоматизації та цифровізації державних послуг. 
Напрацювання шляхів вирішення комплексу окреслених проблем значно 

активізує процеси цифровізації та пришвидшить розвиток цифрової економіки 
в Україні. Однак для того, щоб населення, бізнес, державні службовці, 
політики, економіка отримували максимальну вигоду від цифровізації 
потрібно проводити її з дотриманням принципів наведених на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Принципи цифровізації 
Джерело: сформовано на основі [1-3] 

 
У кінцевому результаті цифровізація дасть можливість [1]: 

 створювати щонайменше від 11% (у 2021 р.) до 95% (2030 р.) 
додаткового ВВП на рік; 

 додатково створити до 1 260 млрд доларів США ВВП (за 10 років); 

 збільшити надходження в бюджет на 240 млрд доларів США (за 
10 років); 

 створити 700 тис. нових робочих місць; 



130 

 досягнути в 2030 р. частка цифрової економіки в загальному ВВП 
України у 65%; 

 забезпечити 99,9% українських домоволодінь широкосмуговим 
доступом до мережі Інтернет (ШСД); 

 покрити усю територію України 4G-5G; 

 покрити 99% усіх автомобільних і залізничних магістралей та 95% 
сільської місцевості технологіями мобільного Інтернету; 

 надати 99,9% громадян цифрову ідентифікацію (citizen-card, Mobile 
ID) та технічні можливості користуватися довірчими послугами тощо. 

Кожен українець зможе легко капіталізувати себе, свої, знання, вміння та 
навички завдяки використанню цифрових технологій. 

Але крім позитивних моментів, цифровізація несе зі собою певні ризики. 
Головний ризик цифрової трансформації економіки є можливе зростання 
рівня безробіття. По-перше, автоматизація процесів залишить без роботи 
частину населення. По-друге, виникатимуть нові потреби та запити з боку 
ринку на нові професії (герокінезіолог, естетист, аналітик автотранспорту, 
спеціаліст із сонячних технологій, ренатуралізатор, персональний веб-
менеджер, посол із культури компанії, міський фермер, аудитор екосистем, 
консультант із питань роботів, цифровий мемуарист, дизайнер ігрофікації, 
експерт зі спрощення, архітектор віртуальної реальності, інженер 3D-друку, 
консультант із цифрової валюти) та трансформацію наявних (учитель, 
шкільний дієтолог, містоплануальник, бібліотекар). Частково вирішити 
наведені проблеми працевлаштування можна шляхом стимулювання 
самозайнятості, формування культури «навчання протягом усього життя», 
створення й розвитку цифрових платформ талантів. 

Іншим потужним ризиком є зростання кіберзлочинності (крадіжки 
персональних даних, коштів з рахунків, збирання безлічі конфіденційної та 
комерційної інформації, блокування діяльності тощо), боротьбу з якою 
потрібно проводити як на особистому, так і державному рівні. 

Для досягнення максимального ефекту від цифровізації потрібно, щоб 
держава докладала максимум зусиль до інформування населення щодо цих 
ризиків, забезпечення консультаційною та технологічною підтримкою у 
впровадженні та використанні захищених інформаційно-комунікаційних 
систем, інфраструктур, платформ, заохочування до самозайнятості, 
формування культури «навчання протягом усього життя» тощо. 
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