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Стасишин Андрій Васильович 

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, 

в.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

НАУКОВА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ: ПІДСУМКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Факультет управліннѐ фінансами та бізнесу – наймолодший із 

факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, проте 

маю свої не менш важливі напрацяваннѐ у науковій, навчальній та 

інноваційних сферах. 

Місіѐ факультету управліннѐ фінансами та бізнесу Львівського націо-

нального університету імені Івана Франка – освітнѐ, науково-дослідницька та 

інноваційна діѐльність, спрѐмована на формуваннѐ творчої, всебічно розви-

нутої особистості, справжнього професіонала длѐ наукової та практичної 

роботи у сфері фінансів та бізнесу. 

Матеріально-технічна база факультету дозволѐю на сучасному рівні 

здійснявати освітня та наукову діѐльність: два навчальні корпуси факультету 

оснащені сучасноя комп'ятерноя технікоя, всі адміністративні та структурні 

підрозділи об'юднані локальноя комп'ятерноя мережея, викладачі та 

студенти маять доступ до глобальної комп'ятерної мережі INTERNET. До 

послуг студентів та персоналу факультету – актовий зал, спортивний та 

тренажерний зали, дві бібліотеки з читальними залами, зал засідань Вченої 

ради, гуртожиток поліпшеного плануваннѐ з блоком обслуговуваннѐ, 

медпункт. 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
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Пріоритетними напрѐмами наукової діѐльності на факультеті ю: 

дослідженнѐ інтеграційних процесів у сфері фінансів і бізнесу, фінансово-

економічної безпеки держави, фінансів домогосподарств, фінансів суб’юктів 

господаряваннѐ, конкурентоспроможності країни та можливостей її підви-

щеннѐ, реформуваннѐ державного і незалежного фінансового контроля в 

різних галузѐх економіки; фінансово-економічних механізмів та ефективності 

цільових бяджетних програм, дослідженнѐ в галузі економічного аналізу, 

дослідженнѐ особливостей формуваннѐ фінансового потенціалу суб’юктів 

господаряваннѐ малого та середнього бізнесу та покращеннѐ їх фінансового 

забезпеченнѐ тощо. 

Зазначимо, що на факультеті управліннѐ фінансами і бізнесу функціоную 

наукова школа, започаткована професором Карпінським Б.А. Основним 

науковим напрѐмом досліджень ю «Формуваннѐ та реалізаціѐ підходів 

управлінського контроля в стратегіології розвитку національного господарства».  

Управлінськоя науковоя школоя сформовано базові основи страте-

гіології розвитку економічної системи держави зі спрѐмованістя на фінансове 

благополуччѐ, зростаннѐ здоров’ѐ і довголіттѐ нації, визначено місце 

глобальних фінансових викликів. Вперше виокремлено негативну синергіч-

ність на прикладі фінансової продуктивності, ѐка підтверджуютьсѐ значним її 

падіннѐм порівнѐно зі змінами окремих складових з оглѐду на фінансову 

кризу. Проведено оціняваннѐ і порівнѐннѐ впливу глобальних фінансових 

викликів на динаміку диспропорцій фінансової продуктивності в Україні. 

Запропоновано заходи вдосконаленнѐ моніторингу фінансової ситуації, що 

дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішеннѐ в інтересах розвитку 

економічних систем. 

За пріоритетними розробками управлінської наукової школи (понад 

20) проводитьсѐ їхнѐ реюстраціѐ на авторське право в Державній службі

інтелектуальної власності України із напрѐмів: управліннѐ і економіка націо-

нального господарства; формуваннѐ та функціонуваннѐ державотворчого 

патріотизму нації з позиції кількісної (податкової) домінанти; інструментарій 

та моделяваннѐ у фінансовій системі держави; управлінські механізми та 

підходи. 

Наукова та науково-технічна діѐльність займаю важливе місце у системі 

функціонуваннѐ факультету управліннѐ фінансами та бізнесу. Зокрема, у 2016 

році потреби навчального процесу та виконаннѐ науково-дослідної тематики 

забезпечувало 57 штатних працівників з числа професорсько-викладацького 

складу (з них 5 докторів наук та 50 кандидатів наук), що становить 83,3% 2015 
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року. У звітному році чисельність науково-педагогічного персоналу скороти-

ласѐ у зв’ѐзку із реорганізаціюя двох кафедр факультету. 

За аналогічний період у 2015 році до навчального процесу було 

залучено 76 штатних працівників з числа професорсько-викладацького 

складу, (з них 6 докторів наук, та 57 кандидатів наук), а у 2014 році було 109 

штатних працівників. До значного скороченнѐ науково-педагогічного персо-

налу призвела реорганізаціѐ вузу та створеннѐ нового факультету. 

Спостерігаютьсѐ суттюве зменшеннѐ чисельності працівників, ѐкі 

працяять за зовнішнім сумісництвом – з 11 осіб в 2014 році, до 1-ї особи у 

2015 році, тобто на 90,9%. У 2016 році на факультеті зовнішніх сумісників 

немаю, а одна особа працяю за цивільно-правовим договором.  

Зазначимо, що у звітному періоді двою працівників факультету управ-

ліннѐ фінансами та бізнесу захистили дисертації на здобуттѐ ступенѐ доктора 

економічних наук: арема арослав Романович та Ватаманяк-Зелінська Улѐна 

Зеновіївна. 

На факультеті функціоную 6 кафедр, 5 з ѐких ю випусковими. Профе-

сорсько-викладацький склад кожної кафедри працяю над кафедральноя 

науково-дослідноя роботоя. 

З 01.09.2016 р. на факультеті управліннѐ фінансами та бізнесу реалізу-

ютьсѐ проект за програмоя Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-

MODULE «Економіка у ювропейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній 

вимір». 

Даний проект реалізуютьсѐ спільно із Полехнікоя Лодзькоя (Польща) і 

фінансуютьсѐ за підтримки Ювропейської комісії.  

Реалізаціѐ даного проекту передбачаю ѐк запровадженнѐ нової спеціа-

лізованої дисципліни длѐ студентів-магістрів, так проведеннѐ рѐду додатко-

вих науково-практичних заходів, зокрема: студентських наукових диспутів; 

круглих столів (за участі представників від студентства, науковців, органів 

влади, бізнесу, громадського сектору); навчального посібника та наукових 

статей; проведеннѐ заклячної конференції про проблеми дослідженнѐ та 

викладаннѐ економіки у ювропейській інтеграції.  

Також, ѐк уже зазначалось, на факультеті виконуятьсѐ науково-дос-

лідні теми в межах робочого часу викладачів. В межах цих тем професорсько-

викладацький склад кожної кафедри видаю монографії, підручники посібники 

та наукові публікації. 

Факультет управліннѐ фінансами та бізнесу здійсняю активне міжна-

родне наукове співробітництво, зокрема укладено двосторонні угоди з 6-ма 
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зарубіжними вищими навчальними закладами у сфері науково-дослідної, 

навчально-методичної та освітньої діѐльності таких країн ѐк Литва, Польща, 

Білорусіѐ. 

Прикладом успішного міжнародного наукового співробітництва на 

факультеті є функціонування Транскордонної науково-дослідної лабора-

торії з фінансово-економічних проблем державотвореннѐ між кафедроя 

економіки та менеджменту факультету управліннѐ фінансами та бізнесу ЛНУ 

імені Івана Франка та Інститутом економіки та управліннѐ Державної вищої 

технічно-економічної школи в арославі (Польща). 

В рамках функціонуваннѐ даної Транскордонної науково-дослідної 

лабораторії розпочато роботу над спільним міжнародним науковим проек-

том «Оцінка транскордонного суспільно-економічного потенціалу на поль-

сько-українському прикордонні». Дослідженнѐ в рамках проекту здійсня-

ятьсѐ в розрізі 5-ти модулів: 1) оцінка стану суспільно-економічних умов в 

українсько-польському прикордонні; 2) підприюмницька активність в прикор-

донних районах; 3) діагностика стану і ситуації на ринку праці в досліджува-

них районах; 4) оцінка стану та інструменти активізації туристичного 

потенціалу в досліджуваних районах; 5) страхуваннѐ ѐк інструмент охорони та 

підтримки длѐ жителів і підприюмств прикордонних територій. 

Також, у звітному періоді факультетом було організовано та проведено 

два міжнародних заходи: 

ІV Міжнародний науково-практичний семінар «Страховий ринок: 

сучасні виклики в умовах глобалізації», проведений кафедроя фінансів 

суб’юктів господаряваннѐ 12-13 травнѐ 2016 року.  

У ньому приймали участь керівники страхових компаній СГ «ТАС», СК 

«ПЗУ Україна»,СК «Провідна», СК СТ «Іллічівське», викладачі та студенти – 10 

ВНЗ України, 8 Польщі, 2 Литви, 1 Білорусі, 1 Туреччини, 1 Іспанії, 1 США. 

І Міжнародна науково-практична конференціѐ «Формуваннѐ нової 

парадигми управліннѐ фінансами та бізнесом в умовах посиленнѐ ювроінте-

граційних процесів в Україні», 27 жовтнѐ 2016 р., Львів (Україна).  

У ній приймали участь керівники фінансових структур: Головного 

управліннѐ Державної фіскальної служби України у Львівській області, 

Львівської митниці Державної фіскальної служби України у Львівській області; 

Державної фінансової інспекції у Львівській області, викладачі, аспіранти та 

студенти – понад 25 ВНЗ України, Польщі, Литви, Білорусі.  

А саме з України – Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 
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Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка, Національний університет «Львівська політехніка», 

Львівський торговельно-економічний університет, Львівський університет 

внутрішніх справ, Львівський національний лісотехнічний університет Украї-

ни, Львівський національний аграрний університет, Одеський національний 

політехнічний університет, Черкаський національний університет імені 

Б. Хмельницького, Ужгородський національний університет, Одеський націо-

нальний університет імені І.І. Мечнікова, Університет митної справи та фінан-

сів (м. Дніпро), Харківський національний аграрний університет імені В.В.До-

кучаюва, та ін. З Польщі – Краківський університет економіки, Політехніка 

Лодзька. Інші – Каунаська колегіѐ (Литва), Республіканське наукове унітарне 

підприюмство «Інститут системних досліджень в АПК Національної академії 

наук Білорусії» (Білорусь). 

Ще одним стратегічним напрѐмом діѐльності факультету управліннѐ 

фінансами та бізнесу ю науково-дослідна співпрацѐ з установами Академії 

наук України та фінансовими установами, а саме:  

 Головним управліннѐм Державної фіскальної служби України у

Львівській обл.,

 Львівськоя митницея ДФС України,

 Західним офісом Державної аудиторської служби України,

 Департаментом фінансів ЛОДА,

 Департаментом освіти і науки ЛОДА,

 банківськими установами,

 страховими і консалтинговими компаніѐми, та іншими фінансами уста-

новами.

В рамках ціюї співпраці:

 виконуятьсѐ спільні наукові проекти;

 залучаятьсѐ провідні спеціалісти Головного управліннѐ Державної

фіскальної служби України у Львівській області, Львівської митниці ДФС

України, Західного офісу Державної аудиторської служби України, бан-

ківських установ, страхових компаній, департаментів ЛОДА до спільної

організації та проведеннѐ лекцій-диспутів, наукових семінарів, науко-

во-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, навчальних

тренінгів та інших заходів;

 організовуятьсѐ стажуваннѐ та практики длѐ викладачів і студентів

факультету;

 проводѐтьсѐ виїзні оглѐдові лекції, екскурсії тощо.
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Також, з метоя розв’ѐзаннѐ освітніх і соціально-економічних проблем 

Львівщини науково-педагогічні працівники та студенти факультету активно 

співпрацяять з Міськоя радоя м. Львова, зокрема: поглиблено наукову 

співпраця з Інститутом міста через розширеннѐ участі кафедр в загально-

українських і міжнародних проектах з проблем фінансів, публікуваннѐ 

наукових статей, участь у конкурсах ЛМР; залученнѐ молоді до навчаннѐ в 

органах місцевого самоврѐдуваннѐ на благо громади міста Львова, 

самореалізації та длѐ формуваннѐ резерву молодих, кваліфікованих кадрів. 

У 2016 році викладацьким складом факультету опубліковано 5 

монографій, 1 підручник, 11 навчальних посібників (рис. 1.). 

Рис. 1. Публікаціı ̈викладачів факультету управління фінансами та бізнесу 

Щодо публікації статей, то у звітному періоді викладачами факультету 

опубліковано 85 публікацій у виданнѐх, ѐкі вклячені до міжнародних науко-

метричних баз даних та 13 публікацій у фахових виданнѐх України (рис. 2.). 

Показовим ю і те, що працівники факультету беруть активну участь у 

міжнародних та вітчизнѐних конференціѐх. У звітному періоді викладачами 

було представлено 112 тез на міжнародних конференціѐх, 62 тези на 

вітчизнѐних конференціѐх, а також 2 науковців факультету брали участь у 

міжнародних конференціѐх за межами України.  

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів і молодих вчених 

факультету управліннѐ фінансами та бізнесу організовуютьсѐ і спрѐмовуютьсѐ 

6-ма кафедрами факультету. На факультеті функціонуять 8 студентських 
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наукових гуртків за відповідними напрѐмами та науковими інтересами. Із 

результатами своїх наукових досліджень студенти беруть активну участь у 

вузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціѐх, 

семінарах, круглих столах, наукових диспутах та інших наукових заходах. 

Рис. 2. Публікація статей викладачами факультету управління фінансами та бізнесу

Студентами було підготовлено спільно з науковими керівниками 

кафедр факультету 68 тез доповідей на конференціѐх та 14 спільних статей у 

фахових виданнѐх України. 

У 2016 році 4 студентів факультету в рамках проекту ERASMUS+ з 

лятого по червень були направлені на навчаннѐ: 

 до Технічного університету м. Лодзь (Республіка Польща) – Лозовська

І. В. та акимик В. а.;

 до Університету прикладних наук Каунаської колегії (Литва) – Гнатенко

О.Г. та Клим Р.С.

Студентка 4 курсу групи УФФ-43с Бицька Ліліѐ отримала стипендія

Президента України. 

Впродовж 2016 року студенти факультету під керівництвом науково-

педагогічних працівників активно брали участь у таких заходах 

 Круглий стіл «Удосконаленнѐ системи бухгалтерського обліку, аналізу і

контроля ѐк інформаційного забезпеченнѐ управліннѐ суб’юктами

господаряваннѐ»



 16 

 Науковий семінар «Актуальні проблеми обліку, контроля, аналізу та 

звітності в умовах інституціональних змін та сталого економічного 

розвитку»  

 Науковий семінар Фонда Горста Рогуша «Успіх можна спланувати» 

 Науково-методичний семінар на тему: «Наближеннѐ стандартів вищої 

освіти до ювропейського рівнѐ ѐкості» 

 - Щорічний проект длѐ активної молоді «Lviv Young Project» щодо 

стратегії розвитку міста Львова 

 V Всеукраїнська науково-практична конференціѐ студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України» 

 Круглий стіл «Стан та перспективи розвитку ринку фінансового консал-

тингу в Україні»  

 Міжнародна науково-практична конференціѐ «Науковий диспут: 

питаннѐ економіки та фінансів», (Київ-Будапешт-Відень) 

 Міжнародна наукова конференціѐ «Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości 

w ujęciu międzynarodowym» («Перспективи розвитку підприюмництва в 

міжнародному контексті»), що відбулась у Лодзькому університеті, 

 VI Всеукраїнська науково-практична конференціѐ «Економічні аспекти 

розвитку держави: стан, проблеми, перспективи», Хмельницький, 

Хмельницький університет управліннѐ і права,  

 

 

Ситник Наталія Степанівна 

д. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри державних та місцевих фінансів 

факультет управління фінансами та бізнесу, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
 

Розвиток вітчизнѐної економіки значноя міроя залежить від характе-

ристик ділового підприюмницького середовища в Україні, параметрів пози-

тивних і негативних чинників впливу на нього. 

Проблематиці ділового підприюмницького середовища достатньо 

велику увагу приділили провідні вчені-економісти М. Вебер, З. Варналій, 
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О. Власяк, М. Долішній, А. Маршалл, М. Туган-Барановський, В. Горфінкель, 

В. Швандера та ін.  

Одним з головних позитивних чинників структурних змін і модернізації 

національної економіки ю активізаціѐ підприюмництва, зокрема зростаннѐ 

масштабів і ефективності функціонуваннѐ підприюмницького сектору, станов-

леннѐ нових ресурсів економічного пожвавленнѐ, підвищеннѐ ѐкості життѐ 

населеннѐ. Із розвитком підприюмництва з’ѐвлѐютьсѐ можливість перебудови 

інституцій суспільства на основі розширеннѐ нових перспектив длѐ 

становленнѐ середнього класу ѐк підґрунтѐ соціальної стабільності. В Україні 

трансформаціѐ ділового середовища досѐгла нового етапу розвитку. Вплив 

малого та середнього підприюмництва на соціально-економічний стан 

вітчизнѐної економіки став співмірним з таким впливом у розвинутих країнах 

світу. 

Сукупний сегмент мікро-, малого та середнього підприюмництва 

забезпечую до 67% зайнѐтості громадѐн та понад половину обсѐгів продукції, 

що вироблѐютьсѐ у країні. Внесок мікро-, малих та середніх підприюмств 

становить майже половину від усіх податкових надходжень до державного 

бяджету. Водночас зберігаютьсѐ висока динаміка впливу результатів нововве-

день у сфері регуляваннѐ та стимуляваннѐ веденнѐ бізнесу на активізація 

підприюмництва та стрімкого формуваннѐ сприѐтливого економічного сере-

довища. Інтенсивно зростаю рівень ділової культури підприюмств. Це 

дозволѐю стверджувати, що мале й середню підприюмництво в Україні 

поступово стаю рушіюм соціально-економічного розвитку. 

Однак щодо проведеннѐ ринкових реформ, розвитку приватного 

підприюмництва та економічного зростаннѐ Україна серйозно відстаю не лише 

від економічно розвинутих країн, але й від своїх сусідів – країн Центральної та 

Східної Ювропи. ак свідчить статистика, у секторі малого бізнесу економічно 

розвинутих країн створяютьсѐ 50-70% ВВП, у ньому зайнѐто близько 60% 

економічно активного населеннѐ. Саме з розвитком малого бізнесу країни ЮС 

пов’ѐзуять можливість економічного зростаннѐ відсталих регіонів.  

Діловий клімат у цих країнах також істотно сприѐтливіший за той, у 

ѐкому доводитьсѐ працявати українським підприюмцѐм. Спеціальне законо-

давство встановляю прозорі, рівні, чіткі та переважно необтѐжливі правила 

реюстрації суб’юктів підприюмницької діѐльності, веденнѐ бізнесу й виходу з 

нього. Процедури ліцензуваннѐ, що застосовуятьсѐ у нечисленних випадках, 

коли необхідно гарантувати захист інтересів споживачів, прості та відносно 

недорогі. Попри наѐвні проблеми та диспропорції перехідного періоду 
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очевидно, що суспільство та влада дійшли згоди щодо необхідності розвитку 

приватної ініціативи та створеннѐ рівних умов і можливості чесної конкуренції 

длѐ всіх. 

За даними Державної служби статистики, у 2014 р. в Україні 

нараховувалосѐ 340 981 суб’юктів господаряваннѐ – яридичних осіб (підприю-

мств) без урахуваннѐ тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополѐ та частини зони проведеннѐ антитерористичної 

операції. При цьому великі підприюмства становили лише 0,1% всіх 

підприюмств, середні – 4,7%, малі – 95,2%. Таким чином, у структурі 

вітчизнѐних підприюмств переважаять малі й середні підприюмства (МСП), 

частка ѐких становить понад 99%. Тому рівень розвитку та ѐкісні 

характеристики МСП ю визначальним чинником економічного розвитку. МСП 

критично важливі длѐ забезпеченнѐ соціальної стабільності. Структура 

сукупності МСП упродовж 2010 – 2014 рр. залишаласѐ практично незмінноя: 

частка малих підприюмств зросла у 2014 р. порівнѐно з 2010 р. на 0,9%, а 

середніх – зменшиласѐ на ті самі 0,9%, що імовірно поѐсняютьсѐ зниженнѐм 

розміру річного доходу МСП, обчисленого за курсом ювро, внаслідок 

девальвації гривні. 

В рейтингу «Doing Business – 2015» Україна піднѐлась із 112-ої на 96-у 

позиція серед 189 країн світу. Зокрема, досѐгнуто значного успіху за двома 

клячовими позиціѐми – «реюстраціѐ власності» (59-а позиціѐ) і «сплата 

податків» (108-а позиціѐ). Проте низка позитивних кроків гальмуютьсѐ їх 

вибірковістя у практичній площині та нездатністя системно впливати на 

трансформація економіки України у нову ѐкість, нову модель зростаннѐ. 

Низка важливих показників залишаютьсѐ на наднизькому рівні (табл. 1). 

Позитивні зміни в законодавстві, управлінні та державному регуля-

ванні щодо веденнѐ бізнесу неможливі без активної участі бізнес-спільноти 

ѐк основної зацікавленої сторони. Саме тому бізнес-лідери об’юднуять 

зусиллѐ з метоя підтриманнѐ постійного діалогу з урѐдом та його 

інформуваннѐ щодо проблемних питань длѐ бізнесу. 

Отже, враховуячи проблеми та перешкоди щодо удосконаленнѐ 

розвитку ділового підприюмницького середовища, основними завданнѐми 

державної політики розвитку підприюмництва повинні стати: збільшеннѐ 

кількості діячих суб’юктів малого підприюмництва, підвищеннѐ рівнѐ їх ділової 

активності, стимуляваннѐ розвитку та поширеннѐ місцевих підприюмницьких 

ініціатив; покращеннѐ ресурсного та матеріально-технічного забезпеченнѐ 

суб’юктів підприюмництва та підвищеннѐ рівнѐ ефективності їх фінансово-
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господарської діѐльності; створеннѐ умов длѐ активізації інтеграційних і 

кооперативних процесів між суб’юктами малого підприюмництва та іншими 

секторами економіки; розвиток інституційного забезпеченнѐ суб’юктів підпри-

юмництва; посиленнѐ мотивації населеннѐ до підприюмницької діѐльності; 

діюва та агресивна протидіѐ рейдерству та протиправному захоплення майна, 

активів, власності; зниженнѐ трансакційних витрат суб’юктів комерційної 

господарської діѐльності, формуваннѐ діювих умов длѐ розвитку конкуренції. 

 
Таблиця1 

Позиція України у рейтингу «Doing Bussiness» у 2008 – 2015 рр. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Складність ведення 
бізнесу, загальна оцінка 

139 145 147 149 152 140 112 96 

За субіндексами         
започаткування бізнесу 109 128 136 118 116 50 69 76 
реєстрація власності 138 140 160 165 168 158 88 59 
Сплата податків 177 180 181 181 183 168 157 108 
Підключення до 
електропостачання 

х х х 169 170 170 182 185 

виконання зобов’язань за 
контрактом 

46 48 43 44 44 45 44 43 

банкрутство 140 143 145 158 158 157 141 142 
отримання кредиту 68 28 30 21 23 24 14 17 
зовнішня торгівля 120 121 139 136 144 148 153 154 
дозвільна система у 
будівництві 

174 179 181 182 182 186 68 70 

захист прав інвесторів 141 142 108 108 114 127 107 109 

Джерело: розраховано за даними [7]. 

 

На шлѐху до покращеннѐ економічних показників розвитку ділової 

активності підприюмницького середовища перед Україноя стоїть багато 

перешкод і випробувань. Державі доведетьсѐ вирішити широкий спектр 

невідкладних проблем, пов’ѐзаних з розробленнѐм ефективної моделі 

антикризового регуляваннѐ економічних відносин, щоб максимальноя 

міроя пом’ѐкшити наслідки негативних впливів і розбалансованості 

механізмів регуляваннѐ економічної політики. 
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ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ: 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗРІЗ 

 

Динаміка розвитку кожної держави залежить від рівнѐ накопиченого ѐк 

капіталу так і фінансового потенціалу, ѐкі формуятьсѐ та реалізуятьсѐ 

інтегрально через власний патріотизм нації (громадѐн). Однак, на регіональному 

рівні в Україні наѐвна відчутна диференціаціѐ у територіальній продуктивності та 

економічних показниках. Окрім того, територіальна диференціаціѐ маю ще й 

тенденція на зростаннѐ через посиленнѐ міжрегіональних відмінностей у 

економічній (різницѐ у секторах економіки і формах власності) та соціальній 

(різні групи населеннѐ) складових їхнього розвитку. Об’юктивно, що окреслені 

обставини комплексно проѐвлѐятьсѐ в обсѐгах податкових надходжень до 



 21 

бяджетів різних рівнів. Зокрема, на основі синтезованої автором концепції 

державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти запропо-

новано враховувати особливості його проѐву в територіальному розрізі, 

виходѐчи з умов демографічної ситуації в Україні[1-6]. 

Зазначимо, виходѐчи із сформованої ідеологічної парадигми щодо 

державотворчого патріотизму нації – це все, що народ загалом та кожен 

громадѐнин зокрема роблѐть в інтересах твореннѐ незалежної, суверенної, 

цивілізованої держави. 

За своюя природоя державотворчий патріотизм нації можливо 

оцінявати на основі використаннѐ двох підходів: якісного та кількісного. 

Якісний підхід знайшов широке поширеннѐ через простоту свого відобра-

женнѐ та й того, що лише поговорити (без матеріальних наслідків) про 

державу й патріотизм всі готові.  

Водночас, кількісний підхід раніше не розглядався, оскільки не було 

запропоновано зрозумілих й переконливих кількісних критеріїв такого оці-

няваннѐ державотворчості, та й науковці (практики) зупинѐлись більше на 

ѐкісних параметрах, що не дозволѐло проводити коректних оцінок у 

територіальному розрізі. 

Визначено, що податки ю кількісним вимірником фактичного держа-

вотворчого патріотизму нації щодо конкретизації реальної участі платників 

податків у забезпеченні фінансової складової життюзабезпеченнѐ й 

розвитку держави. Практично податки забезпечуять належне фінансове 

функціонуваннѐ держави, а виходѐчи з означеного, наскільки сформовано 

та забезпечено у конкретних платників податків патріотичне розуміннѐ 

національної важливості безпосереднього фінансового внеску у стано-

вленнѐ і розвиток фінансової складової держави то від цього об’юктивно 

залежать подальші фінансові можливості держави виконувати свої 

управлінські функції. Водночас податки ю діювим регулѐтивним інстру-

ментом управліннѐ економікоя в ринкових умовах і саме через 

оптимальність побудови системи оподаткуваннѐ залежить результатив-

ність національного господарства.  

За допомогоя оціняваннѐ чинника державотворчого патріотизму нації 

зі сторони податкової складової можливо визначати ѐк його рівень, динаміку, 

впливовість внутрішніх та зовнішніх чинників, так і формувати цілеспрѐмовані 

управлінські заходи і в територіальному розрізі. Рейтингові оціняваннѐ 

необхідно проводити не лише на рівні адміністративно-територіальних 

одиниць окремої держави, а їх сукупностей длѐ порівнѐннѐ особливостей 
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проѐву окремих аспектів формуваннѐ державотворчого патріотизму нації 

щодо сплати податків. Оціняваннѐ даного рівнѐ додатково дозволѐю виѐв-

лѐти лідерів та відповідно методи за допомогоя ѐких їм вдаютьсѐ створявати 

та підтримувати оптимальні рівні державотворчого патріотизму серед 

платників податків.  

Системне управліннѐ ѐк податковоя домінантоя так і активізаціюя 

державотворчого патріотизму нації (зокрема, в частині окремих адміні-

стративно-територіальних одиниць) маю проходити із використаннѐм відпо-

відних оцінявальних методів, зокрема, прогнозуваннѐ доходів бяджету на 

певному часовому інтервалі. Важливоя складовоя податкового прогно-

зуваннѐ й плануваннѐ ю аналіз факторів, ѐкі впливаять на формуваннѐ бази 

оподаткуваннѐ по окремих видах податків, вклячаячи й активізаційний 

чинник даного патріотизму у територіальному розрізі. Однак, у державному 

податковому прогнозуванні й плануванні складно врахувати всі особливості 

формуваннѐ бази оподаткуваннѐ. 

Окрім того, серйозні загрози проѐву державотворчого патріотизму 

нації у територіальному розрізі наѐвні через тінізація економіки. Так, лише 

тіньові капітали (витіканнѐ капіталу з економіки) за оцінкоя Інституту соціо-

логії НАН України, становлѐть білѐ 140 млрд. грн., а це зарплата «в конвертах» 

ѐку отримуять близько 4 млн. працівників України, і ѐка не оподатковуютьсѐ, 

тобто щорічно бяджет недоотримаю близько 50 млрд. грн. Хоча багато 

науковців наводѐть значно більші цифри, що становлѐть білѐ 60% ВВП (у 

більшості малих підприюмств «тінь» може досѐгати 80-90%). Окрім того, 

Світовий банк констатую тінізація економіки України на рівні 50% від ВВП. 

Означене, створяю загрозу національній безпеці держави, оскільки при 

тінізації економіки вже в 30% від ВВП, економіка стаю некерованоя. Останню, 

на думку автора, відчутно впливаю на процес державотвореннѐ та можливості 

діювого підвищеннѐ рівнѐ державотворчого патріотизму нації з позиції 

податкової домінанти і в територіальному розрізі, формуячи більше 

диктаторські управлінські підходи на засадах примусу та розгортаннѐ 

корупційних проѐвів (проѐвлѐютьсѐ ефект державної розбалансованості, 

багатовекторного управліннѐ, та нестійкості) порівнѐно з ознаками 

цивілізованих демократичних інституцій – ефект демократії (рис. 1). З 

наведеної на рис. 1 взаюмозалежності слідую, що корупціѐ ще сильніше 

впливаю на державотворчий патріотизм нації з позиції податкової домінанти 

навіть ѐк тіньова економіка (розбіжність досѐгаю 20%). Виходѐчи з останнього, 

можливо сформулявати відповідну лему. 
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Лема 1. Боротьба з корупцією має ще вищий пріоритет навіть 

порівняно з тіньовою економікою, оскільки корупція роз’їдає, насамперед, 

духовні устої суспільства, а з цим і його прагнення до державності.  
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Рис. 1. Узагальнена взаємозалежність рівня тіньової економіки та індексу 
сприйняття корупції від державотворчого патріотизму нації з позиції 

податкової домінанти 
Джерело: власна розробка. 

 

В Україні, на жаль, така ситуаціѐ, виходѐчи з аналізу статистичних 

даних, формувалась та проѐвлѐлась протѐгом навіть не десѐтиліть, а 

декількох останніх століть, що об’юктивно призвело до загрозливих сучасних 

проѐвів та деформацій у розумінні важливості результату від державо-

творчого патріотизму нації саме з позиції кількісної (податкової) домінанти. 

Останню концентровано відбиваютьсѐ на індексі сприйнѐттѐ корупції та 

зайнѐтим місцем за ним України у світі. 

Узагальняячи наведене можливо сформулявати відповідні леми. 

Лема 2. Чим вищий рівень державотворчого патріотизму нації з 

позиції кількісної (податкової) домінанти – тим нижчий рівень прояву 

диктаторських проявів в управлінні, тобто формується більша довіра 

платників податків до творення власної держави. 
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Лема 3. За повного відходу економіки в тінь – немає держави, 

відсутня виражена проявність державотворчого патріотизму нації з 

позиції кількісної (податкової) домінанти. 

Лема 4. Чим більше держав з демократичним суспільством (демокра-

тичним устроєм), тим менший розкид у доходах населення та вищий 

сумарний рівень державотворчого патріотизму нації з позиції податкової 

домінанти. 

Соціальні проблеми такі ѐк бідність, безробіттѐ, низький рівень 

споживаннѐ призводѐть до демографічних проблем та масової міграції, ѐк 

кваліфікованих так і некваліфікованих працівників. Адже в сучасному світі 

трудові ресурси ю найбільш цінним багатством держави, що не можна сказати 

про Україну, виходѐчи з міграційної штовханини та певного ігноруваннѐ на 

державному рівні ціюї фундаментальної проблеми: високоосвічена нація 

використовує свій трудовий потенціал зовсім не за отриманим фахом, 

знижуючи властиво цим і проявність державотворчого патріотизму нації 

з позиції податкової домінанти.  

Підкреслимо, що на різних управлінських рівнѐх звертаять увагу лише 

на зменшеннѐ чисельності населеннѐ України, однак за даним дослідженнѐм 

вперше акцентовано увагу на тому, що нині не просто зменшуютьсѐ 

чисельність громадѐн – саме головне, з позиції стратегічних можливостей 

держави, зменшується чисельність платників податків. І на цей 

принциповий аспект маю бути привернута увага урѐдовців та практиків, 

оскільки саме на фінансовій складовій державотворчого патріотизму нації й 

тримаятьсѐ всі реальні конституційні можливості держави перед своїми 

громадѐнами. 

Так, традиційні поглѐди на динаміку чисельності населеннѐ не 

враховували та не пов’ѐзували при такій ситуації в юдине ціле реальний вплив 

зміни чисельності ѐк населеннѐ так і відповідно платників податків (наѐвних 

чи потенційних), що супроводжуять демографічний процес. Зокрема, беручи 

1993 р. за основу (100%), коли на 1 січнѐ чисельність населеннѐ України 

становила 52244,1 тисѐч осіб, то в 2003 р. вже 48003,5 тис. осіб або 91,9%; у 

2013 р. вже 45553,0 тис. осіб або 87,2%; у 2014 р. – 45426,2 тис. осіб або 

86,9%; 2015 р. – 42760,5 тис. осіб або 81,8%;а у 2016 р. – 42,6 млн. осіб (без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополя) або 81,5%. Тобто проходить зменшеннѐ чисельності 

порівнѐно з базовим роком: у 2003 р на 8,1%; у 2013 р. на 12,8%, в 2014 р. на 

13,1%, в 2015 р. на 18,2%, а в 2016 р. на 18,5%. Аналогічна тенденціѐ 
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зберегласѐ і порівнѐно з попереднім роком, зокрема: у 2015 р. чисельність 

населеннѐ держави зменшилось на 5,1% порівнѐно з 2014 роком. Об’юктивно, 

що така тенденціѐ вносить характерний внесок у податкову складову 

розвитку держави та її регіонів. Неврахуваннѐ останнього спричиняю певну 

дискусійність, а то й хибність рѐду наукових суджень про податкові можли-

вості (потенціал) адміністративно-територіальних одиниць: оскільки за 

зміноя чисельності населеннѐ додатково зміняютьсѐ й структура трудових 

ресурсів, що не сприѐю обґрунтованості прийнѐттѐ управлінських рішень в 

частині прогнозуваннѐ та забезпеченнѐ надходжень у бяджети різних рівнів і 

у територіальному розрізі.  

Виходѐчи з наведеного, доцільно у Податковому кодексі України 

провести певні удосконаленнѐ з урахуваннѐм означеного, зокрема, в частині 

статті 4 (п. 4.1) ввести додатково принцип, ѐкий стосуютьсѐ державотвореннѐ 

в такому змісті: прояв державотворчого патріотизму нації – полѐгаю у 

виробленні і розумінні кожним платником податків важливості виконаннѐ 

громадѐнського обов’ѐзку щодо сплати податків і зборів, оскільки цим 

характеризуютьсѐ його власна участь у матеріальній (фінансовій) складовій 

формуваннѐ і розвитку держави. 

У Податковому кодексі України доцільно ввести застереженнѐ: на 

пільгових умовах оподаткуваннѐ фізично здоровий громадѐн України маю 

право бути один раз в житті та не більше п’ѐти років підрѐд. Контроль за 

дотриманнѐм цього параметра покласти на органи Державної фіскальної 

служби України. 

Саме на цей аспект проблематики щодо державотворчого патріотизму 

нації і його територіального розрізу зроблено автором наголос в аналітичній 

записці до Кабінету Міністрів України («Про оцінювання й розвиток 

державотворчого патріотизму нації», реюстраційний № 1270/0/2).  

Окрім того, на основі даних результатів (аналітична записка до Адмі-

ністрації Президента України «Про формування, розвиток та оцінювання 

державотворчого патріотизму нації», реюстраційний №22/006691) запро-

поновано: 

 бажано сформувати при Адміністрації Президента України Управліннѐ 

з питань державотворчих громадѐнських проектів (підрозділ з 

відповідними правами), одним із реальних напрѐмків діѐльності 

котрого може стати проект щодо формуваннѐ та розвитку держа-

вотворчого патріотизму нації (зокрема, аналогічні структури створені у 

низці розвинутих держав).  
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 парадигму державотворчого патріотизму нації та можливості його 

формуваннѐ, розвитку, оціняваннѐ і порівнѐннѐ на основі кількісного 

підходу доцільно підкреслити та озвучити на всіх рівнѐх (вклячно до 

Ювропейської Комісії «За демократія через право» – Венеціанська 

Комісіѐ та Організації Об'юднаних Націй) і закріпити пріоритет щодо 

виділеннѐ та ідеологічної систематизації за Україноя, оскільки така 

проблематика ю характерноя та безумовно важливоя длѐ всіх країн 

світової спільноти щодо матеріального (фінансового) фундаменту 

життюзабезпеченнѐ державотвореннѐ. 
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РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО  
КОНТРОЛЮ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Фінансовий контроль держави – одна з найважливіших функцій дер-

жавного управліннѐ, спрѐмована на виѐвленнѐ відхилень від прийнѐтих 

стандартів законності, доцільності й ефективності управліннѐ фінансовими 

ресурсами та державним і недержавним майном, а за наѐвності таких відхилень 

– на своючасне вжиттѐ відповідних коригувальних і запобіжних заходів.  

Маюмо пам’ѐтати, що фінансовий контроль – це один із способів 

наповненнѐ державного бяджету, а також інструмент боротьби зі злочинами 

у сфері фінансових відносин, спосіб збереженнѐ державного і недержавного 

майна і коштів, що особливо актуально останнім часом. Підтвердженнѐм 

цього були результати проведених контрольних заходів суб’юктів господа-

ряваннѐ державного і недержавного сектору економіки, що здійснявалисѐ 

відповідними контроляячими органами.  

Результати проведених заходів були вражаячими і підтвердили 

закритість суб’юктів господаряваннѐ державного сектору економіки перед 

внутрішнім державним фінансовим контролем. Крім цього, результати цих 

перевірок зафіксували наѐвність тіньових схем відчуженнѐ державного майна та 

фінансових ресурсів на користь певних комерційних структур, нераціональне 

використаннѐ та управліннѐ активами державних підприюмств, безпідставні 

(непродуктивні) витрати, ѐкі зменшували прибутки підприюмств, що у своя чергу 

призводило до недотриманнѐ відповідними бяджетами належних коштів.  

Причинами цього був рѐд об’юктивних та суб’юктивних чинників, ѐкі 

вимагали з боку урѐду країни відповідних рішень щодо виправленнѐ ситуації, 

що склаласѐ у сфері внутрішнього контроля за державним сектором 

економіки. У зв’ѐзку з цим були розроблені зміни до основних законодавчо-

нормативних актів, ѐкі регуляять державний фінансовий контроль.  

Зокрема, Законом України «Про внесеннѐ змін до деѐких актів України 

щодо запобіганнѐ фінансовим правопорушеннѐм, забезпеченнѐ ефективного 

використаннѐ бяджетних коштів, державного і комунального майна» від 

15.12.2005 р. № 3238-15, внесено рѐд змін і доповнень, ѐкі були спрѐмовані 
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на здійсненнѐ внутрішнього фінансового контроля суб’юктів господаряваннѐ 

державного сектора економіки *4+. При цьому було законодавчо впрова-

джено таку нову форму контроля ѐк державний фінансовий аудит.  

Основним завданнѐм державного фінансового аудиту ю комплексне, 

системне дослідженнѐ фінансово-господарської діѐльності підприюмства дер-

жавного сектора економіки з метоя оцінки рівнѐ господаряваннѐ, дотриманнѐ 

принципів цільового використаннѐ державного майна, його збереженнѐ та 

пошуку резервів підвищеннѐ ефективності господаряваннѐ загалом.  

Кінцевий результат державного фінансового аудиту – це наданнѐ 

повної, достовірної та неупередженої інформації про фінансово-економічний 

стан підприюмства, його майно та подальші перспективи.  

Державний фінансовий аудит за своюя економічноя суття – це 

функціѐ управліннѐ, ѐка вклячаю сукупність спостережень, перевірок за 

діѐльністя об’юкта управліннѐ з метоя фінансової та економічної оцінки 

обґрунтованості й ефективності прийнѐттѐ рішень і результатів їх виконаннѐ.  

Фінансовий аудит, з одного боку, ю одніюя із завершальних стадій 

управліннѐ ресурсами держави, а з іншої сторони – виступаю необхідноя 

умовоя ефективності управліннѐ ними при початковій стадії. Тому цілком 

логічним і вкрай необхідним ю державний фінансовий аудит за станом 

використаннѐ державного майна ѐк нероздільної складової в управлінні 

фінансовими ресурсами держави.  

Попередні види фінансового контроля у виглѐді ревізій і перевірок не 

надавали можливості зафіксувати в актах ті речі, ѐкі не можна кваліфікувати 

ѐк збитки чи інші фінансові порушеннѐ. При цьому, встановлявалисѐ факти 

неефективного використаннѐ державної власності на користь певних 

комерційних структур, а поверненнѐ втрачених державоя ресурсів було 

неможливим. Основний чинник аудиту – це попередженнѐ зловживань та 

існуячих негативних тенденцій в державному секторі економіки.  

Слід також звернути особливу увагу на те, що здійсненнѐ фінансово-

господарської діѐльності суб’юктів господаряваннѐ буде неефективним 

взагалі без постійного аналізу і державного фінансового контроля.  

Але зберігати надалі такий контроль у колишньому виглѐді неможливо 

по таких причинах: 

 по-перше, державний фінансовий контроль успадкував від колишнього 

Радѐнського Соязу суто фіскальний характер; 

 по-друге, форми його проведеннѐ відбувалисѐ шлѐхом реалізації 

завдань наступного контроля;  
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 по-третю, і що найважливіше, він не відображаю реальної картини та не 

даю практичної і досконалої оцінки ефективності управліннѐ держав-

ними ресурсами. 

В даний час розроблѐятьсѐ нові форми і методи контроля. У 1989 році 

в рамках INTOSAI (Міжнародної організації вищих контрольних органів) у 

Глосарії основних термінів визначено понѐттѐ фінансового аудиту (п. 57) і 

аудиту ефективності використаннѐ ресурсів (п. 84).  

Першим кроком длѐ створеннѐ правових засад запровадженнѐ аудиту 

в Україні стала Концепціѐ застосуваннѐ програмно-цільового методу у 

бяджетному процесі, прийнѐта розпорѐдженнѐм Кабінету міністрів України 

від 14.09.2002 р. № 538-р. *9+. 

У період становленнѐ та розвитку ринкових відносин в Україні провідноя 

та актуальноя формоя господаряваннѐ стаю підприюмництво. Аналізуячи 

світовий досвід розвитку економіки приходимо до висновку, що урѐди 

розвинутих країн приділѐять особливу увагу і підтримку бізнесовим структурам. 

У цьому вбачаютьсѐ стабільність їх розвитку по рівня доходів і, що особливо 

важливо, зайнѐтості значної частини населеннѐ і скороченнѐ безробіттѐ.  

Насамперед розглѐнемо більш детально саме визначеннѐ такої форми 

господаряваннѐ, ѐк підприюмництво або ж бізнес.  

Підприюмництво характеризуютьсѐ ѐк особливий вид виробничої, торгівельної 

чи іншої діѐльності з наданнѐ прѐмих чи посередницьких послуг шлѐхом певної 

свободи вибору і ризику. Основноя метоя ціюї діѐльності ю досѐгненнѐ певного 

комерційного зиску. Але на початкових етапах розвитку підприюмництва, на на-

шу думку, маю бути певна державна форма підтримки ціюї бізнесової діѐльності.  

На жаль, в Україні державна підтримка підприюмництва в останній 

період зводитьсѐ здебільшого до декларативного характеру. За даними 

Міжнародної фінансової корпорації у рѐді міст України і надалі основними 

перешкодами длѐ розвитку підприюмницьких структур залишаятьсѐ:  

 нестабільне податкове законодавство; 

 високі податкові ставки; 

 часті зміни податкової звітності; 

 практична неможливість отриманнѐ кредитів. 

Особливо це відноситьсѐ до розвитку малого підприюмництва. 

Несприѐтливі умови щодо зростаннѐ цін і тарифів на сировину, матеріали, 

енергоносії, послуги транспорту і зв’ѐзку приводѐть до численних порушень і 

зловживань у бізнесових структурах. Значна частина серед правопорушень у 

сфері економіки припадаю на порушеннѐ податкового законодавства.  
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Розглѐнемо основні етапи розвитку фінансового контроля в Україні та 

нормативно-правові аспекти тезово у хронологічному порѐдку.  

В Україні до цього часу дію декілька контроляячих органів на 

державному рівні, а у місцевому самоврѐдуванні їх ще більше.  

Щоб зрозуміти роль і місце державної контрольно-ревізійної служби 

(скорочено – ДКРС, а по народному КРУ). У фінансовій системі держави 

необхідно виходити з тих повноважень (компетенції), ѐкі надано службі 

базовим Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в 

Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII *2+ та підсилених Бяджетним кодексом 

України прийнѐтим 21.06.2001 р. *1+. 

Але треба мати на увазі, що у цей Закон внесені зміни Верховноя 

Радоя України 16.10.2012 р. прийнѐтим Законом України «Про внесеннѐ змін 

до деѐких законодавчих актів України щодо діѐльності Міністерства фінансів 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших 

центральних органів виконавчої влади діѐльність ѐких спрѐмовуютьсѐ та 

координуютьсѐ через відповідних міністрів», ѐкий зареюстровано за номером 

5463-VI і набрав чинності 02.12.2012 р. *5+. 

Перш за все, зазнала змін назва Закону, ѐкий тепер називаютьсѐ «Про 

основні засади здійсненнѐ державного фінансового контроля в Україні» від 

26.01.1993 р. № 2939-XII (далі – Закон Про ДФК) *3+. Текст Закону Про ДФК не 

містить безпосереднього (власного) найменуваннѐ органу, що здійсняю 

державний фінансовий контроль. Відповідно до ст. 1 Закону Про ДФК 

здійсненнѐ державного фінансового контроля забезпечую центральний орган 

виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізація 

державної політики у сфері державного фінансового контроля. 

Такі функції виконувала у цей час Державна фінансова інспекціѐ 

України, оскільки лише вона на це уповноважена Президентом України 

відповідно до п. 1 Положеннѐ про Державну фінансову інспекція України, 

затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 р. № 499/2011 

(далі – Положеннѐ про ДФІ) *6+. 

В той же час Постановоя Кабінету міністрів України від 28.10.2015 р. № 

868 утворено Державну аудиторську службу України, ѐк центральний орган 

виконавчої влади, реорганізувавши Державну фінансову інспекція шлѐхом 

перетвореннѐ *7+. А Постановоя Кабінету міністрів України від 03.02.2016 р. 

№ 43 затверджено Положеннѐ про Державну аудиторську службу України *8+. 

Державна аудиторська служба України відповідно до п. 1 Положеннѐ ю 

центральним органом виконавчої влади, діѐльність ѐкого спрѐмовуютьсѐ і 
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координуютьсѐ Кабінетом міністрів України через Міністра фінансів та ѐкий 

реалізую державну політику у сфері державного фінансового контроля. Разом 

з цим Державна аудиторська служба України реалізую державну політику у 

сфері державного фінансового контроля через свій центральний офіс у м. 

Киюві та створені регіональні п’ѐть офісів у відповідних областѐх України. 

Зокрема, у м. Львові створений Західний офіс Державної аудиторської служби 

України, ѐкому підпорѐдковані Львівський, Волинський, Івано-Франківський, 

Чернівецький, Закарпатський, Рівненський та Хмельницький територіальні 

управліннѐ без права яридичної особи. Територіальні підрозділи Державної 

фінансової інспекції у містах і районах цих областей ліквідовані. 

У даний час іде процес становленнѐ Державної аудиторської служби в 

Україні, ѐк центрального органу виконавчої влади. Але виникаю рѐд питань 

щодо проведеннѐ державного фінансового контроля новостворених 

територіальних громад та функціонуваннѐ самих контроляячих органів.  
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застосуваннѐ програмно-цільового методу у бяджетному процесі» від 14.09.2002 р. 

№ 538-р.  
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Сучасні тенденції розвитку економіки країни вимагаять нових підходів 

до формуваннѐ стратегій розвитку суб’юктів господаряваннѐ відповідно до 

вимог часу і ринку, основними цілѐми функціонуваннѐ ѐкого ю: стійкий 

розвиток економіки, гарантуваннѐ продовольчої безпеки країни, підвищеннѐ 

рівнѐ добробуту населеннѐ. В умовах ринку суб’юктів господаряваннѐ, 

зокрема підприюмства сфери малого й середнього бізнесу ю діювим інстр-

ументом економічного розвитку регіону. Вони відіграю важливу роль у 

розширеному відтворенні виробництва і забезпеченні населеннѐ робочими 

місцѐми, ю основним джерелом їх доходів, а також бяджетів територіальних 

громад. Саме тому дослідженнѐ сутності та перспектив розвитку суб’юктів 

господаряваннѐ малого бізнесу ю вкрай актуальним. 

Останнім часом в Україні все більше уваги приділѐять проблемі 

розвитку та підтримки суб’юктів господаряваннѐ малого бізнесу. Cаме з ним 

держава пов’ѐзую позитивні структурні зміни в економіці, створеннѐ умов длѐ 

впровадженнѐ ринкових реформ і вихід з економічної кризи. Із кожним 

роком росте інтерес до суб’юктів господаряваннѐ малого бізнесу та з’ѐвлѐ-

ятьсѐ нові механізми їх розвитку й функціонуваннѐ. Однак суб’юкти 

господаряваннѐ цього сектора економіки за останні роки маять тенденція 

до скорочуютьсѐ, а одніюя з причин ю неправильна організаціѐ фінансово-

економічного менеджменту, в тому числі фінансового механізму. Ці та низка 

інших важливих питань, пов’ѐзаних із розвитком суб’юктів господаряваннѐ 

малого бізнесу посиляять інтерес учених і практиків до теоретичних 

проблем удосконаленнѐ розвитку фінансово-економічного механізму зазна-

ченої сфери економіки. 

Під фінансово-економічним механізмом суб’юктів господаряваннѐ 

малого бізнесу розуміюмо сукупність методів, інструментів і важелів впливу 
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длѐ забезпеченнѐ фінансової стійкості та економічного зростаннѐ, тобто 

систему елементів, пошук та мобілізація відповідних фінансово-економічних 

інструментів, поюднаннѐ ѐких даю змогу досѐгти мети, за рахунок надхо-

дженнѐ фінансових та інших ресурсів, одержати максимальний прибуток від 

підприюмницької діѐльності, що впливаю на зростаннѐ добробуту населеннѐ 

територіальної громади. 

Аналізуячи та підсумовуячи доробок вчених і практиків, можемо 

виділити такі складові структури фінансово-економічного механізму суб’юктів 

господаряваннѐ малого бізнесу та його структурні компоненти: 

 фінансово-економічні методи (інвестуваннѐ, плануваннѐ, кредитуван-

нѐ, прогнозуваннѐ, самокредитуваннѐ, самофінансуваннѐ, оподатку-

ваннѐ, матеріальне стимуляваннѐ й відповідальність, система розра-

хунків, заставні операції, страхуваннѐ, трансфертні та трастові операції, 

лізинг, оренда, факторинг, взаюмовідносини із засновниками та 

суб’юктами господаряваннѐ інших сфер економіки); 

 фінансово-економічні важелі (прибуток, дохід, амортизаційні відраху-

ваннѐ, ціна, податки, орендна (лізингова) плата, дивіденди, відсоткові 

ставки, фінансові санкції, цільові грошові фонди, пайові внески, інвес-

тиції, форма розрахунків, види кредитів, франшиза, дисконт, валятні 

курси); 

 фінансово-економічні інструменти: правове та нормативне забезпечен-

нѐ, інформаційне забезпеченнѐ, маркетингове забезпеченнѐ, соціаль-

не забезпеченнѐ. 

На рис. 1 показана схема фінансово-економічного механізму суб’юктів 

господаряваннѐ малого бізнесу. 

Можемо стверджувати, що суб’юктам господаряваннѐ малого бізнесу 

ництва притаманні наступні специфічні ознаки: 

 ризиковість, тобто – це ризикова діѐльність, в ѐкій суб’юкти суб’юктів 

господаряваннѐ здійсняять діѐльність за власноя ініціативоя та на 

власний розсуд, ризикуячи втратити свій капітал та не отримати 

прибуток від своюї діѐльності;  

 інноваційність, тобто – це сфера економіки, в ѐкій випробовуятьсѐ усі 

новітні наукові досѐгненнѐ. Длѐ уникненнѐ ризику втрати всього обсѐгу 

виробництва, капіталу, робочої сили, новітні технології 

випробовуятьсѐ в малих моделѐх, ѐкими ѐвлѐютьсѐ даний сектор, і 

тільки при успішному їх випробовуванні переносѐтьсѐ у велике 

виробництво; 
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Рис. 1. Структурні компоненти фінансово-економічного механізму суб’єктів 
господарювання малого бізнесу 

Джерело: власне опрацювання 

 

 високий рівень менеджменту, що означаю, що длѐ роботи суб’юктів 

господаряваннѐ малого бізнесу не потрібно громіздких форм вироб-

ничого, фінансового менеджменту та маркетингу. Длѐ їх роботи 

достатньо сформувати мобільний оперативний менеджмент з міні-

мальноя кількістя менеджерів; 

 гнучкість та спроможність, означаю, що на відміну від інших суб»юктів 

господаряваннѐ, дані підприюмства в своїй фінансово-господарській 

діѐльності достатньо гнучкі і спроможні оперативно реагувати на зміни 

на ринку та здатні швидко переналагоджуватисѐ відповідно до його 

вимог. 

Отже, фінансово-економічний механізм маю велике значеннѐ у 

діѐльності суб’юктів господаряваннѐ малого бізнесу, він охопляю усі можливі 

відносини фінансового, трудового та виробничого характеру. Завданнѐм 

фінансово-економічного механізму ю уникненнѐ або мінімізаціѐ проблем, ѐкі 

можуть виникати в процесі виробничої діѐльності. Правильна організаціѐ 

структури фінансово-економічного механізму длѐ кожного окремо вибраного 

суб’юктів господаряваннѐ малого бізнесу впливаю на ефективність його 

діѐльності. 

Длѐ підтриманнѐ малого бізнесу в Україні та підвищеннѐ їх конкуренто-

спроможності серед країн Ювропи було створено програми підтримки, 

найвідомішими з ѐких ю програми підтримки Ювропейського банку рекон-
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струкції та розвитку. Важливим завданнѐм длѐ Ювропейського банку 

реконструкції та розвитку ю заохоченнѐ та залученнѐ жінок до веденнѐ 

бізнесу. В Україні ю багато жінок-підприюмців, що самостійно зароблѐять 

гроші, та часто ю юдиним годувальником у сім’ї. Створеннѐ ефективного 

проекту може дати можливість жінкам розвинути свій бізнес та отримати 

керівну посаду. Програми допомоги та навчаннѐ додаять жінкам упевненості 

та навичок, потрібних длѐ веденнѐ успішного бізнесу. 

Отже, подальший розвиток суб’юктів господаряваннѐ малого бізнесу 

забезпечить економічне зростаннѐ території, в тому числі й ефективне 

управліннѐ захистом довкіллѐ. Оцінивши сучасний стан міжнародної 

підтримки суб’юктів господаряваннѐ малого бізнесу, вважаюмо за доцільне 

зазначити наступне. Міжнародні програми потребуять: виділеннѐ 

інноваційної складової; використаннѐ методів прѐмого впливу через 

фінансуваннѐ; розробку комплексу цільових програм фінансуваннѐ, таких ѐк 

«бонус на інновації», «дешева ліцензіѐ», «розвиток кадрів», «впровадженнѐ 

ноу-хау» тощо; консультуваннѐ; обмеженнѐ адміністративних бар’юрів. 

Завдѐки інвестиційно-інноваційним проектам суб’юкти господаряваннѐ 

малого бізнесу маять великі шанси длѐ виходу на новий ювропейський рівень 

діѐльності. 

 

 

Шевчук Ірина Богданівна 

к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 

Аналіз тенденцій і закономірностей розвитку сучасного суспільства 

свідчить про високі темпи інформатизації ѐк процесів управліннѐ, так і 

процесів виробництва товарів і послуг. Інформаційні технології знайшли 

широке застосуваннѐ у професійному та повсѐкденному житті мільйонів 

лядей. Сфера інформаційний технологій стаю найрозвинутішим та найбіль-

шим за обсѐгом сегментом інноваційної економіки України, що стабільно 

демонструю позитивну динаміку та перспективи зростаннѐ. За оцінками 

Світового Банку, міжнародних консалтингових компаній та вітчизнѐної 
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ІТ‑спільноти, протѐгом останніх 4-5 років щорічне зростаннѐ галузі в 

середньому складаю не менше 25%. До того ж така тенденціѐ зберігатиметьсѐ 

впродовж не одного року. 

Слід зазначити, що криза останніх років в Україні суттюво не позначилась 

на функціонуванні ІТ-сфери. Сказане підтверджуютьсѐ тим, що *3+: 

 попит на українських IТ-фахівців перевищую пропозиція приблизно у 

1,8 рази; 

 основна маса кліюнтів українських IТ-компаній зосереджена в США і 

Західній Ювропі; 

 IТ-зарплати в Україні, ѐк правило, фіксуятьсѐ в доларах США і 

виплачуятьсѐ в національній валяті по поточному обмінному курсі;  

 найвищими зарплати ю в ІТ-фахівців, що працяять в м. Киюві. В 

регіонах, ѐк правило, платѐть на 15-30% менше; 

 податки длѐ IТ-сектора ю порівнѐно нижчими, ніж у більшості 

розвинених країн. Переважна більшість співробітників компаній майже 

всі фрілансери;  

 щороку вищі навчальні заклади України випускаять понад 150 тис. 

студентів, серед ѐких 36 тис. спеціалізуятьсѐ на технічних дослі-

дженнѐх, у тому числі 15 тис. IT-фахівців; 

 на території України розташовано 106 ІТ-компаній, в кожній з ѐких 

працяю понад 80 працівників; 

 головні офіси більшості ІТ-компаній ю у п’ѐти найбільших містах 

України: Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ та Одеса. 

Розвиток інформаційних технологій тісно переплітаютьсѐ з іншими 

сферами лядської діѐльності, предметними областѐми і професіѐми. На 

сьогоднішній день цей процес й надалі супроводжуютьсѐ їх проникненнѐм в 

нові області застосуваннѐ, де їх раніше не було або вони використовувалисѐ 

обмежено. При цьому в ѐкомусь сенсі зміняютьсѐ сукупність користувачів ІТ (з 

точки зору їх демографічної структури та психології поведінки) і професіоналів 

ІТ (предметні області розробки програмного забезпеченнѐ, спеціалізаціѐ, 

освітнѐ база, форма зайнѐтості). 

Так, у 2016 р. в Україні технологічноя громадськоя організаціюя 

SocialBoost за підтримки Western NIS Enterprise Fund, компанії «Майкрософт 

Україна» та урѐду України відкрито перший некомерційний інкубатор ІТ-

проектів «1991 Open Data-інкубатор». Основна мета проекту − трансформаціѐ 

великих обсѐгів відкритих державних даних в ресурс длѐ створеннѐ стартапів, 

завдѐки функціональним можливостѐм ѐких вирішуватимутьсѐ конкретні 
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проблеми громадѐн, бізнесу та державних органів. Передбачаютьсѐ розробка: 

спеціальних електронних сервісів длѐ агросектору, енергетики та інфра-

структури; систем наданнѐ електронних державних послуг на основі 

державних реюстрів; аналітичних систем длѐ міністерств, обладміністрацій і 

мерій; проектів Smart City длѐ українських міст. 

Слід зазначити, що Львів ю лідером серед українських міст по надання 

населення електронних послуг. Це стало можливим завдѐки підклячення 

державних установ Львівської міської ради до Юдиної національної системи 

електронного дистанційного ідентифікації громадѐн і підприюмств − BankID. 

Даний сервіс допомагаю українцѐм отримувати дистанційно адміністративні 

послуги від тих державних організацій, ѐкі до нього підклячені. Наприклад, 

взѐти виписку з РАЦСу, довідку про поданої податкової декларації або про 

склад сім’ї. Такі послуги можна отримати через два українські банки – 

«ПриватБанк» і «Подібний сервіс функціоную у Швеції, Норвегії, Фінлѐндії, 

Естонії, Латвії та інших країнах Ювропи. Також поки що тільки у Львові 

доступна можливість через ЕЦП (електронний цифровий підпис) податкової 

отримати послуги фізичній особі. 

Не поступаютьсѐ за ѐкістя наданнѐ електронних послуг населення та 

рівнем використаннѐ IT-технологій у діѐльності органів державної влади та 

місцевого самоврѐдуваннѐ місто Дніпропетровськ. ак і у Львові, завдѐки 

інформаційним технологіѐм та мережі Інтернет громадѐни міста можуть 

замовити довідку про несудимість і доходи, а також стати в електронну чергу 

за новим паспортом і в МРЕО. Також створено регіональний віртуальний офіс 

електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області (http://e-

services.dp.gov.ua/ _layouts/Information/newHomePage.aspx) 

Не відстаю від великих міст за ѐкістя наданнѐ електронних послуг й 

місто Луцьк. На даний момент створено особистий електронний кабінет 

жителѐ на порталі Адміністративних послуг м. Луцька (ap.lutsk.ua/). Також 

впроваджено БанкID, до системи електронної верифікації ѐкого підклячено 6 

банків: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Фідобанк», «Діамантбанк», «Platinum-

Bank», «Банк Михайлівський». Першочергово через портал адміністративних 

послуг населення надаватимутьсѐ електронні послуги, що стосуятьсѐ видачі 

архівних довідок, копій, витѐгів; копій рішень міської ради, витѐгів з 

протоколів сесії міської ради, витѐгів з протоколів засідань постійної комісії 

міської ради; витѐгів з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділѐнки; довідок щодо реюстрації/знѐттѐ з реюстрації місцѐ 

проживаннѐ фізичної особи. 
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Помітно поступаютьсѐ у темпах та рівні запровадженнѐ електронних 

адміністративних послуг згаданим містам столицѐ України *2+. Незважаячи на 

те, що в Киюві вже досить тривалий час працяю особистий кабінет, кол-центр і 

так звана «Картка киѐнина» (https://www.kyivcard.com.ua/). Це багатофункціо-

нальний інструмент, ѐкий надаю можливість персоніфікувати мешканцѐ міста 

Киюва. Використовуютьсѐ длѐ отриманнѐ ним різних видів соціальної 

підтримки, послуг та сервісів. ак от запис до лікарѐ online, електронний 

рецепт, оплата комунальних та інших послуг online у персональному кабінеті 

за соціальним ID, юдиний електронний квиток длѐ проїзду в транспорті, 

доступ в систему е-школа, формуваннѐ електронного пакету документів 

ЦНАПу тощо. 

Загалом процес наданнѐ і використаннѐ результатів електронних 

адміністративних послуг складаютьсѐ з наступних частин: 

1. Поданнѐ фізичноя або яридичноя особоя документів в електрон-

ному виглѐді. При цьому застосовуятьсѐ електронні цифрові підписи (длѐ 

яридичних осіб) та система електронної верифікації BankID (длѐ фізичних 

осіб). 

2. Отриманнѐ фізичноя або яридичноя особоя електронних доку-

ментів (результату наданнѐ адміністративних послуг). Ці документи будуть 

підписані електронними цифровими підписами суб’юктів наданнѐ адміні-

стративних послуг. 

3. Використаннѐ електронних документів при отриманні інших адміні-

стративних послуг. 

Протѐгом останніх років у найвищих владних та наукових колах широко 

дискутуютьсѐ тема створеннѐ в Україні «розумних міст». Це міста, у ѐких 

інвестиції в лядський і соціальний капітал, а також у транспортну та ІКТ-

інфраструктуру створяять підґрунтѐ длѐ сталого економічного розвитку і 

високої ѐкості життѐ, із розумним управліннѐ природними ресурсами завдѐки 

врѐдування за широкої участі громадѐн.  

Приналежність міста то категорії «розумне місто» можна визначити за 

наступними шістьма основними критеріѐми *1+:  

1) розумна економіка (інноваційність, підприюмництво, економічний 

імідж та торгові марки, продуктивність, гнучкість ринку праці, здатність до 

трансформації, місце в міжнародній системі); 

2) розумна мобільність (місцева доступність, міжнаціональна доступ-

ність, наѐвність інфраструктури ІКТ, сталі, інноваційні та безпечні транспортні 

системи); 
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3) розумне довкіллѐ (привабливість природних умов, забрудненнѐ, 

охорона довкіллѐ, стале управліннѐ ресурсами); 

4) розумні ляди (рівень кваліфікації, схильність до навчаннѐ протѐгом 

життѐ, соціальна та етнічна різноманітність, гнучкість, творчість, відкритість, 

участь у громадському житті); 

5) хороше життѐ (заклади культури, умови охорони здоров’ѐ, безпека 

проживаннѐ, ѐкість житла, заклади освіти, туристична привабливість, соціаль-

на згуртованість); 

6) розумне врѐдуваннѐ (участь у прийнѐтті рішень, публічні та соціальні 

послуги, прозоре врѐдуваннѐ, політичні стратегії та перспективи). 

Найкращими прикладами розвитку smart city вважаять Барселону, 

Амстердам, Лондон, Нья-Йорк. Серед основних smart-можливостей ѐких можна 

назвати використаннѐ телекомунікаційних мереж, інтелектуальних систем 

управліннѐ дорожнім рухом і розумний підхід до вуличного освітленнѐ. Длѐ 

прикладу можна також назвати smart-проекти столиці Каталонії, зокрема 

спеціальні інтелектуальні датчики різних показників і безкоштовний WiFi до 

сміттювих контейнерів, ѐкі самі сповіщаять про рівень їх заповненнѐ, «розумні» 

паркінги та зупинки, що інформуять про час прибуттѐ транспорту. Також в місті 

длѐ аналізу ефективності роботи урѐду запроваджена система «Big Data BI». 

Щодо України, то таких реальних прикладів впровадженнѐ smart-

проектів немаю. На сьогоднішній день поки лише створено ініціативну групу 

Kyiv Smart City длѐ напрацяваннѐ головних напрѐмків та розробки дорожньої 

карти із впровадженнѐ обраних технологій «розумного міста» у місті Киюві, 

зокрема й розроблено Концепція Kyiv Smart City 2020. Подальшим кроком 

маю стати підписаннѐ Меморандуму між містом, бізнесом, громадськістя та 

IT-спільнотоя длѐ об’юднаннѐ зусиль з метоя її реалізації. 

Kyiv Smart City – це сучасна формула трансформації міста, де збалансо-

вано інтереси громадѐн, міської влади та місцевого бізнесу; перехід до 

нового, оріюнтованого на лядину типу управліннѐ містом; ефективне та 

прозоре управліннѐ містом із застосуваннѐм новітніх інформаційно-комуні-

каційних технологій. Необхідність реалізації концепції Smart City в місті Киюві 

обумовлена комплексними проблемами міста, підвищеннѐм вимог до влади 

з боку громадѐн, відсутністя стратегічного підходу до управліннѐ містом, 

наростаннѐм суспільного запиту на активізація участі громадѐн у розв’ѐзанні 

міських проблем та управлінні містом. 

Розумне місто складаютьсѐ з технологій, ѐкі вклячаять наступні 

аспекти *4+: 
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 Smart-управліннѐ: рішеннѐ, що допомагаять підвищення ефективності 

наданнѐ державних послуг, таких ѐк електронний урѐд, електронне 

навчаннѐ, електронний паспорт; 

 Smart-енергіѐ: рішеннѐ, що забезпечуять безперебійне постачаннѐ 

електроенергії до всіх домогосподарств і комерційних будівель; 

 Smart-середовище: технології, ѐкі дозволѐть відновлявати енергія, 

управлѐти водовідведеннѐм і забезпечать належні санітарні умови длѐ 

жителів міста; 

 Smart-транспорт: рішеннѐ, ѐкі пов’ѐзані з раціоналізаціюя перевезень з 

метоя оптимізації транспортних потоків та підвищеннѐ зв’ѐзності міст; 

 Smart IT та комунікації: потужні комунікації та сенсорні мережі між 

містами дозволѐть правоохоронним органам та іншим установам, що 

пов’ѐзані із забезпеченнѐм безпеки громадѐн, збирати і інтерпретувати 

дані, а також ефективно реагувати на буд-ѐкі проѐви злочинності; 

 Smart будівлі: рішеннѐ, що потрібні длѐ побудови інтелектуальних 

систем управліннѐ, ѐкі допоможуть заощадити до 30% від споживаннѐ 

води, 40% від споживаннѐ енергії і на 10-30% скоротити витрати на їх 

технічне обслуговуваннѐ. 

Отож динаміка перебігу процесів інформатизації в Україні та вико-

ристаннѐ ІТ у різних сферах лядської діѐльності не дозволѐю розраховувати на 

суттюві зміни в державі та її регіонах у найближчому майбутньому без 

спільних цілеспрѐмованих зусиль органів влади, бізнесу та суспільства. Лише 

спільними зусиллѐми можна досѐгти високого рівнѐ інформаційного розвитку 

суспільства та ѐкості життѐ. 
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ВПЛИВ ТІНЬОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ  
НА ОФІЦІЙНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

Одніюя з причин кризового стану економіки України на нинішньому етапі 

її функціонуваннѐ ю наѐвність у ній значного тіньового сектору. Уже давно 

доведено, що тіньова економіка негативно впливаю на всі макроекономічні 

показники національного господарства. Очевидно, що значна частка грошових 

операцій тіньової економіки виконуютьсѐ у готівковій формі, що призводить до 

неконтрольованого попиту ѐк на іноземну, так і на національну валяту. 

Наша країна маю високу інфлѐційну вразливість економіки до курсових 

стрибків, і така вразливість щоразу стаю додатковим чинником посиленнѐ 

доларизації української економіки. Незначні періоди стійкості купівельної 

спроможності гривні періодично чергуятьсѐ з її значним знеціненнѐм, що час 

від часу створяю враженнѐ економічного зростаннѐ за рахунок штучного 

стимуляваннѐ зовнішнього попиту на відносно дешеву українську продукція. 

Однак, наша економіка при цьому не ставала більш конкурентоспроможноя. 

Адже її тимчасові успіхи були результатом маніпулѐції на грошових ринках, а 

не наслідком структурних та технологічних змін. Більше того, обвали на 

валятному ринку не лише призводили до здешевленнѐ українських активів, 

втрати купівельної спроможності і добробуту населеннѐ, а й фактично 

знищували інвестиційні капіталовкладеннѐ, оскільки в умовах надмірних 

коливань валятних та цінових параметрів ставало практично неможливо 

визначити довготермінову дохідність і ризикованість інвестиційних проектів. 

У 2014-2016 роках в Україні значно посилилисѐ інфлѐційні процеси, що 

призвело до зниженнѐ вартості гривні до більшості світових валят. Офіційний 

курс долара США відносно гривні зріс за цей період часу більше ніж у два 

рази. Через недовіру населеннѐ України до стабільності національної валяти 

починаю різко зростати його заощадженнѐ в іноземній валяті (переважно в 

доларах США та ювро). Офіційних даних про те, скільки іноземної валяти 

знаходитьсѐ “на руках” населеннѐ України, немаю. За різними підрахунками, 

ѐкі звичайно не можуть бути точними, загальна сума заощаджень населеннѐ 

в іноземній валяті може складати від 12 до 18 млрд. доларів США.  
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Основними причинами поѐви тіньового валятного ринку в Україні ю 

наступні: 

 наѐвність тіньової економіки в різних галузѐх національного госпо-

дарства; 

 високий рівень інфлѐції, ѐкий періодично повторяютьсѐ в різні періоди 

часу (1992-1995 рр., 2008-2010 рр., 2014-2016 рр.) в економіці України; 

 четверта (1993-1996 рр.) і п’ѐта (2014-2016 рр.) хвилі еміграції громадѐн 

України за кордон; 

 передача заробітчанами іноземної валяти своїм родинам у готівковій 

формі; 

 недовіра громадѐн України до національної грошової одиниці через 

девальваційні очікуваннѐ; 

 доларизаціѐ боргових зобов’ѐзань; 

 введеннѐ податку на купівля іноземної валяти. 

Ще одніюя важливоя причиноя розвитку “тіньового” валятного ринку 

в Україні ю нездатність НБУ забезпечити протѐгом останніх трьох років 

стабільну купівельну спроможність національної грошової одиниці та 

належний рівень споживаннѐ і заощадженнѐ. Саме через це довіра до його 

керівництва на кінець 2016 року в країні вкрай низька (за останніми соціо-

логічними опитуваннѐми понад 80% населеннѐ України не довірѐять керів-

ництву НБУ). Низький рівень валятних резервів НБУ не дозволѐю централь-

ному банку країни проводити довгострокові інтервенції на підтримку 

стабільності гривні через ризик розбалансуваннѐ грошового ринку, що і 

служило основоя значних валятних коливань протѐгом 2014-2016 років.  

Отже, саме наведені вище причини і призвели до високої інфлѐційної 

вразливості національної економіки, до значних курсових коливань та 

посиленнѐ позицій “тіньового” валятного ринку. Адже саме в купівлі іно-

земної валяти населеннѐ України вбачало відносно надійний засіб збережен-

нѐ купівельної спроможності власних заощаджень. 

Вплив “тіньового” валятного ринку на офіційну економіку України ю 

серйозноя проблемоя ѐк длѐ урѐду і НБУ, так і громадѐн. Зокрема, урѐд 

опосередковано не отримую податків і зборів від зовнішньоторговельних 

операцій, оскільки за наѐвності “тіньового” ринку валяти та зарегульованості 

офіційного валятного ринку формуятьсѐ стимули длѐ виведеннѐ частини 

валятних операцій з легального полѐ. За таких умов прѐма вигода від 

наѐвності пенсійного збору при обміні валяти ю меншоя порівнѐно з 

непрѐмими втратами легального ринку обміну, ѐкий стрімко звужуютьсѐ. Все 
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це в результаті і дало підставу длѐ скасуваннѐ урѐдом відповідного збору при 

обміні валят з початку 2017 року. 

За наѐвності “тіньового” валятного ринку НБУ не може ефективно 

проводити монетарну політику через відсутність адекватної статистики та 

наѐвності паралельного грошового обігу, ѐкий знаходитьсѐ поза контролем 

центрального банку. Низька ефективність грошової політики НБУ ускладняю 

досѐгненнѐ визначених цілей, зокрема в частині споживчої інфлѐції, що 

підриваю довіру суб’юктів грошового ринку до можливостей центрального 

банку. На сьогодні саме довіра до заѐв НБУ вважаютьсѐ основним інструмен-

том впливу на очікуваннѐ суб’юктів грошового ринку.  

Проблеми, ѐкі сьогодні маять комерційні банки із залученнѐм депозитів 

та їх відпливом, робить кредитуваннѐ більш дорогим та підвищую ризики нестачі 

ліквідності. ак свідчить статистика, за 2014-2016 роки депозити населеннѐ в 

іноземній валяті у доларовому вимірі скоротилисѐ вдвічі. В результаті, 

легальний бізнес, ѐкий займаютьсѐ експортно-імпортноя діѐльністя, змушений 

користуватисѐ послугами “тіньового” валятного ринку, що у своя чергу 

стимуляю переводити в “тінь” й інші елементи їх діѐльності. Домогосподарства 

також втрачаять неотримані відсотки, зберігаячи кошти вдома, а не у 

банківській системі. Вони також можуть наражатисѐ на ризик втрати коштів при 

нелегальному обміні валяти, оскільки такі грошові операції ю незаконними. 

Отже, важливим завданнѐм урѐду і НБУ ю поверненнѐ у банківську 

систему держави валятних заощаджень громадѐн, обсѐг ѐких поза 

банківськоя системоя країни нині сѐгаю кількох десѐтків мільѐрдів доларів, 

що набагато більше, ніж Україна може залучити сьогодні ззовні. Тобто, ми 

повинні не сподіватисѐ на черговий транш МВФ, а залучати в легальний 

грошовий обіг заощадженнѐ населеннѐ країни. Це ю одним із реальних шлѐхів 

розвитку офіційної економіки. Адже в умовах економічної нестабільності 

значна частина гривневих ресурсів населеннѐ завжди буде спрѐмовуватись на 

готівкові валятні ринки, що означатиме постійний девальваційний тиск з 

неминучими курсовими і ціновими стрибками. Без поверненнѐ довіри до 

банківської системи держави не варто сподіватись на поверненнѐ коштів 

населеннѐ до неї, а отже і на її зміцненнѐ та спроможність використовувати 

належні обсѐги ресурсів, необхідні длѐ економічного зростаннѐ країни. Тому 

саме відновленнѐ довіри населеннѐ і бізнесу до НБУ маю стати одним з 

головних пріоритетів економічної політики держави. 

Україна практично на протѐзі всього часу своюї незалежності маю 

високий рівень доларизації депозитів, а готівкова іноземна валята відіграю 



 44 

роль ѐк платіжного засобу (незважаячи на формальну заборону), так і засобу 

заощадженнѐ. Це ю результатом недовіри до національної валяти, ѐка не в 

змозі виконувати усі функції грошей. Тому НБУ необхідно створявати умови, 

ѐкі б стимулявали суб’юктів валятного ринку використовувати всі можливі 

альтернативи готівковій іноземній валяті. Длѐ цього необхідно розробити і 

впровадити ефективні методи залученнѐ коштів “тіньового” валятного ринку 

у фінансову систему держави і таким чином легалізувати їх. В результаті, 

суб’юкти валятного ринку будуть мати можливість здійснявати цілком 

легальні грошові обмінні операції і не порушувати при цьому законів держа-

ви. В кінцевому підсумку від цього виграять всі: держава (її офіційна 

економіка), суб’юкти підприюмницької діѐльності і населеннѐ країни.  
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ПРО РОЗВИТОК РИНКУ КРИПТОВАЛЮТИ 
 

Сучасний етап розвитку суспільства ґрунтуютьсѐ на повсядному 

використанні електронно-обчислявальної техніки, комп’ятерних мереж та 

систем телекомунікацій. Глобальна комп’ятеризаціѐ суспільства суттюво 

впливаю на всі сфери лядської діѐльності, а деѐкі з них докорінно зміняю. В 

економічній сфері вона характеризуютьсѐ використаннѐм економічними 

суб’юктами різноманітних інформаційних технологій та систем, поѐвоя нових 

робочих місць, зміноя валятної системи. Зміняютьсѐ функціѐ грошей, 

з’ѐвлѐятьсѐ віртуальні банки та системи оплати. Зв’ѐзок інформаційних 

технологій та економіки знайшов свою відображеннѐ в поѐві понѐттѐ 

«інформаційна економіка».  

Сучасні технології дозволѐять ефективно та швидко здійснявати 

комп’ятерну обробку інформації на основі алгоритмів, організовувати 

збереженнѐ великих обсѐгів інформації та передачу інформації на великі 

відстані в мінімальні терміни. В умовах інформаційної економіки з’ѐвивсѐ і 

поступово популѐризуютьсѐ новий вид валяти – електронна (або крипто-) 

валята, принципи створеннѐ та використаннѐ ѐкої суттюво відрізнѐять її від 

традиційних валят. В основу випуску та роботи криптоваляти покладене 

асиметричне шифруваннѐ та криптографічні методи захисту, а функціонуваннѐ 

системи відбуваютьсѐ децентралізовано в розподіленій комп’ятерній мережі. 

 

ПІДСЕКЦІЯ  

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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Найбільшого поширеннѐ на ринку криптовалят отримала валята 

біткоін. Шлѐхи її отриманнѐ ю різними: це і «видобуток» (т. зв. «майнінг»), 

ѐкий передбачаю використаннѐ обчислявальних потужностей процесору, і 

отриманнѐ біткоінів ѐк оплати за товари або послуги, а також купівлѐ самої 

криптоваляти й обмін біткоінами між приватними особами тощо. Віртуальна 

валята виступаю засобом обігу, збереженнѐ та ю розрахунковоя одиницея, у 

чому вона аналогічна до звичайних валят, проте вона маю й деѐкі 

особливості. Будучи програмним продуктом, криптовалята характеризуютьсѐ 

децентралізованістя емісії, відсутністя юдиного центру контроля за операціѐ-

ми, відсутністя важелів керуваннѐ вартістя криптоваляти, відсутністя комісії 

за транзакції, повним знеособляваннѐм платежів та непідконтрольністя 

урѐду.  

Електронні гроші генеруятьсѐ в системі відповідно до певного 

алгоритму кожні 10 хвилин у виглѐді блоків, де кожен блок містить по 25 

монет. Відповідно до алгоритму, кількість монет буде поступово зменшувати 

в міру завершеннѐ емісії біткоінів. ак видно з рис. 1, випуск біткоінів, 

стартувавши у 2009 році, у 2016 році вже наблизивсѐ до 15 млн біткоінів і 

повинен завершитисѐ у 2033 році, досѐгнувши 21 млн одиниць. 

 

 

Рис. 1. Загальний обсяг обігу біткоінів (у млн. шт.) у 2010-2016 рр.  
Джерело: побудовано за даними [1]. 
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Той факт, що така криптовалята, ѐк біткоін, користуютьсѐ попитом, 

добре демонструю графік динаміки його ціни (рис. 2), де вартість біткоіну за 

останні роки перевищила його вартість з моменту початку випуску у декілька 

сотень разів. 

 

 

Рис. 2. Ринкова ціна біткоіна у 2012-2016 рр., USD 
Джерело: побудовано за даними [1]. 

 

Використовуячи дані таблиці 1, спрогнозуюмо кількість обмінників 

біткоінів на наступний період. Длѐ цього скористаюмосѐ адаптивними 

моделѐми, зокрема, модифікованим методом геометричних ваг. 

 
Таблиця 1 

Загальна кількість пунктів обміну біткоінів у світі 
2014 2015 2016 

Січень Липень Січень Липень Січень Липень 

2064 4312 5704 6682 7430 7957 

Джерело: [1] 

 

Коефіціюнт автокорелѐції першого порѐдку ra становитиме 0,994. 

Прогнозоване значеннѐ кількості обмінників біткоінів, ѐке отримане за 

методом геометричних ваг, становить 8523 пункти станом на І квартал 2017 

року. Таким чином, прогноз вказую на подальше пожвавленнѐ обігу біткоінів. 
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ак бачимо, широке впровадженнѐ інформаційних технологій в 

економіці змінило саму валятну систему та сприѐло поѐві нового виду 

валяти – криптоваляти, серед ѐкої найбільшої популѐрності набули біткоіни. 

Використаннѐ останніх, ѐк показали дослідженнѐ, набуваю все більшого 

масштабу. Хоча дискусії щодо біткоінів та перспективи їх використаннѐ не 

вщухаять, можна говорити про подальшу зміну валятного ринку під впливом 

інформаційних технологій. 

 

Список літератури:  
1. Сайт Blockchain.info *Електронний ресурс+. – Режим доступу: 

https://blockchain.info/charts 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ  
ПРОДУКТІВ З ПОГЛЯДУ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ 

ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ  
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Сучасне інформаційне суспільство характеризуютьсѐ масовим викорис-

таннѐм програмних продуктів длѐ автоматизації робіт у всіх сферах 

життюдіѐльності. Від ѐкості цих програмних продуктів залежать ефективність 

реалізації бізнес-процесів, ѐкість виробництва чи роботи сфери обслу-

говуваннѐ, персональна користь від автоматизації побутових дій, а в деѐких 

випадках, навіть значно важливіші речі, а саме – життѐ лядини чи безпека 

нації. Саме тому питаннѐ контроля ѐкості програмних продуктів посідаю 

важливе місце в процесі розробки програмного забезпеченнѐ. 

Загалом, роботи щодо контроля ѐкості програмних продуктів, що 

розроблѐятьсѐ ставлѐтьсѐ в один рѐд з роботами по розробці програмного 

забезпеченнѐ. Частка бяджету, ѐкий виділѐютьсѐ на перевірку ѐкості 

програмних продуктів може сѐгати від 60 до 70%, а у випадках створеннѐ 

програмного забезпеченнѐ в таких важливих сферах ѐк оборона та медицина 

може бути й більшоя. Тому у більшості випадків діѐльність щодо перевірки 
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ѐкості програмних продуктів триваю протѐгом усього періоду життювого циклу 

розробки програмного забезпеченнѐ. 

Життювий цикл розробки програмного забезпеченнѐ – це період його 

створеннѐ та використаннѐ, ѐкий охопляю різні стани, починаячи з моменту 

часу потреби виникненнѐ такого програмного забезпеченнѐ і закінчуячи 

моментом часу вилученнѐ зі сфери використаннѐ. Життювий цикл характе-

ризуютьсѐ набором типових етапів. Послідовність та можливість взаюмодії 

таких етапів визначаять наѐвність різних моделей життювого циклу розробки 

програмного забезпеченнѐ. Кожна з них маю власні недоліки та переваги. Та 

попри це, кожна маю своя сферу застосуваннѐ. 

Найдавнішоя моделля ю каскадна модель або модель водоспаду 

(Waterfall-model). Її відносѐть до жорстких моделей за рахунок обмеженої 

можливості змін в послідовності етапів та змін у вимогах, ѐкі ставлѐтьсѐ до 

майбутнього програмного продукту. Вона характеризуютьсѐ тим, що кожен 

етап виконуютьсѐ лише післѐ повного завершеннѐ попереднього етапу роботи 

і лише один раз. Процес розробки програмного забезпеченнѐ починаютьсѐ з 

визначеннѐ завданнѐ з подальшим проектуваннѐм та реалізаціюя системи, 

продовжуютьсѐ тестуваннѐм продукту та завершуютьсѐ введеннѐм в дія та 

супроводом. Враховуячи неможливість внесеннѐ змін в процес розробки, 

при даній моделі важливоя ю наѐвність працівників відповідного рівнѐ 

кваліфікації. Ця методологія, внаслідок її жорсткої структури, можна 

використовувати до відносно невеликих проектів, коли вимоги чітко відомі і 

визначені наперед.  

Полѐрним варіантом длѐ каскадної моделі ю моделі «гнучкої» 

розробки, більш відомі ѐк Agile-моделі. Відповідно до них першочерговоя 

цінністя ю бажаннѐ замовника. Тому процес розробки програмного 

забезпеченнѐ визначаютьсѐ максимально придатним длѐ постійної адаптації 

під мобільні вимоги.  

Гнучкі моделі базуятьсѐ на принципах Agile маніфесту (Agile Manifesto), 

ѐкі визначаять: пріоритет особистостей та їх взаюмодії над процесами та 

інструментами; вищу цінність робочого програмного забезпеченнѐ, ніж обшир-

ної документації; домінуваннѐ співпраці із замовником над умовами контракту; 

перевагу уміннѐ реагувати на зміни над звичним плануваннѐм.  

Гнучкі методології підходить длѐ великих та довготривалих проектів, 

ѐкі постійно адаптуятьсѐ до умов ринку.  

Середнім варіантом між каскадноя та гнучкоя моделля ю спіральна 

модель, ѐка визначаю набір типових етапів, але здійсняютьсѐ кілька циклів 
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проходженнѐ цих етапів. Робитьсѐ акцент на аналіз ризиків. Спіральна 

модель передбачаю підвищені вимоги до початкових етапів життювого циклу, 

зокрема, аналіз вимог, проектуваннѐ специфікацій, попередню і детальне 

проектуваннѐ. На цих етапах перевірѐютьсѐ та обгрунтовуютьсѐ можливість 

реалізації технічних рішень через створеннѐ прототипів. Кожен виток спіралі 

відповідаю за створеннѐ фрагмента чи версії програмного продукту. На 

кожному з них уточняятьсѐ мета і характеристики проекту, визначаютьсѐ його 

ѐкість і плануятьсѐ роботи наступного витка спіралі. 

Спіральна модель добре працяю длѐ критично важливих бізнес-задач, 

коли невдачі несумісні з діѐльністя компанії. Така модель підходить длѐ 

важких та дорогих проектів, коли кожен наступний крок потребую більш 

значного аналізу длѐ оцінки наслідків, ніж саме програмуваннѐ. 

Аналогічно до каскадної моделі, V-model визначаю чітку структуру 

етапів розробки. Однак особливістя моделі можна вважати те, що вона 

націлена на ретельну перевірку та тестуваннѐ продукту уже з початкових 

стадій проектуваннѐ. Відповідний тип тестуваннѐ починаютьсѐ одночасно з 

відповідним етапом розробки. Така модель застосовуютьсѐ до малих та 

середніх проектів, в ѐких чітко відомі вимоги і потрібне ретельне тестуваннѐ 

системи. 

Моделля, в ѐкій повні вимоги формуятьсѐ за кілька версій, ю 

інкрементна (Incremental Model). В процесі розробки формуютьсѐ базова 

функціональність на ранніх етапах з подальшим розширеннѐм функціоналу 

на пізніших етапах. Послідовне додаваннѐ нових функцій, так званих 

«інкрементів», визначило назву даної моделі. Така модель використовуютьсѐ 

коли потрібне ранню представленнѐ продукту на ринку з подальшим 

випуском нових версій з розширеним функціоналом. 

Швидка розробка аплікацій – RAD Model (Rapid Application Deve-

lopment Model) ю різновидом інкрементної моделі. Дана модель викорис-

товуютьсѐ длѐ високо бяджетних проектів, ѐкі потребуять швидкого і ѐкісного 

випуску продукту. Длѐ цього компоненти чи функції розроблѐятьсѐ кількома 

висококваліфікованими командами паралельно.  

Ітераційна або ітеративна модель (Iterative Model) не потребую длѐ 

початку повної специфікації вимог. Створеннѐ продукту починаютьсѐ з 

реалізації частини функціоналу, що ю базоя длѐ визначеннѐ подальших 

вимог. Такий процес повторяютьсѐ. Версії продукту хоч і не ідеальні, але 

робочі. Суть моделі в тому, що кожна версіѐ маю бути робоча, а програмне 

забезпеченнѐі удосконаляватисѐ по ходу створеннѐ нових версій. 
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Використовуютьсѐ модель в великих чи дуже великих проектах, в ѐких 

основне завданнѐ визначене, але деталі реалізації можуть еволяціонувати з 

часом. 

Слабкі та сильні сторони кожної з описаних моделей ю критеріѐми, ѐкі 

дозволѐять визначити котра з моделей найкраще підходить під визначені 

проекти. акщо вимоги чітко визначені, то доцільно використовувати більш 

жорсткі моделі, оскільки в них буде більша економіѐ коштів. акщо основноя 

метоя ю максимальна реалізаціѐ змінних вимог замовника – варто вибирати 

одну з гнучких методологій. Тому у випадку кожного конкретного проекту 

приймаютьсѐ окреме рішеннѐ про використаннѐ одніюї з моделей життювого 

циклу розробки програмного забезпеченнѐ. 
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ДЕКОМПОЗИЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ 
КІЛЬКОСТІ РЕАЛІЗОВАНОГО ТОВАРУ 

 

Динаміка продаж товарів широкого вжитку (FCMG) транснаціональни-

ми компаніѐми визначаютьсѐ великоя кількістя факторів, ѐкі зумовлені 

низкоя соціально-економічних процесів. Обсѐги продаж товарів широкого 

вжитку в значній мірі визначаятьсѐ категоріюя, групоя, типом товару та 

географіюя продаж.  

Длѐ оцінки змін річних продаж товарів широкого вжитку доцільно 

розділити рівень продаж на сталу(базову) складову та змінну частину. 

Зазвичай сталоя (базовоя) складовоя вважаять сезонні зміни (сезонність) 

відносно середньорічних продажів товарів. За умови економічних змін в 

країні або в світі проходить також зміна тренду продаж, тому за базову 

складову беремо власне сезонність, ѐка пронормована трендом. Усі інші 

несистемні зміни, до ѐких відносѐтьсѐ продажі за рахунок промо-акцій, 

відсутність товару через недоліки логістики, перерозподіл товарів по різних 

каналах збуту доцільно віднести до змінної складової. 

Трирівнева система декомпозиції продаж товарів широкого вжитку: 

тренд, сезонність, несистемні зміни може буди побудована за умови наѐвних 
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даних протѐгом принаймі трирічного історичного періоду. Одну з таких 

декомпозицій представлено на рисунку 1. 
 

 
Рисунок 1. Трирівнева декомпозиція продаж продукту  

широкого вжитку. 
Джерело: розроблено автором 

 

Методика декомпозиції продажів полѐгаю у визначені частки вкладу 

місѐчних продаж в річні продажі помножених на коефіціюнти, ѐкі описуять 

фактори впливу (місѐць продаж, промо акціѐ, відсутність товару на складі). 

Прологарифмувавши вираз, отримаюмо лінійну багатофакторну залежність, 

де факторами впливу ю булеві величини, ѐкі визначаять присутність того чи 

іншого фактору в часовий період, в даному випадку місѐць. Пошук коефі-

ціюнтів длѐ факторів здійсняютьсѐ на основі методу найменших квадратів з 

використаннѐ мови програмуваннѐ R. Зворотнѐ процедура здійсняютьсѐ з 

використаннѐм експоненціальної функції длѐ переходу від логарифмічного 

виглѐду до звичайного. 

Дана методика багаторазово апробована на реальних даних дозволѐю 

не тільки побудувати декомпозиційну модель, але й отримати прогноз. 

Результат розрахунків був візуалізований за допомогоя бізнез-аналітичного 

інструмента Tableau.  
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Рисунок 2. Інтерактивна візуалізація декомпозиції продаж продукту широкого 

вжитку та прогнозу на наступні періоди. 
Джерело: розроблено автором 

 

Створена візуалізаціѐ Рисунок 2 дозволѐю на базі сезонності та вибору 

значеннѐ параметрів тренду відобразити графік продаж на наступний період, 

наприклад рік. Також передбачена можливість врахуваннѐ різного типу 

факторів третього рівнѐ. 

 

 

Стадник Юліанна Андріївна 

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

АКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ  
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

ак свідчить світова практика, успішний розвиток та використаннѐ 

інформаційних технологій ю пріоритетним напрѐмком у різноманітних галузѐх 

діѐльності лядини. Західні вчені та аналітики зазначаять, що ефективність ІТ-

ресурсу ю одніюя з найважливіших та сильних сторін будь-ѐкої організації.  

Щоб отримати конкурентну перевагу мінливого ринкового середо-

вища, підприюмству вже недостатньо мати найсучасніші засоби виробництва, 
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необхідно також застосовувати сучасні інформаційні технології та системи 

управліннѐ, що даять змогу швидко реагувати на зміни. Окрім того, в епоху 

інформаційного суспільства підприюмці маять можливість організовувати та 

вести свій бізнес опираячись саме на інформаційні технології та комп’ятерні 

мережі.  

Веденнѐ бізнесу в інформаційному середовищі на сьогодні присутню в 

чотирьох основних сферах: прѐмі продажі товарів і послуг; банківська справа 

та фактуруваннѐ (платіжні системи); безпечне розміщеннѐ інформації; 

корпоративні закупівлі. 

 Прѐмі продажі — найдавніший вид електронної комерції, ѐкий став 

першоя сходинкоя до більш складних комерційних операцій длѐ багатьох 

компаній. Успіх Amazon.com, Barnes & Noble, Dell Computer став каталіза-

тором длѐ цього сегменту. 

Споживачі та представники бізнесу суттюво економлѐть час та кошти, 

проводѐчи банківські операції через Інтернет. Сплата рахунків, проведеннѐ 

транзакцій між рахунками, купівлѐ-продаж акцій, облігацій, — все це 

виконуютьсѐ за допомогоя банківських інтернет-послуг. 

Длѐ багатьох видів бізнесу інформаціѐ ю їх найбільш цінним активом. 

Незважаячи на те, що Інтернет даю можливість освоявати велику кількість 

нових ринків, паралельно виникаю питаннѐ безпеки інформаційної та інтелек-

туальної власності, ѐке розв'ѐзую Цифровий правовий менеджмент. 

Також Інтернет даю можливість заощадити велику кількість часу і 

коштів на корпоративних закупівлѐх. Жодна інша модель бізнесу так не 

підкресляю необхідність тісної інтеграції між виробниками, постачальниками 

та дистриб'яторами, в процесі ѐкої встановляютьсѐ ринкова ціна. Збільшеннѐ 

швидкості проходженнѐ цього ланцяжка за допомогоя можливостей, ѐкі 

відкриваю Інтернет, значно підвищую ефективність. 

акщо ж розглѐнути розвиток електронної комерції в Україні, то вона 

розвиваютьсѐ дуже стрімкими темпами та привертаю до себе все більше 

охочих випробувати свої сили саме у веденні бізнесу в мережі Інтернет. 

Цьому ю маса вагомих причин, і найбільш вагомі з них – це необмежені 

можливості, відносно невеликі витрати і загальна доступність. Це також 

чудовий бізнес під час кризи, адже навіть в умовах загального падіннѐ 

економіки України темпи зростаннѐ сектора електронної комерції вражаять. 

Важливий моментом щодо організації електронної комерції ю її 

оріюнтаціѐ на окремі ніші продукції або послуг. Длѐ підприюмцѐ ѐкий вирішив 

розвивати інтернет-магазин доцільно почати з двох-трьох категорій товарів і 

http://lemarbet.com/analitika/lyubopytnye-fakty-ob-elektronnoj-kommertsii-v-ukraine/
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потім поступово розширявати асортимент по мірі зростаннѐ. Також розвиток 

нового електронного бізнесу можна охарактеризувати такими параметрами: 

1) Оріюнтовна сума вкладень на розробку сайту інтернет-магазину: 6-8 

тисѐч грн.; 

2) Запуск сайту інтернет-магазину, покупка партії товару чи організації 

певного сервісу (залежить від вартості одиниці і обсѐгу закупівлі); 

3) Послуги з інтернет-маркетингу: від 6000 грн. в місѐць; 

4) Оріюнтовний час окупності: від 5-6 місѐців. Зазвичай через півроку 

оборот становить від 100 тис. грн. в місѐць і більше; 

5) Час на відкриттѐ: один два тижні. 

Серед недоліків розвитку електронної торгівлі можна виділити такі:  

1) складний порѐдок поверненнѐ товарів у випадку бажаннѐ кліюнта 

повернути покупку; 

2) необхідність залученнѐ спеціалістів, що будуть здійснявати адміні-

струваннѐ сайту, оновлявати контент інформаційного ресурсу; 

3) логістика виконаннѐ замовленнѐ маю швидкість, або продуктивність, 

неадекватну швидкості Internet, окрім того зростаю вартість невеликих 

замовлень за рахунок поштових послуг, послуг перерахунку коштів; 

4) відсутність мотивів відвідуваннѐ магазинів, безпосередньо не пов'ѐ-

заних зі здійсненнѐм купівель. 

Таким чином, кожен із потенційних учасників електронної комерції 

проаналізувавши наведені переваги та недоліки, може оцінити доцільність 

власної участі у електронному сегменті економіки. Однак, в сучасну 

інформаційну епоху вигоди від розвитку електронної комерції можна 

вважати значно суттювішими, ніж її недоліки, а тому виробники, ділові 

контрагенти, споживачі та суспільство вцілому маю можливість перейти на 

вищий щабель розвитку підприюмництва завдѐки інформаційним техноло-

гіѐм. До того ж суб’юктам підприюмницької діѐльності не обов’ѐзково 

переносити повністя свій бізнес у електронну форму, можна ефективно 

поюднувати дві моделі організації бізнесу «он-лайн» та «оф-лайн». 
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БІЗНЕС АНАЛІТИКА ЯК ОДИН ІЗ  
СЕГМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ІТ-РИНКУ 

 

Сьогодні бізнес повинен бути конкурентоспроможним в умовах 

обмеженості економічних ресурсів. Високий ступінь конкуренції визначаю 

відповідні вимоги до ѐкості прийнѐтих управлінських рішень керівниками всіх 

рівнів. 

Длѐ забезпеченнѐ процесу підтримки прийнѐттѐ рішень керівникам 

необхідна достовірна, своючасна і повна інформаціѐ ѐк про поточний стан 

справ, так і про розвиток ситуації в майбутньому. Це і ю бізнес-аналітика. 

Аналітики та експерти з дослідженнѐ ІТ-ринку України зазначаять, що 

ринок рішень длѐ бізнес-аналітики в Україні однозначно зростаю і ю одним із 

самих перспективних серед всіх ІТ-напрѐмків. Компанії, ѐкі так чи інакше 

дбаять про своя прибутковість і думаять про майбутню, розглѐдаять 

можливість використаннѐ системи BI, або вже займаятьсѐ її впровадженнѐм. 

Тому що це важлива конкурентна перевага і реальний спосіб зробити бізнес 

більш успішним в найближчому майбутньому *1+. 

О. Горчинська стверджую, що найважливіше длѐ впровадженнѐ сучас-

них технологій бізнес-аналізу - рівень готовності підприюмства до їх викорис-

таннѐ та підготовка бізнесу до впровадженнѐ нових підходів при роботі з 

аналітичноя інформаціюя *1+. 

У сьогоденні длѐ більшості організацій аналітика – це технології 

формуваннѐ та доставки звітів, що забезпечуять швидко і ѐкісно визначити 

проблему, зрозуміти і сформулявати необхідне управлінське рішеннѐ, а 
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аналіз даних відбуваютьсѐ у відриві від основних бізнес-процесів. ак показую 

практика, виконаннѐ звіту часто ніѐк не контроляютьсѐ і не зв'ѐзуютьсѐ з 

аналітикоя, ѐка повинна бути тісно пов’ѐзана з відповідними бізнес-

процесами. 

Длѐ вирішеннѐ бізнес-задач широкого застосуваннѐ зазнаять методи 

прогнозуваннѐ, статистики та data mining, ѐкі пов'ѐзані з виконаннѐм 

складних алгоритмів і вимагаять великих обчислявальних ресурсів. У цьому 

контексті перспективним напрѐмком ю використаннѐ функціоналу СУБД, 

оптимізованого длѐ високопродуктивної роботи з даними *1+ а також 

застосуваннѐ ефективних інформаційних систем на базі бізнес-аналітичних 

платформ. 

Застосовувані бізнес-аналітичні платформи удосконаляятьсѐ відповід-

но до вимог часу, своючасно адаптуятьсѐ відповідно до змін нормативно-

правової бази і виробничих потреб замовників. Затребувані технології бізнес-

аналізу дозволѐять бачити в комплексі всі процеси, що відбуваятьсѐ в 

організації, запобігати кризовим ситуаціѐм, мінімізувати ризики, грамотно 

управлѐти матеріальними і лядськими ресурсами, а отже, підвищувати ѐкість 

управліннѐ, бути успішним і конкурентоспроможним підприюмством. 

Особливістя всіх рішень ю те, що вони розроблені на основі 

високотехнологічних бізнес-аналітичних платформ. Завдѐки цьому вони 

поюднуять функції класичної і поглибленої бізнес-аналітики, надаять широкі 

можливості деталізації і візуалізації даних, моделяваннѐ і прогнозуваннѐ. 

Основний функціонал даних платформ реалізуютьсѐ в настільних додатках, а 

також в мобільних пристроѐх. 

акість державного та місцевого управліннѐ багато в чому визначаютьсѐ 

використаннѐм сучасних інформаційних систем експертного класу в процесі 

прийнѐттѐ управлінських рішень. 

Впровадженнѐ інформаційно-аналітичних систем в практику держав-

них і місцевих органів влади забезпечую прогноз соціально-економічних 

процесів, оцінку ризиків, зниженнѐ наслідків кризових ситуацій, прийнѐттѐ 

обґрунтованих стратегічних і оперативних рішень. 

Рішеннѐ в сфері бізнес-аналітики забезпечуять розв’ѐзок задач корпора-

тивного управліннѐ в організаціѐх будь-ѐкого рівнѐ: від компаній малого і 

середнього бізнесу в національних та міжнародних корпорацій. Впровадженнѐ 

ІАС сприѐю оцінці конкурентоспроможності компанії на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, оптимізації процесу бяджетуваннѐ та фінансового 

плануваннѐ підприюмства, ризиків, управління інвестиційними проектами *2+.  
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Серед основних сфер застосуваннѐ бізнес-аналітики та впровадженнѐ 

нових технологій в своя операційну та аналітичну діѐльність ю фінансовий 

сектор. Банки, ѐк зазначаю Р. Костецкий, на сьогоднішній день краще за інших 

готові до використаннѐ ВІ-рішень, оскільки накопичили великі об’юми даних, 

ѐкі потрібно аналізувати, щоб приймати виважені рішеннѐ *3,4+. Банків цікавить 

збір заборгованості - аналіз кліюнтських виплат, моментів виникненнѐ простро-

ченнѐ, оптимізації збору заборгованостей, ймовірно, що кліюнт поверне кредит 

сам, впливу на кліюнта тих чи інших заходів щодо стѐгненнѐ *4+. 

Програмні продукти маять універсальний характер: вони актуальні в 

абсолятно будь-ѐкій сфері діѐльності. Вбудовані в них інструменти збору, 

зберіганнѐ, аналізу та візуалізації даних однаково успішно можуть 

застосовуватисѐ в різних галузѐх длѐ досѐгненнѐ самих різних цілей. 

Ці продукти масового використаннѐ допомагаять кваліфікованим 

фахівцѐм керувати фінансовими, матеріальними і лядськими ресурсами, 

моделявати кризові ситуації та вживати заходи щодо їх запобіганнѐ, прово-

дити наукові та маркетингові дослідженнѐ. З даними системами можна 

отримати доступ до актуальної і ретроспективної інформації в режимі реаль-

ного часу з мобільного пристроя або персонального комп’ятера. Зручний 

користувальницький інтерфейс, легкість налаштуваннѐ додатків і можливість 

формуваннѐ довільних запитів зроблѐть програмне забезпеченнѐ незамінним 

помічником, в ѐкій би галузі фахівець працявав *2+. 

Необхідність в оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, глобалі-

заціѐ і активне поширеннѐ цифрових технологій диктую нові можливості длѐ 

веденнѐ бізнесу та вимагаю кваліфікованих фахівців, завданнѐм ѐких ю деталь-

не вивченнѐ структури компанії, фінансовий аналіз її діѐльності, автоматиза-

ція господарської діѐльності або розробку нової, більш ефективної бізнес-

моделі, ѐка вклячаю в себе оптимізація процесів і роботи персоналу, 

зниженнѐ витрат, збільшеннѐ прибутку, виѐвленнѐ проблем та пошук шлѐхів 

їх успішного вирішеннѐ.  

В класичному розумінні кваліфікованого фахівцѐ з такими функціѐми в 

бізнес-аналітиці називаять бізнес-аналітиком. До їх обов'ѐзків часто відно-

сѐть аналіз і роботу з вимогами до програмних продуктів. Залежно від роду 

діѐльності компанії, бізнес-аналітики можуть займатисѐ удосконаленнѐм 

продуктів компанії, ѐкщо вона розроблѐю власні рішеннѐ або займаятьсѐ 

збором вимог, складаннѐм технічного завданнѐ (ТЗ), а основним його 

завданнѐм у IT-аутсорс компаніѐх ю контроль над тим, щоб розроблений 

продукт був ѐкісним і повністя задовольнѐв вимогам замовника *5+. 
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Оптимізаціѐ бізнес-задач спонукаю будь-ѐкий бізнес з високоя конку-

ренціюя до зацікавленості бізнес-аналітикоя, кінцевими цілѐми ѐкої ю 

знаходженнѐ найбільш доцільного рішеннѐ бізнес-проблеми, створеннѐ 

механізмів длѐ запобіганнѐ її виникненнѐ в майбутньому; оптимізаціѐ витрат 

фірми-замовника; економіѐ часу, що впливаю на терміни виконаннѐ бізнес-

проекту; підвищеннѐ ефективності бізнесу шлѐхом пропозиції йому опти-

мальних форм здійсненнѐ комерційної діѐльності, маркетингової роботи і 

виробленнѐ універсальних систем і засобів реагуваннѐ, що запобігаять 

повтореннѐ вже вирішених раніше проблем. Сама бізнес-аналітика ю 

сукупністя технологій, ѐкі даять змогу компаніѐм перетворявати нагрома-

джувані дані на інформація про бізнес, а її у своя чергу на знаннѐ про 

управлінський бізнес. 

 

Список літератури: 
1. Как менѐетсѐ спрос на системы бизнес-аналитики? *Електронний ресурс+. – 

Режим доступу: http://ko.com.ua/kak_menyaetsya_spros_na_sistemy_biznes-

analitiki_66732. 

2. Ivmar Ukraine - ваш провідник в інтернеті! *Електронний ресурс+. – Режим 

доступу: http://ivmar.com.ua/biznes-analitika. 

3. «SAS Украина» о бизнес-аналитике длѐ банков, кризисе и военной разведке 

*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://hi-tech.ua/article/sas-ukraina-o-

biznes-analitike-dlya-bankov-krizise-i-voennoy-razvedke/. 

4. Профессиѐ бизнес-аналитик. Бизнес-аналитики в ІТ *Електронний ресурс+. – 

Режим доступу: https://itkeys.org/business-analysts. 

5. Итоги 2013 года: SAS Украина активно увеличивает своя доля на растущем 

рынке бизнес-аналитики ІТ *Електронний ресурс+. – Режим доступу: 

https://www.sas.com/ru_ua/news/press-releases/2014/march/2013-SAS-ua.html. 

 

 



 60 

Жмуркевич Андрій Євгенович 

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики 

факультет управління фінансами та бізнесу  
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АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ ІТ-ПРОЕКТІВ 
 

ІТ індустріѐ сьогодні – це надзвичайно важлива складова усіх без 

вийнѐтку національних економік. Зацікавленість ІТ-сфероя зростаю у всьому 

світі. Держави-лідери глобального ринку все більше концентруять своя увагу 

на покращенні бізнес середовища длѐ росту IT бізнесу на їх територіѐх. 

Дефіцит IT кадрів в Ювропі до 2020 року складе близько 900 тис. осіб, в 

Польщі – 50 тис. осіб. За сприѐтливих умов частину ціюї ніші може зайнѐти 

Україна. Це наше вікно можливостей. Аналіз поточного стану справ дозволѐю 

констатувати, що ІТ – це третѐ індустріѐ України з обсѐгом експорту близько 2 

млрд. доларів в рік з прогнозом росту до 7,7 млрд. доларів до 2020 року. Це 

близько 80 тис. зайнѐтих осіб в 2015 році з ростом близько 10 тис. осіб 

щорічно. Це створеннѐ одніюя особоя, зайнѐтоя в IT, 3-4 додаткових робочих 

місцѐ в суміжних сферах. Це третю місце в Центральній та Східній Ювропі за 

обсѐгом ринку та кадровим потенціалом. Це перше місце в Ювропі та четверте 

місце в світі за обсѐгом постачаннѐ послуг (післѐ США, Індії та Філіппін). 

Очевидно, що за вказаних умов аналіз різних складових успішної реалізації ІТ 

проектів ю доволі важливим.  

The Standish Group International регулѐрно публікую дані, ѐкі заслу-

говуять на особливу увагу длѐ аналізу. Згідно вказаних даних, середнѐ 

вартість завершених проектів в сфері інформаційних технологій в 2015 році 

склала 189% від початкових оцінок (CHAOS Manifesto 2015: Value versus 

Success & the Orthogonals / The Standish Group International 2015 року). 

Так, в 2015 році 52,7% ІТ-проектів зіткнулисѐ під час розробки з 

проблемами, ѐкі мали значний вплив на тривалість, бяджет, ѐкість і згодом 

привели до зміни раніше запланованих цілей і очікуваних результатів. 

Близько 31,1% проектів були зупинені і не завершені. 

акщо аналізувати інструменти длѐ забезпеченнѐ функції управліннѐ 

ризиками в ІТ-проектах, варто поставити перед собоя два завданнѐ: 

1. Проаналізувати існуячі підходи в управлінні ризиками. 

2. Вивчити існуячий інструментарій длѐ аналізу і контроля ризикових 

подій. 
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Фахівці в галузі вивченнѐ ризиків даять дуже різні визначеннѐ ризик-

менеджменту в ІТ. Об'юднуячи і доповняячи їх, сформуляюмо визначеннѐ 

цього понѐттѐ наступним чином. Ризик-менеджмент ‒ це процеси, пов'ѐзані з 

ідентифікаціюя, аналізом, розробкоя заходів реагуваннѐ на ризики, моні-

торингом та контролем з метоя збільшеннѐ ймовірності і впливу позитивних 

ризикових подій і зменшеннѐ негативних. 

Основними завданнѐми ризик-менеджменту в проектах ІТ-галузі ю 

виѐвленнѐ джерел ризику, ѐкі можуть вплинути на успіх проектів, аналіз 

ризиків, плануваннѐ заходів з реагуваннѐ на ризикові події, забезпеченнѐ 

моніторингу та контроль. 

Аналіз ризиків − процес, ѐкий вклячаю проведеннѐ ѐкісної і кількісної 

оцінки ризиків. Фахівці в області ризик-менеджменту рекомендуять 

проводити ця процедуру протѐгом усього життювого циклу будь-ѐкого 

проекту. Тільки таким чином можна виѐвити раніше не реалізовані ризики. 

Якісна оцінка передбачаю визначеннѐ ймовірності настаннѐ можливих 

подій і оцінку їх впливу на ІТ-проект за допомогоя експертної оцінки. У 

приклад, ѐк правило, приводитьсѐ, «діаграма невизначеності». Ступінь 

впливу ризику можна визначити ѐк витрати, ѐкі необхідно понести длѐ 

посиленнѐ або ослабленнѐ ризикової події з метоя успішного завершеннѐ 

проекту. 

Длѐ виѐвленнѐ ризиків, ѐкі вимагаять від менеджера оперативного 

реагуваннѐ, часто обчисляютьсѐ схильність до ризику за допомогоя формули: 

 

 

де  RE (risk exposure) ‒ схильність до ризику;  

  Pr - ймовірність настаннѐ ризикової події (probability);  

  Im - вплив ризикової події (impact).  
 

Розрахунок схильності до ризику дозволѐю проводити ранжуваннѐ 

ризиків і візуалізувати їх у виглѐді матриці ймовірності і впливу. Використо-

вуячи дану матриця, менеджер ІТ-проекту може виѐвити неприйнѐтні 

ризики, ѐкі вимагаять негайних заходів, а також прийнѐтні ризики, ѐкі можна 

не враховувати. 

Кількісна оцінка ризиків передбачаю визначеннѐ ймовірності настаннѐ 

можливих подій і оцінки їх впливу на проект за допомогоя математичних 

методів. Здійсняять також плануваннѐ заходів реагуваннѐ на ризик (risk 
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response planning). Йдетьсѐ про процес розробки заходів, ѐкі забезпечуять 

зменшеннѐ ймовірності настаннѐ та впливу негативного ризикової події та / 

або збільшеннѐ ймовірності настаннѐ та впливу позитивного ризикової події, 

що маю на меті успішне завершеннѐ ІТ-проекту. Длѐ безпосереднього 

розглѐду успішності проектів, важливо визначитисѐ з понѐттѐм що саме 

називати успішним проектом. 

Критерій успішності можна окреслити ѐк досѐгненнѐ мети проекту в 

рамках узгоджених обмежень. Мету можна окреслити ѐк досѐгненнѐ певного 

рівнѐ показника ROI (Return on Investment), створеннѐ інструменту, поліпшен-

нѐ обслуговуваннѐ кліюнтів тощо. 

Проекти, ѐкі перевищили бяджет, недотримали термінів або не 

надали необхідний результат, можна назвати «проблемними». «Провальни-

ми» ж будуть ті, ѐкі були зупинені або були доведені до кінцѐ, але їх 

результати не були використані. 

Дослідженнѐ Standish Group, що вклячаять аналіз 50000 проектів, 

демонструять статистику про те, що 60% проектів не були успішними. 

Очевидно, що такий значний відсоток неуспішних проектів зумовляю 

пошук факторів покращеннѐ ситуації.  

Перш за все відзначимо необхідність розбиттѐ великого проекту на 

окремі фази, підпроекти, що маять відносно самостійні результати 

(ітераційний підхід). 

Далі слід враховувати наступні фактори: 

1. Підтримка спонсора проекту ‒ лядини, ѐка приймаю стратегічні 

рішеннѐ. 

2. Залученнѐ користувачів ‒ тих, хто буде використовувати продукт або 

рішеннѐ. 

3. Оптимізаціѐ обсѐгу робіт ‒ правильна розстановка пріоритетів. 

4. Кваліфікована команда. 

5. Професіоналізм керівника проектів. 

6. Гнучкий підхід до вирішеннѐ завдань в рамках проектів. 

7. Конкретні визначені бізнес-цілі. 

8. Емоційна зрілість команди. 

9. Адмініструваннѐ. Правила, формальні вимоги, звітність, фінансовий 

контроль тощо. 

10. Інструменти та інфраструктура. До ціюї категорії відносѐть управлін-

нѐ ресурсами, управліннѐ вимогами, управліннѐ портфелем проектів, управ-

ліннѐ ѐкістя, ПЗ длѐ управліннѐ і розробки. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_Investment


 63 

За даними The Standish Group длѐ великих проектів (вартість лядських 

ресурсів більше $ 10 млн.) ймовірність успіху становить лише 10%. А длѐ 

малих проектів (вартість лядських ресурсів менше $ 1 млн.) ймовірність 

успіху вища в 7,5 разів. 

Підсумовуячи слід зазначити, що перш за все необхідно реально 

оцінявати ресурси та характеристики проекту. Навіть за наѐвності оптимістич-

них передумов, ймовірність дотриманнѐ термінів та бяджету не перевищую 

40%. Тому початок проекту обов’ѐзково повинен вклячати фазу ретельного 

обчисленнѐ ефективності проекту та його економічної вигоди. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ  
ЯК ОСНОВА ЇЇ РОЗВИТКУ 

 

Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій і їх широке 

використаннѐ в економіці спонукаю українське суспільство до відмови від 

застарілих методів організації освітнього процесу. Науково технічний прогрес 

спричинив перехід від індустріальної ери до ери інформаційного суспільства, 

що спричинило поѐву такого понѐттѐ ѐк "електронна освіта". В Законі України 

«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–

2015 роки»зазначено, що суспільство маю бути оріюнтоване на інтереси 

лядей, відкрите длѐ всіх і спрѐмоване на розвиток, у ѐкому кожен міг би 

створявати і накопичувати інформація і знаннѐ, мати до них вільний доступ, 

користуватисѐ й обміняватисѐ ними, з метоя реалізації свого потенціалу, 

сприѐннѐ суспільному та особистому розвиткові й підвищення ѐкості життѐ. 

Проблемами розвитку освітньої сфери та інтеграції в неї інформаційних 

технологій неодноразово досліджувалисьу наукових працѐх. Зокрема, 

істотний внесок у такого роду дослідженнѐ зробилиІ. В. Арістова, О. А. 

Баранов, К. І. Бюлѐков, В. Д. Гавловський, А.М. Гуржій, В. А. Копилов, А. І. 

Марущак, А. М. Новицький, І. В. Панова, М.а. Плескач, В.С. Цимбаляк, та ін. 

Очевидним сьогодні ю потреба України у інформатизації освіти длѐ 

досѐгненнѐ нея високих результатів в економічному і соціальному розвитку. 
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У цьому галузь освіти потребую не лише оновленнѐ, а й системної 

реконструкції всіх етапів освітнього процесу.  

Важливим юствореннѐ ефективної інфраструктури системи інформатизації 

ВНЗ де матеріально-технічне, програмне, методичне, кадрове забезпеченнѐ маю 

опиратись на результати розробки і ґрунтовного обговореннѐ концепції цього 

процесу. Один із варіантів такої інфраструктури представлено на рис. 1 і 

передбачаю наѐвність та функціонуваннѐ відповідних підрозділів, а саме: 

 відділу програмного забезпеченнѐ; 

 відділу технічного забезпеченнѐ; 

 центру інформаційних технологій; 

 центру з розробки та підтримки Web ресурсів; 

 центру заочно-дистанційного навчаннѐ та тестових технологій; 

 центру проектуваннѐ контенту; 

 інформаційно-бібліотечного центру; 

 центру мультимедійних технологій. 
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Рис. 1. Інфраструктура системи інформатизації ВНЗ 

 

Потреба реконструкції освіти неодноразово була темоя длѐ обгово-

реннѐ не лише в межах окремих ВНЗ, а й у всеукраїнських масштабі, а саме на 

Всеукраїнському форумі під назвоя "Цифрове перетвореннѐ освіти", що 
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відбувсѐ 9 лятого 2016 року у Всесвітній день безпечного Інтернету. На заході 

організованому Державноя науковоя установоя Міністерства освіти і науки 

України «Інститут модернізації змісту освіти» та спільнотоя GoogleEduca-

torGroup (GEG) «Навчаюмосѐ з Google» за підтримки Google Українабуло 

визначено чотири найважливіші тези щодо інновацій в освіті. По перше – це 

інноваціѐ контексту (усвідомленнѐ лядиноя себе та свого «ѐ» у глобальному 

світі); по друге – інноваціѐ правліннѐ, по третю - інноваціѐ мотивації 

суспільства; по четверте – інноваціѐ простору [3]. 

Учасники форуму ознайомилисѐ з доповідѐми міжнародних експертів з 

питань безпечного Інтернету та педагогічних технологій, зокрема, 

ЕлайджаЛавалѐ, фахівцѐ Google, Лядмили Рождественської, освітнього 

технолога з Естонії, та Ірини Васильювої, начальника управліннѐ інформа-

ційних освітніх технологій із Республіки Білорусь та обмінѐлисѐ педагогічним 

досвідом і новими ідеѐми*3+. 

Забезпеченнѐ України ѐкісним рівнем інформаційної освіти та 

висококваліфікованими працівниками, що матимуть необхідні навички даю 

змогу домаксимальної інтеграції в ювропейські і світові освітні та наукові 

простори. 

За допомогоя інформаційних технологій можна досѐгти високого і 

конкурентоспроможного рівнѐ освіти, ѐкий можна буде протиставити 

ювропейському суспільству. Зокрема, ефективним інструментом підвищеннѐ 

рівнѐ національної освіти до параметрів ювропейського та світового 

освітнього простору ю участь у проектах міжнародних організацій ПРООН, ЮС, 

Ювропейського фонду підготовки, Світового банку, Британської ради, SIDA, 

CIDA, SDC, Ради Ювропи, Міжнародного фонду «Відродженнѐ» 
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У 2014 році Україна та Ювропейський Сояз підписали Угоду про 

Асоціація, що започаткувало собоя новий етап у розвитку україно-ювропей-

ських договірних відносин, ѐкі передбачаять політичну асоціація та еконо-

мічну інтеграція. 

Післѐ підписаннѐ політичної частини Угоди про Асоціація між Україноя 

та ЮС на саміті Україна - ЮС 21 березнѐ 2014 року, сторони підписали 

економічну частину угоди 27 червнѐ 2014 року. З 1 листопада 2014 року 

набуло чинності часткове застосуваннѐ деѐких частин Угоди про Асоціація, а 

саме: щодо поваги до прав лядини, основних свобод та верховенства права; 

політичного діалогу та реформ; правосуддѐ, свободи та безпеки; економічної 

співпраці та співпраці в таких галузѐх, ѐк охорона навколишнього середо-

вища, інфраструктура та сільське господарство; фінансової співпраці *1, с. 2+. У 

грудні 2014 року відбулосѐ перше засіданнѐ Ради з питань асоціації 

(спеціально створений орган). 

Повністя Угода про асоціація між Україноя та ЮС набере чинності 

післѐ її ратифікації усіма країнами-членами ЮС. На сьогоднішній день 27 країн 

ЮС провели таку процедуру, затримка залишаютьсѐ за Нідерландами, ѐкі післѐ 

референдуму (щодо ратифікації Угоди про асоціація з Україноя) намагаятьсѐ 

знайти політичне рішеннѐ, щоб все ж таки завершити цей процес із позитив-

ним длѐ України результатом.  

 

ПІДСЕКЦІЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
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Однак, виходом із даної ситуації стало застосуваннѐ механізму 

тимчасової реалізації Угоди. Відтак, вже з 01.01.2016 р. почала діѐти поглиб-

лена та всеохопляяча зона вільної торгівлі (згідно Угоди про асоціація між 

Україноя та ЮС).  

Длѐ основних суб’юктів ринку ці зміни передбачаять багато і переваг, 

але водночас – достатня кількість потенційних ризиків. Так, на фоні суттювого 

зростаннѐ попиту українського суспільства на інформація (знаннѐ) про 

ювропейську інтеграція та ЮС загалом існую суттювий дефіцит дійсно ѐкісної 

інформації у цій сфері, що позначаютьсѐ на рівні сприйнѐттѐ українцѐми 

сучасних ювроінтеграційних процесів. Зокрема, згідно із соціологіч-ним 

опитуваннѐм проведеними Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька 

Кучеріва спільно з соціологічноя службоя Центру Разумкова 58% українців 

підтримали б вступ України до ЮС, а за інтеграція до Ювразійського 

економічного соязу Росії, Білорусі та Казахстану виступаять 11% респон-

дентів, кажуть соціологи. Опитуваннѐ було проведено з 16 по 20 груднѐ 2016 

року в усіх регіонах України, за винѐтком Криму і окупованих територій 

Донбасу. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Похибка не 

перевищую 2,3% *2+. Водночас, згідно із таким же опитуваннѐм у 2013 році за 

вступ до ЮС висловилось 47%, а за вступ до Митного Соязу – 36%[3]. 

Порівнѐльну діаграми зображено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Результати опитувань підтримки українцями інтеграційних процесів 
України у 2017 р. у порівнянні з 2013.  

Джерело: розроблено автором за даними [2, 3] 

 

ак бачимо, за ці роки відбувсѐ доволі серйозний поступ у цьому 

питанні. Однак, це лише трохи більше половини українців, ѐкі повністя 

підтримуять ювропейську інтеграція, а це впливаю на: ѐкість управлінських 
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рішень владних структур, на ефективність вітчизнѐного бізнесу, на характер 

діѐльності громадѐнського сектору тощо. Тобто на сьогоднішній день в 

Україні ще немаю достатньої критичної маси, ѐка, по при коливаннѐ політич-

ної кон’янктури твердо відстояватиме ювроінтеграційні прагненнѐ.  

акщо підсумувати, то недостатність знань про ЮС та ювроінтеграція 

гальмую виконаннѐ Україноя Угоди про асоціація з ЮС, ѐк основного чинника 

ефективності розвитку нашої держави. Звичайно, що на рівні держави 

приймаятьсѐ відповідні програми длѐ збільшеннѐ поінформованості про 

ювроінтеграція пересічних громадѐн, бізнесу, держслужбовців, однак, вони 

не ю достатньо ефективними. Одніюя із причин такої ситуації ю те, що в Україні 

немаю системного досвіду поширеннѐ спеціалізованої інформації про 

ювроінтеграційні процеси, зокрема – про особливості функціонуваннѐ ПВЗВТ. 

Дана проблема відноситьсѐ і до української системи вищої освіти, де до 

сьогоднішнього днѐ не впроваджено у практику ВНЗ юдиних підходів щодо 

викладаннѐ дисциплін з ювропейської інтеграції. Це зумовляю необхідність 

запровадженнѐ точкових заходів навчально-консультативного характеру.  

Зокрема, цей факт загостряю важливість автономної участі у даному 

процесі вищих навчальних закладів, ѐкі можуть підвищити рівень кваліфікації 

студентів-випускників шлѐхом запровадженнѐ у навчальний процес спеціалі-

зованих фахових дисциплін у галузі ювропейської інтеграції, а також – через 

проведеннѐ відповідних наукових досліджень. На сьогоднішній день, вивчен-

нѐ економічних дисциплін вимагаю врахуваннѐ специфіки ювроінтеграційних 

процесів України. Помилковим, але водночас доволі розповсядженим, ю 

уѐвленнѐ про те, що положеннѐ Угоди про асоціація між Україноя та ЮС, 

особливо в частині функціонуваннѐ зони вільної торгівлі, слід застосовувати 

тільки під час викладаннѐ дисциплін, пов’ѐзаних із зовнішньоекономічноя 

діѐльністя із Ювропейським Соязом.  

Відмітимо, що значна частина тексту ціюї ж Угоди містить положеннѐ, 

метоя ѐких ю трансформаціѐ саме внутрішньої соціально-економічної систе-

ми України. На наше переконаннѐ, застосуваннѐ молодими фахівцѐми-еконо-

містами на практиці одержаних спеціалізованих знань із ювропейської 

інтеграції підвищить ефективність їх трудової діѐльності. За оцінками експер-

тів, повністя виконати всі положеннѐ Угоди про асоціація між Україноя та ЮС 

можна буде не раніше ніж через десѐть років, що вимагаю реформуваннѐ 

практично усіх сфер соціально-економічного середовища. В частині ж 

економічної складової даного документу, удосконаленнѐ потребуятьсѐ у 

сфері системи ѐкості товарів та послуг, функціонуваннѐ конкурентного 
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середовища, системи ціноутвореннѐ, зовнішньоекономічної діѐльності під-

приюмств, макроекономічної політики держави загалом тощо.  

Особливої уваги Угодоя присвѐчуютьсѐ реформування роботи органів 

державної влади, в частині регуляваннѐ та контроля економічних процесів. В 

загальному, підписана Угода про асоціація між Україноя та ЮС тѐгне за собоя 

рѐд зобов’ѐзань, невиконаннѐ ѐких зумовить економічні та політико-правові 

наслідки.  

Тому вивченнѐ, дослідженнѐ, розуміннѐ та адаптаціѐ на практиці її 

основних положень на даний час ю вкрай актуальноя. Окремої уваги слід 

приділити проблемі вивченнѐ та дослідженнѐ економічних процесів ѐк в 

окремих західноювропейських країнах, так і в ЮС загалом, оскільки від знаннѐ 

специфіки функціонуваннѐ економічних систем цих держав напрѐму зале-

жить ефективність економічної співпраці з ними (вітчизнѐного бізнесу, орга-

нів державної влади та місцевого самоврѐдуваннѐ, громадських організацій).  

На факультеті управліннѐ фінансами та бізнесу Львівського націо-

нального університет-ту ім. Івана Франка ще з 2007 року викладаютьсѐ 

дисципліна «Ювропейська інтеграцій та глобальні проблеми сучасності», 

більша частина змістовного наповненнѐ ѐкої ю економічного характеру. При 

вивченні даного предмету студенти маять змогу одержати необхідні базові 

знаннѐ з питань ювроінтеграції.  

Однак, на наш поглѐд, на час виконаннѐ Україноя Угоди про Асоціа-

ція таких знань ю дещо недостатньо длѐ студентів-економістів. Відтак, на 

кафедрі економічної теорії виникла ідеѐ запровадженнѐ спеціалізованої 

дисципліни, призначеної длѐ магістрів «Економіка у ювропейській 

інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір». Впровадженнѐ на 

практиці цього задуму здійсняютьсѐ шлѐхом реалізації на кафедрі проекту 

за програмоя Жана Моне (Еразмус+). Проект передбачаю проведеннѐ рѐду 

заходів у даному напрѐмку, зокрема: запровадженнѐ нового предмету, 

стажуваннѐ закордоном, проведеннѐ тематичних круглих столів та студент-

ських диспутів, виданнѐ однойменного посібника та проведеннѐ заклячної 

конференції з питань викладаннѐ та дослідженнѐ економіки у ювропей-

ській інтеграції.  

Проект максимально зоріюнтований на практичне застосуваннѐ знань 

усіма цільовими групами (окремі розділи пропонованого курсу можна 

застосовувати у виглѐді коротких навчань длѐ представників органів влади, 

бізнесу та громадських організацій). У планах кафедри – в майбутньому 

вклячити дану дисципліну до навчальних планів кафедри. 



 70 

Стосовно наукових досліджень, то напрѐм економіка у ювропейській 

інтеграції активно розвиваютьсѐ ѐк на кафедрі економічної теорії, так і на 

факультеті управліннѐ фінансами та бізнесу загалом. Зокрема, I Міжнародна 

науково-практична конференціѐ мала відповідний напрѐмок, що видно з її 

назви: “Формуваннѐ нової парадигми управліннѐ фінансами та бізнесом в 

умовах посиленнѐ ювроінтеграційних процесів в Україні”. Секціѐ кафедри 

економічної теорії працявала за напрѐмком «Соціально-економічні пробле-

ми розвитку України в умовах ювроінтеграції». Нова бяджетна тема кафедри 

також своїм вектором обрала дослідженнѐ у сфері соціально-економічних 

проблем у ювропейській інтеграції. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що викладаннѐ у ВНЗ України 

дисциплін, ѐкі вивчаять економіку у ювропейській інтеграції (за різними 

напрѐмками), а також суттюве збільшеннѐ наукових досліджень у цій сфері, маю 

стати одним із пріоритетів при підготовці фахівців економічних спеціальностей. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДОБРОБУТУ У 
СОЦІАЛЬНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Соціально-економічний стан суспільства, ѐкий відображаю відповід-

ність матеріального і духовного забезпеченнѐ всіх і кожного згідно з їх 

природними потребами, визначаютьсѐ понѐттѐм добробут. Виробнича та 

соціальна складові господарської системи країни ю визначальними в 
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розв’ѐзанні питань, що характеризуять стан і рівень добробуту суспільства. 

Структура виробництва оріюнтуютьсѐ на потреби, а створений продукт − на 

задоволеннѐ суспільних потреб.  

Добробут суспільства ю інтегральноя оцінкоя всіх аспектів життюдіѐль-

ності лядини. 

Длѐ характеристики системи добробуту в економіці використовуять 

два підходи: 

1) індивідуалістичний, ѐкий базуютьсѐ на ідеѐх пляралізму; пляралізм 

передбачаю різні позиції, поглѐди, що відображаять різноманітність думок у 

суспільстві. 

2) інституціональний, що передбачаю використаннѐ певного еталонно-

го критерія длѐ оціняваннѐ добробуту.  

Серед відомих науковців, ѐкі розглѐдали сутність добробуту, можна 

виділити Сміта, Бентама, Госсена, Маршалла, Парето, Пігу, Гобсона, Кейнса, 

Неша, Роулза, Бергсона та Самуельсона. Критеріѐми добробуту вони вважали 

величину доходів (зарплату, прибутки, ренту); кількість щасливих та задово-

лених членів суспільства; ступінь задоволеннѐ потреб та отриманої корисності 

від споживаннѐ товарів; надлишок споживача; оптимальне розміщеннѐ 

ресурсів, при ѐкому при покращенні становища одних лядей, становище 

інших не погіршуютьсѐ; показники ѐкості життѐ (умови довкіллѐ, відпочинку, 

доступність освіти, громадський порѐдок, медичне обслуговуваннѐ); індиві-

дуальне здоров’ѐ та гармонія фізичної й духовної діѐльності; ефективний 

попит; підвищеннѐ статків найбіднішої частини населеннѐ; внесок кожної 

індивідуальної функції корисності у суспільну корисність. 

Суспільний добробут ю невід'юмноя складовоя соціально-ринкової 

економіки. Соціальна ринкова економіка — це синтез гарантованої державоя 

економічної свободи та ідеалів соціальної держави, пов'ѐзаних із соціальноя 

захищеністя та соціальноя справедливістя. Отже, соціалізаціѐ означаю 

оріюнтація ринкової економіки на досѐгненнѐ ѐк економічних, так і 

соціальних цілей, з відповідним обмеженнѐм ринку за умов, ѐкщо втрача-

ютьсѐ суспільна ефективність або постаю загроза небажаних соціальних 

наслідків. 

Длѐ створеннѐ та регуляваннѐ соціально-економічних умов життѐ 

суспільства, усуненнѐ негативних наслідків функціонуваннѐ ринку, забезпе-

ченнѐ соціальної справедливості й соціально-політичної стабільності у країні 

держава проводить соціальну політику, основноя метоя ѐкої ю досѐгненнѐ в 

суспільстві рівноваги, стабільності, цілісності й динамізму. Соціальна політика 
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ю системоя правових, організаційних, регулѐторно-контрольних дій держави 

спрѐмованих на узгодженнѐ соціальних цілей з цілѐми економічного 

розвитку. Соціальна політика ю елементом життюздатності, стабілізації, 

розвитку та консолідації суспільства. Соціальна політика держави втіляютьсѐ у 

суспільних програмах і соціальній практиці та охопляю: регуляваннѐ 

соціальних відносин у суспільстві, забезпеченнѐ ефективної зайнѐтості, 

розподіл і перерозподіл доходів, формуваннѐ стимулів до високоефективної 

праці; забезпеченнѐ розвитку соціальної інфраструктури, захист навколиш-

нього середовища. В основі соціальної політики маять лежати принципи 

раціональності, соціальної справедливості та соціальної безпеки.  

Ефективна соціальна політика в суспільстві перебуваю у нерозривному 

зв'ѐзку з процесами всебічної демократизації політичної системи. Гласність та 

вільне виѐвленнѐ думок представників усіх груп і верств суспільства з питань 

соціальної та економічної політики ю важливим засобом «зворотного зв'ѐзку» 

органів управліннѐ з масами, надійним захисним механізмом суспільства від 

різного роду виѐвів волянтаризму й суб'юктивізму в соціальній політиці. 

Добре налагоджений народний контроль над реалізаціюя соціальної 

політики - це, по суті, юдине ефективне знарѐддѐ боротьби з корумпованістя 

посадових осіб та порушеннѐм законів. У разі необхідності длѐ вирішеннѐ 

особливо гострих і масштабних соціальних проблем можна використати й 

всенародні референдуми. 

Економіка добробуту реалізуютьсѐ, ѐкщо суспільство маю достатня 

ресурсну базу; економіка знаходитьсѐ на стадії зростаннѐ; стимуляютьсѐ процес 

споживаннѐ, що забезпечую належні доходи абсолятної більшості населеннѐ. 

Оцінка добробуту виражаютьсѐ, перш за все, за допомогоя показників, 

ѐкі характеризуять рівень життѐ - забезпеченість населеннѐ необхідними длѐ 

його життюдіѐльності матеріальними і духовними благами, досѐгнутий рівень 

їх споживаннѐ і ступінь задоволеннѐ потреб лядей в цих благах. 

Компонентами рівнѐ життѐ (за класифікаціюя ООН) ю конкретні приватні 

показники, вартісні узагальняячі показники та інтегральні показники.  

До конкретних приватних показників відносѐть споживаннѐ продуктів 

харчуваннѐ; наѐвність у домогосподарств окремих товарів тривалого 

використаннѐ; охорона здоров'ѐ (середнѐ тривалість життѐ при народженні і 

коефіціюнт смертності); житло (загальна площа на душу населеннѐ); домашню 

майно; рівень грамотності та освіти населеннѐ; платні послуги населення та ін.  

До вартісних узагальняячих показників відносѐть ВВП на душу 

населеннѐ; частку споживчих товарів і послуг в структурі ВВП; грошові доходи 
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на душу населеннѐ; мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, 

середня зарплату; мінімальну пенсія; індекс споживчих цін тощо. 

Важливе місце серед показників добробуту нині займаять інтегральні 

показники. Наприклад, Індекс лядського розвитку (ІЛР) – це інтегральний 

показник, що розраховуютьсѐ длѐ міждержавного порівнѐннѐ і виміряваннѐ 

рівнѐ життѐ, грамотності, освіченості і довголіттѐ, ѐк основних характеристик 

лядського потенціалу досліджуваної території. Цей показник буваю дуже 

високий, ѐкщо його рівень длѐ країни становить більше 0,8 (наприклад, у 

Норвегії (0,94), Австралії(0,93), Швейцарії(0,92)); високий, ѐкщо він колива-

ютьсѐ в межах 0,79-0,7 (наприклад, в Україні(0,73)); середній 0,69-0,55 та 

низький 0,54-0,33. 

Ще одним серед інтегральних показників ю Рівень добробуту, ѐкий 

оціняютьсѐ за 89 показниками у восьми базових категоріѐх: стан економіки, 

рівень соціального захисту (соціальний капітал), підприюмництво й можли-

вість веденнѐ бізнесу, особисті свободи, рівень державного управліннѐ, 

особиста безпека, рівень освіти та рівень охорони здоров’ѐ. Лідерами у світі 

за цим показником у 2016 році були Норвегіѐ, Швейцаріѐ, Даніѐ, Нова 

Зеландіѐ та Швеціѐ. Україна за індексом добробуту посідала 70-те місце, 

втративши 7 позицій у порівнѐнні з попереднім роком. 

До інтегральних показників добробуту можна віднести також Індекс 

соціального розвитку (ІСР). Цей показник враховую рівень подушного ВВП, доступ 

до вищої освіти та до базових знань, рівень корупції та злочинності, доступність 

житла, стан довкіллѐ, здоров’ѐ та довголіттѐ, свободу вибору життювого шлѐху. 

За Індексом соціального розвитку у 2016 році Україна посіла 63 місце серед 133 

країн. Незважаячи на соціальні, політичні та економічні складнощі, Україна за 

рівнем ІСР випередила усі країни СНД. Так, Білорусь посіла 66 місце, Вірменіѐ – 

на 67, а Росіѐ – 75. Натомість екс-учасницѐ СНД Грузіѐ суттюво зміцнила свої 

позиції у сфері освіти, охорони здоров’ѐ та захисті прав лядини, що разом з 

іншими досѐгненнѐми дозволило їй посісти 54 сходинку. 

Виходѐчи з того, що деѐкі науковці визначаять рівень добробуту у 

суспільстві кількістя щасливих лядей, ще одним інтегральним показником 

добробуту можна вважати Міжнародний індекс щастѐ. Длѐ розрахунку 

рейтингу щастѐ експерти оціняять ВВП на душу населеннѐ, тривалість життѐ, 

соціальний захист населеннѐ, стан поваги права і суспільних свобод, а також 

кількість грошей, пожертвуваних на благодійність. Очолявали список найщас-

ливіших країн у 2016 році Даніѐ, Швейцаріѐ, Ісландіѐ, Норвегіѐ і Фінлѐндіѐ. 

Україна посіла 123 місце зі 157 країн у рейтингу. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

В сучасних умовах соціально-економічного розвитку державна турбота 

про освіту – це не лише фінансові вкладеннѐ в лядський капітал, а й турбота 

про створеннѐ потенціалу економічного зростаннѐ ѐк найважливішого факто-

ру у забезпеченні національної безпеки та добробуту країни, благополуччѐ 

кожного громадѐнина. Сучасний рівень державного фінансуваннѐ системи 

освіти і науки вітчизнѐні фахівці визначаять ѐк недостатній, а Закон України 

«Про вищу освіту» *1+, ѐкий передбачаю бяджетне фінансуваннѐ освітньої 

сфери на рівні не менше 10 %, – не виконуютьсѐ протѐгом останніх п’ѐти років. 

Недофінансуваннѐ наукової галузі, котра стаю все менш пріоритетноя, веде 

до згортаннѐ наукових тем та дослідних робіт, що матиме непоправні 

наслідки длѐ майбутнього розвитку Української держави. Це зумовлено 

перед усім низьким інтелектуально-культурним рівнем тих представників 

влади, котрі відповідальні за розвиток науки. Вони послідовно зменшуять 

обсѐги її фінансуваннѐ до рівнѐ, ѐкий майже унеможливляю саме існуваннѐ 

наукових установ. Перевага «інтелектуальної» нації все частіше відходить на 

другий план. Таким чином, бездіѐльність та безвідповідальність Урѐду 

України у вирішенні нагальних проблем в освітньо-науковій сфері призводить 

до небачених наслідків длѐ вітчизнѐної економіки: підвищеннѐ рівнѐ 

безробіттѐ молодого поколіннѐ через неможливість знайти роботу післѐ 

закінченнѐ загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, «відпливу 

інтелекту» закордон через низький рівень ѐкості освіти в багатьох українських 

ВНЗ та рівень заробітної плати педагогічним працівникам у порiвнѐннi iз 

свiтовим рівнем. 

Розглѐдаячи дані кількості ВНЗ I–IV рівнів акредитації на ринку освітніх 

послуг за роки незалежності України, слід наголосити на незначній їх 

кількості, порівнѐно з 2000-ми роками, що залишилась післѐ розпаду 

Радѐнського соязу – 143 ВНЗ і 742 технікуми та училища, в ѐких навчалосѐ в 

цілому 1,6 млн студентів. Протѐгом 2000–2016 рр. спостерігаюмо хвилеподіб-

ну динаміку, адже кількість ВНЗ I–IV рівнів акредитації спочатку зростала до 
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2003/04 навчального року – до 1 009 ВНЗ, а потім поступово зменшувалась – 

до 664 ВНЗ у 2014/15 н.р. (рис. 1). Хоча, ѐкщо розглѐдати зміни кількості ВНЗ 

різних рівнів акредитації за останні п’ѐтнадцѐть років, то найбільша кількість 

ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації зафіксована у 2003/04 навчальному році – 670 

закладів, а ВНЗ III–IV рівнів акредитації – у 2008/09 навчальному році – 353 

заклади. 

З 2003/04 н.р. до 2015/16 н.р. кількість ВНЗ в Україні скоротилась на 

34,7 % – з 1 009 до 659 ВНЗ. Зменшеннѐ кількості ВНЗ, що спостерігаютьсѐ 

останніми роками в Україні, пов’ѐзане з перетвореннѐм ВНЗ І–ІІ рівнѐ 

акредитації на структурні підрозділи вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів 

акредитації. На процес зміни чисельності ВНЗ в Україні нині впливаю реформа 

в системі вищої освіти та діѐльність Міністерства освіти і науки України в 

напрѐмі скороченнѐ кількості ВНЗ країни шлѐхом їх об’юднаннѐ або закриттѐ 

неперспективних ВНЗ. 

 

Рис. 1. Динаміка кількості вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації в 
Україні за 2000–2016 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [3] 

 

Сфера вищої освіти сьогодні стаю запорукоя успішного майбутнього не 

тільки конкретної особистості, а й держави в цілому. Відповідно, одним з 

пріоритетних завдань держави ю забезпеченнѐ ѐкісної вищої освіти, ѐка в 

певній мірі залежить від рівнѐ та обсѐгів фінансуваннѐ ціюї сфери. Проблема 

бяджетного фінансуваннѐ освіти в Україні ю комплексноя і потребую відпо-

відей на головні питаннѐ: наскільки ефективно використовуятьсѐ бяджетні 

кошти та ѐк найбільш ефективно розподілити виділені обсѐги бяджетних 

ресурсів. 
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Аналізуячи динаміку видатків на освіту, слід наголосити на негативній 

тенденції щодо зниженнѐ частки таких видатків у структурі видатків Держав-

ного бяджету України. Так, протѐгом 2010–2015 рр. частка видатків на освіту 

зменшиласѐ на 4,3 % – з 9,5 до 5,2 %, хоча обсѐг їх фінансуваннѐ зріс на 1,4 

млрд грн, або 4,8 %, – з 28,8 до 30,2 млрд грн. У порівнѐнні з 2014 р., видатки 

на освіту у 2015 р. зросли на 1,5 млрд грн, або 5,2 % [2]. 

Що стосуютьсѐ структури видатків Державного бяджету України на освіту, 

то переважна частка бяджетних коштів у 2015 р. спрѐмовувалосѐ на 

фінансуваннѐ вищої освіти (92,6 % бяджетних асигнувань на освіту), 

післѐдипломної освіти (1,95 %), загальної середньої освіти (0,63 %), професійної 

технічної освіти (0,4 %) та дошкільної освіти (0,3 %). Решта коштів (4,07 %) було 

витрачено на фінансуваннѐ фундаментальних та прикладних досліджень і 

розробок у сфері освіти (2,25 %), програм матеріального забезпеченнѐ нав-

чальних закладів (0,86 %) та інших закладів та заходів у сфері освіти (0,66 %) [2]. 

За період 2010–2015 рр. найбільше видатків виділѐлосѐ на вищу та 

професійно-технічну освіту. Однак частка видатків на професійно-технічну 

освіту у структурі видатків Державного бяджету на освіту у 2011 р., порівнѐно 

з 2010 р., зменшиласѐ більше, ніж у 3,7 рази – з 14,34 до 3,82 %. Таке суттюве 

зниженнѐ частки зазначених видатків поѐсняютьсѐ передачея фінансуваннѐ 

професійно-технічної освіти з Державного бяджету на місцевий рівень *2+. 

ак уже зазначалось, Закон України «Про вищу освіту» чітко визначаю 

відсоток ВВП на освіту. Так, відповідно до положень цього Закону, держава 

забезпечую бяджетні асигнуваннѐ на освіту в розмірі не менше 10 % ВВП *1+. 

Сьогодні досить складно назвати точні цифри рівнѐ фінансуваннѐ освіти, 

однак всім зрозуміло, що держава-Україна не виконую ціюї соціальної гарантії. 

Так, у 2015 р. на освіту із зведеного бяджету України витрачено 5,8 % від ВВП 

проти 7,4 % у 2010 р. 

Більшість дослідників ціюї галузі стверджуять, що освіта в Україні 

характеризуютьсѐ переважно негативними тенденціѐми в своюму розвитку, і 

виокремляять наступні недоліки в системі вищої освіти: зниженнѐ рівнѐ 

підготовки спеціалістів; зниженнѐ ѐкості освіти і наданих освітніх послуг; 

невідповідність підготовки спеціалістів до вимог роботодавців (ринку праці); 

переважаннѐ загальних знань без вивченнѐ специфіки конкретної спеціаль-

ності; відставаннѐ навчальних програм від сучасних досѐгнень науки і техніки; 

низький рівень використаннѐ методів інтерактивного навчаннѐ, що стримую 

формуваннѐ творчих рис особистості; девальваціѐ статусу викладацької діѐль-

ності тощо. 
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При цьому вони називаять рѐд причин, ѐкі, на їх думку, до цього 

призвели: недостатній рівень державного фінансуваннѐ вищої освіти; низь-

кий рівень заробітної плати педагогічних працівників системи вищої освіти; 

неперспективний кадровий потенціал, пов’ѐзаний зі старіннѐм працівників 

системи вищої освіти; втрата викладацьких кадрів; руйнуваннѐ матеріально 

технічної бази більшості державних вищих навчальних закладів; недосконале 

законодавство про вищу освіту; низька мотиваціѐ студентів до навчаннѐ і 

самостійної роботи; відсутність системного підходу на всіх стадіѐх освіти – від 

дошкільної до післѐ вузівської підготовки. 

Необхідність збільшеннѐ обсѐгів бяджетних коштів, що вкладаятьсѐ у 

розвиток вищої освіти, спричинена завданнѐми підвищеннѐ ефективності та 

конкурентоспроможності економіки, структурними зрушеннѐми у сфері 

зайнѐтості, що визначаять постійну потребу у підвищенні кваліфікації та 

підготовці кадрів, зростанні їх професійної мобільності. 

Подальший розвиток освітніх інвестицій маю ґрунтуватисѐ не на 

простому нарощуванні видатків, а на підвищенні їх ефективності з метоя 

забезпеченнѐ належної ѐкості освітніх послуг та можливостей рівного 

доступу населеннѐ до їх отриманнѐ впродовж всього життѐ. Саме тому 

майбутні реформи маять стосуватисѐ державного механізму розподілу 

ресурсів та загального управліннѐ галуззя освіти, забезпечити розширеннѐ 

повноважень місцевих органів управліннѐ та формуваннѐ належної 

доходної бази длѐ фінансуваннѐ освітніх послуг. Поширеннѐ приватних 

платежів населеннѐ за освітні послуги потребую державного регуляваннѐ, 

оскільки їх значні обсѐги не лише призводить до існуваннѐ нерівності, а й 

перешкоджаять ефективному управління ресурсами на рівні відповідних 

закладів. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що Україна не 

забезпечую бяджетні асигнуваннѐ на освіту і науку в розмірі не менше 10 % 

ВВП, а частка таких видатків ѐк в структурі Державного бяджету України, так і 

у ВВП, щороку скорочуятьсѐ до мінімуму. Таку ситуація з фінансуваннѐм 

освіти можна поѐснити військовоя агресіюя Російської Федерації проти 

України. Наш урѐд у 2014–2016 рр. змушений був збільшити видатки на 

оборону та безпеку з метоя припиненнѐ збройного конфлікту. Длѐ цього рѐд 

галузей невиробничої сфери (в т.ч. освіта) отримали менше фінансуваннѐ, ніж 

передбачалосѐ. Однак наміри урѐду скоротити фінансуваннѐ вищої освіти, 

обмежити виплату і без того недостатніх стипендій студентам та аспірантам ю 

логічним наслідком нерозуміннѐ сучасними українськими урѐдовцѐми ролі і 
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значеннѐ освіти у постіндустріальному суспільстві. Сподіваюмось, що з 

припиненнѐм гібридної війни урѐд України зможе збільшити фінансуваннѐ 

вищої освіти до зазначеного в законі рівнѐ. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ 

 

У всіх цивілізованих економічно розвинутих країнах світу найбільшоя 

статтея видатків державного бяджету ю видатки на систему охорони 

здоров’ѐ. Україна у 2017 році почала поетапне впровадженнѐ державне 

медичне страхуваннѐ. У Польщі така система працяю вже багато років. 

Cистема медичного страхуваннѐ в Польщі організована за прикладом захід-

них країн — Німеччини, Великої Британії, Франції, але маю своя специфіку. 

Доступ до ѐкісних медичних послуг поширяютьсѐ на всіх громадѐн Польщі — 

не важливо, бідна лядина чи багата. Кожен громадѐнин маю медичну стра-

ховку. Уѐвімо, лядині потрібно замінити кульшовий суглоб. Ні за операція, ні 

за сам імплант, ні за антибіотик терапія, ні за реабілітація цій лядині платити 

не потрібно. Але вона мусить дочекатисѐ своюї черги. акщо маю гроші і не 

хоче чекати, може прооперуватисѐ у приватній клініці. Діти і студенти (навіть 

ѐкщо досѐгли повноліттѐ, але ще перебуваять на утриманні батьків) 

отримуять вся необхідну медичну допомогу, не зважаячи на те, маять 

медичну страховку чи ні.  

Актуальність медичного страхуваннѐ ѐк додаткового джерела фінан-

суваннѐ медичних закладів в Україні ю безсумнівноя. Реформуваннѐ системи 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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охорони здоров’ѐ маю охопити питаннѐ наданнѐ послуг, формуваннѐ ресурсів, 

фінансуваннѐ та управліннѐ галузі охорони здоров’ѐ. Необхідність його 

впровадженнѐ активно підкресляваласѐ в численних нормативно-правових 

документах. 

Нормативно-правова база у цій сфері регуляютьсѐ Конституціюя Украї-

ни, oсновами законодавства України про охорону здоров’ѐ, законом України 

«Про страхуваннѐ». 

Створені так звані «лікарнѐні каси» частково вирішуять проблему 

нестачі фінансуваннѐ закладів охорони здоров’ѐ, але не маять економічного 

підґрунтѐ діѐльності та не захищаять належним чином яридичні права ѐк 

медиків, так і їхніх паціюнтів. На противагу цьому страхова медицина забез-

печую громадѐнам (застрахованим особам) при виникненні страхового 

випадку оплату вартості медичної допомоги (медичних послуг) за рахунок 

коштів страхових резервів, а також фінансуваннѐ профілактичних заходів. 

Реально оціняячи ситуація, зазначимо, що запровадженнѐ страхової 

медицини може спіткати багато перешкод, а саме: 

 відсутність економічного обґрунтуваннѐ наповненнѐ пакету обов’ѐз-

кових медичних послуг; 

 значне фінансове навантаженнѐ на фактичних платників страхових 

внесків (навіть за умови, ѐкщо частина страхувальників – державні 

структури); 

 збільшеннѐ корупції внаслідок непрозорих схем взаюмодії між суб’юк-

тами системи; 

 збільшеннѐ витрат на утриманнѐ адміністративного апарату за рахунок 

створеннѐ нових адміністративних структур у медичній галузі; 

 відсутність інституту відповідальності учасників процесу охорони 

здоров’ѐ та медичного страхуваннѐ; 

 фактичне створеннѐ ще одного державного цільового фонду длѐ 

фінансуваннѐ медицини замість ефективного менеджменту медичної 

галузі з метоя оптимізації витрат. 

Отже, ефективне функціонуваннѐ страхової медицини в Україні 

неможливе без вирішеннѐ таких завдань: 

1. Створеннѐ умов длѐ максимально можливого саморегуляваннѐ 

медичної галузі шлѐхом застосуваннѐ ринкових механізмів; забезпеченнѐ 

конкурентного середовища на ринку медичних послуг у разі прийнѐттѐ 

законодавчих актів з питань обов’ѐзкового соціального медичного 

страхуваннѐ. 

http://www.apteka.ua/article/90571
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2. Чітке визначеннѐ рівнів медичної допомоги, ѐкі формуватимуть 

обов’ѐзковий мінімум послуг медичного страхуваннѐ; структуруваннѐ насе-

леннѐ на групи, лікуваннѐ ѐких фінансуватиметьсѐ з різних джерел створеннѐ 

фондів медичного страхуваннѐ. 

3. Посиленнѐ зацікавленості роботодавців до збереженнѐ здоров’ѐ 

своїх працівників шлѐхом встановленнѐ економічних стимулів щодо коштів, 

ѐкі направлѐтимутьсѐ підприюмствами на медичне страхуваннѐ (наприклад, 

ѐк уже існуяча практика в Україні віднесеннѐ на валові затрати коштів, ѐкі 

підприюмство сплачую в ѐкості добровільного страхуваннѐ своїх працівників). 

4. Підвищеннѐ надійності страхових організацій, що працяватимуть у 

системі медичного страхуваннѐ, шлѐхом встановленнѐ вимог до їхнього 

ліцензуваннѐ відповідно до чітко визначених критеріїв. 

5. Забезпеченнѐ державного контроля за використаннѐм юдиних 

стандартів усіма медичними установами, що працяять у системі медичного 

страхуваннѐ, незалежно від їхньої відомчої підпорѐдкованості та організа-

ційно-правової форми; створеннѐ уніфікованої оптимальної системи класифі-

кації та ціноутвореннѐ на медичні послуги. 

Запропонована система заходів, спрѐмованих на запровадженнѐ і 

розвиток страхової медицини в Україні, дозволить створити умови длѐ 

найбільш повного задоволеннѐ потреб населеннѐ в одержанні доступної і 

високоѐкісної медичної допомоги; суттюво зменшити навантаженнѐ на 

державний та місцеві бяджети; зменшити частку тіньової медицини в системі 

медичного забезпеченнѐ; уникнути необґрунтованих витрат, викликаних на-

даннѐм зайвих медичних послуг з метоя одержаннѐ додаткового прибутку; 

покращити матеріальну мотивація працівників медичних установ. 

Головноя причиноя досить складного становища нашої системи 

охорони здоров’ѐ ю дефіцит фінансових ресурсів. І вирішеннѐ проблеми 

забезпеченнѐ фінансовими ресурсами державного сектора охорони здоров’ѐ 

можливе завдѐки використання двох стратегій, вони можуть впрова-

джуватисѐ, ѐк окремо, так и паралельно, доповняячи одна одну. Перша з 

них полѐгаю у перерозподілі фінансових коштів за рахунок інших видаткових 

статей державного та місцевих бяджетів, а друга - у запровадженні нових або 

підвищенні чинних податків чи зборів у рамках системи соціального 

страхуваннѐ.  

Перший підхід - перерозподіл і без того вкрай обмежених бяджетних 

коштів на користь потреб охорони здоров'ѐ за рахунок зменшеннѐ фінансу-

ваннѐ інших секторів (освіта, культура, національна оборона, охорона право-
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порѐдку тощо) з політичних та економічних міркувань не ю доцільним. Другий 

шлѐх вирішеннѐ проблеми фінансуваннѐ галузі — це обов'ѐзкове медичне 

страхуваннѐ. Саме по собі воно ю не додатковим джерелом коштів, а лише 

одним з можливих механізмів збору та розподілу наѐвних фінансових 

ресурсів, що при його раціональній організації дозволить гарантувати 

наданнѐ паціюнту ѐкісної медичної допомоги.*1+ 

На мій поглѐд запровадженнѐ обов’ѐзкового медичного страхуваннѐ, 

могло би вирішити нестачу фінансуваннѐ в сфері охорони здоров’ѐ. Першоя 

проблемоя на шлѐху до цього — відсутність законодавчої бази, ѐка б чітко 

регулявала загальнообов’ѐзкове державне соціальне медичне страхуваннѐ 

та його функціонуваннѐ із обов’ѐзковим та добровільним медичним страху-

ваннѐм, ѐке здійсняютьсѐ комерційними страховими компаніѐми. 

Друга проблема полѐгаю в різному баченні чиновниками, страховиками 

та медиками моделі на основі, ѐкої діѐтиме обов’ѐзкове державне медичне 

страхуваннѐ, шлѐхів фінансуваннѐ та його співіснуваннѐ із обов’ѐзковим та 

добровільним медичним страхуваннѐм.*2+  

Проаналізувавши чимало варіантів запровадженнѐ ОМС в Україні, ѐ 

вбачая найбільш доцільним використаннѐ трьохрівневої моделі фінансуван-

нѐ, а також застосуваннѐ ринкового механізму перерозподілу грошових 

коштів. Дана концепціѐ опираютьсѐ на ресурси та досвід страхових компаній, 

сплату страхових внесків роботодавцѐми, фондами, а також бяджетними 

коштами. Длѐ успішного впровадженнѐ концепції обов'ѐзкового медичного 

страхуваннѐ, розроблено рѐд основних етапів. До них відносѐтьсѐ: 

1) визначеннѐ пріоритетності і етапів впровадженнѐ нового економіко-

організаційного механізму системи охорони здоров'ѐ; 

2) реформуваннѐ системи охорони здоров'ѐ, встановленнѐ нового 

яридично-господарського статусу длѐ рѐду установ охорони здоров'ѐ на 

кожному рівні наданнѐ допомоги; 

3) розробка та затвердженнѐ електронної медичної картки; 

4) завершеннѐ роботи над розробкоя стандартів і клінічних протоколів 

наданнѐ медичної допомоги по кожній нозологічній одиниці з чітким 

визначеннѐм розмірів наданнѐ медичних послуг на кожному рівні медичної 

допомоги; 

5) встановленнѐ цінового еквівалента длѐ стандартів наданнѐ медич-

них послуг; 

6) визначеннѐ ціни планових витрат, ѐкі відповідаять лікування згідно 

стандартів; 
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7) встановленнѐ порѐдку та джерел фінансуваннѐ затрат на медичну 

допомогу; 

8) встановленнѐ найбільш ефективної і оптимальної системи розподілу 

грошових коштів, ѐкі будуть отримані від джерел фінансуваннѐ; 

9) визначеннѐ вимог до посередників, ѐкі отримуять 40% коштів і 

проводѐть остаточні розрахунки; 

10) встановленнѐ порѐдку укладаннѐ договорів між тими, хто надаю 

медичні послуги і тими, хто буде фінансувати наданнѐ цих послуг; 

11) визначеннѐ порѐдку і системи проведеннѐ остаточних розрахунків з 

медичними установами. 

Відповідно до зазначеної вище концепції, механізм здійсненнѐ ОМС 

маю бути викладено у Законі «Про загальнообов’ѐзкове державне соціальне 

медичне страхуваннѐ», згідно ѐкого сімейні лікарі надаватимуть первинну 

медичну допомогу закріпленому за ними населення України та висновок 

щодо необхідності отриманнѐ медичної допомоги у відповідному лікуваль-

ному закладі другого або третього рівнів системи охорони здоров’ѐ.  

Крім того детінізаціѐ доходів медичних працівників та перехід до 

легальних форм оплати за праця, також сприѐтиме збільшення доходів до 

бяджету на рівні 12–30 млрд грн. на рік.[4] 

Соціально-економічний прогноз демонструю, що впровадженнѐ систе-

ми загальнообов’ѐзкового соціального медичного страхуваннѐ: 

 сприѐтиме доступності медичної допомоги та покращання здоров’ѐ 

населеннѐ через збільшеннѐ фінансуваннѐ та раціонального викорис-

таннѐ коштів; 

 започаткую і створить умови длѐ розвитку ринкових відносин і конку-

ренції в системі охорони здоров’ѐ; 

 приведе до збільшеннѐ заробітних плат медичних працівників, збіль-

шить престиж їх професії та соціальну захищеність; 

 оптимізую процеси державного управліннѐ системоя охорони здоров’ѐ; 

 мінімізую корупція та нецільове використаннѐ коштів системи на всіх 

етапах їх проходженнѐ; 

 надасть інвестиційну привабливість вітчизнѐній системі охорони здоров’ѐ; 

 забезпечить громадѐн сучасноя та доступноя медичноя допомогоя. 

Запровадженнѐ Закону «Про загальнообов’ѐзкове соціальне медичне 

страхуваннѐ» сприѐтиме розвитку принципово нових сучасних правовідносин 

у галузі охорони здоров’ѐ. Це насамперед публічно-правове та цивільно-

правове регуляваннѐ отриманнѐ та наданнѐ медичної допомоги (медичних 
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послуг), прав паціюнтів (застрахованих осіб), а також прав та обов’ѐзків 

суб’юктів загальнообов’ѐзкового соціального медичного страхуваннѐ.[3] 

Таким чином буде забезпечено гарантоване Конституціюя наданнѐ 

безоплатної медичної допомоги населення відповідно до програми загаль-

нообов’ѐзкового соціального медичного страхуваннѐ належного обсѐгу та 

ѐкості на здоров’ѐзберігаячому рівні, збалансую пропозиція та попит на 

медичні послуги, запровадить здорову конкуренція серед надавачів 

медичних послуг, забезпечить доступність медичної допомоги (медичних 

послуг) длѐ лядей, виведе з тіньового обороту еквівалентні кошти ѐкі 

паціюнти доплачуять ѐк «співоплати» за медичну допомогу. 
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Швидке і неминуче зростаннѐ впливу науки та новітніх технологій на 

соціально-економічний розвиток, створеннѐ інноваційної моделі розвитку 

економіки, світові глобалізаційні процеси та розвиток сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (далі - ІКТ)спонукаять країни до усвідомленнѐ 

необхідності нових підходів до власного розвитку длѐ підтримки конкуренто-

спроможності національної економіки на світовому ринку. 
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Інноваційний розвиток світового ринку та розвиток ІКТ, ѐкий забез-

печую обробку великої кількості даних, розвиток електронного бізнесу, 

мобільність, кібербезпекапідштовхуять національну економіку України до 

такого вже звичного длѐ сучасного розвиненого суспільства понѐттѐ, ѐк 

«інформаційна економіка», «інформаційне суспільство» та «технологічна 

сингулѐрність»,а чи задавали ми собі питаннѐ чим інтеграціѐ цих понѐть в 

економіку загрожую сучасному суспільству? 

Значний внесок у дослідженнѐ проблеми становленнѐ та розвитку 

інформаційно-комунікаційного сектора зробили вітчизнѐні та зарубіжні вчені, 

зокрема С. Андрююв, Д. Белл, Н. Береза, О. Голосов, П. Друкер, а. Жаліло, М. 

Кастельс та ін. Термін «технологічна сингулѐрность» у економічному аспекті 

пов’ѐзане з такиминауковцѐми, ѐк А. Антохов, Д. Белл, В. Віндж, та ін.  

Стан законодавства та діѐльності органів влади у сфері інновацій 

неодноразово розглѐдались під час парламентських слухань, слухань у 

Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти, засідань РНБО 

України. Нажаль не було прийнѐто жодних заходів зі зміни становища у сфері 

інновацій, розроблено відповідних законодавчих актів,априйнѐті рішеннѐ та 

положеннѐ законодавчих актів, пов’ѐзані з фінансуваннѐм, кредитуваннѐм, 

податковими пільгами, переважноне виконувалисѐ або невдовзі скасову-

валисѐ*1+. 

Відповідно такі проблеми ѐк: несистемність законодавства; відсутність 

довгострокових програм розвитку національної економіки, ѐкі були засновані 

на інноваціѐх; відсутність механізмів виконаннѐ пріоритетів науково-технічної 

та інноваційної діѐльності залишаятьсѐ гострими і нагальними 

Виходѐчи з трактуваннѐ визначеннѐ «інформаційна економіка»такими 

вітчизнѐними науковцѐми ѐк:Ф. Махлуп, А.О. Маслов, А. І. Ракітов, В.Л. 

Плескач та Т.Г. Затонацька ми бачимо, що «інформаціѐ» і «знаннѐ» постаять 

абсолятно новим фактором суспільного виробництва,що підводить нас до 

розуміннѐ неминучості формуваннѐ технолого-сингулѐрний етапу розвитку 

економіки. 

Досѐгненнѐ технолого-сингулѐрних цілей на сучасному етапі розвитку 

напрѐму пов’ѐзано з процесами роботизації. Роботизаціѐ нині постаю одніюя з 

важливих ознак інформаційного суспільства. 

Так само роботизаціѐ ю одним із пріоритетних напрѐмів сучасного 

етапу інноваційного розвитку – разом з автоматизаціюя, кібернетизаціюя, 

розвитком мікроелектроніки, біотехнології, інформатики та енергозберігая-

чих технологій *4+. 
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Охарактеризуюмо окремі передумовипереходу до технолого-сингулѐр-

ного етапу розвитку економіки більш детально. Насамперед, слід уточнити ті 

характерні ознаки сучасного етапу розвитку лядства, ѐкі знайшли своюпоѐс-

неннѐ в концепціѐх постіндустріального та інформаційного суспільства, 

опираячись на висновки відомого економіста В. Іноземцева. Він визначаю 

такіриси сучасного інформаційного суспільства: 

 усуваннѐ ресурсних обмежень економічного зростаннѐ враховуячи 

переваги в структурі споживаннѐ інформаційних благ; 

 залученнѐ все більшої частини населеннѐ у виробництво високотехно-

логічних товарів і послуг та, ѐк наслідок, зменшеннѐ залежності від 

країн-виробників промислової продукції; 

 нова ѐкість економічного зростаннѐ, за ѐкої найефективнішоя формоя 

нагромадженнѐ стаю розвиток власних лядських здібностей, а най-

більш прибутковими інвестиціѐми — інвестиції в лядину. *2, с. 69-70] 

Чим загрожую такий постіндустріальний етап пересічному громадѐ-

нину, ѐкий працяю на виробництві чи у сфері послуг? Новий технолого 

сингулѐрний етап несе низку ризиків розвитку суспільства.  

Згідно з даними Міжнародної Федерації Робототехніки, світові постав-

ки промислових роботів у період з 2000-2012 років зросли на 60%*3, с. 36+. 

У Массачусетському технологічному інституті відомий вчений Родні 

Брукс та його команда вже створили роботів війського призначеннѐ, що 

використовувались длѐ знешкодженнѐ бомб у Іраку та Афганістані. Розробка 

універсального промислового робота-гуманоїда на ім'ѐ Бакстер (Baxter) - ѐкий 

здатен виконувати численні повторявальні операції,і коштую значно менше 

річної зарплатні промислового робітника в Сполучених Штатахѐкий ю, по суті, 

зменшеноя копіюя промислового робота і здатен повністя його замінити.  

*3, с. 36+. 

У сфері послуг всім нам відома така мережа закладів швидкого 

харчуваннѐ ѐк McDonald`s, у ѐкій 34 тис. ресторанів розміщенопо всьому світу і 

працяю близько 2 млн. робітників - це чудовий підробіток длѐ студента ВНЗ. 

Проте вже зараз на ринку зв'ѐвилась робототехніка здатна повністя замінити 

працівника закладу швидкого харчуваннѐ. Співзасновник компаніѐ Momentum 

Machinesі Александрос Вардакостас висловляютьсѐ про мету її діѐльності цілком 

відверто і однозначно: "Наш пристрій призначений не длѐ того, щоб підвищити 

продуктивність праці робітників, а щоб цілком їх позбутись"*3, с. 34+. 

Але Сполучені Штати Америки не юдина країна у ѐкій технологічний 

"бум" відображаютьсѐ на їх громадѐнах. 
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апонська мережа ресторанів суші Kuraвже успішно запровадила 

стратегія автоматизації. В її 262-х ресторанах роботи допомагаять готувати 

суші, а офіціантів замінили на конвеюри.*3, с. 38+ 

Загроза втрати робочих місць це не юдина проблема технолого-сингу-

лѐрного етапу розвитку економіки важливим ю питаннѐ безпеки. Кібербез-

пека постаю все нагальнішим питаннѐм длѐ сучасного інформаційного 

суспільства адже соціальні мережі, інтернет магазини, смартфони, гаджети - 

переповняять наше життѐ технічними новинками надаячи нам постійний 

доступ до мережі Інтернет, проте не забезпечуять достатній рівень захисту 

індивідуальних даних користувачів. 

Отже, інноваційних вплив на національну економіку та процес її 

інтелектуалізації може бути досить різнобоким і некерованим. Надзвичайно 

великоя загрозоя ю небаченнѐ лядини можливості самореалізації. Хоча 

використаннѐ і удосконаленнѐ роботизованих технологій в сучасному світі ю 

ознакоя розвитку і конкурентоспроможності економічної системи, а її 

технологічний процес однозначно гарантую численні економічні переваги тож 

ми не можемо ними нехтувати, стримувати їх чи заборонѐти. Проте проблема 

контроля над новітніми технологіѐми не втрачаю своюї гостроти. Перехід до 

технолого-сингулѐрного етапу повинен бути плановим і чітко сформованим 

длѐ забезпеченнѐ плавної адаптації всіх верств суспільства. 
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АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ 

ЗДІЙСНЕННЯ 
 

Центральне місце в подоланні кризових ситуацій на підприюмстві 

займаять управлінські заходи фінансового спрѐмуваннѐ. Підприюмство ще 

може функціонувати протѐгом деѐкого часу, по крайній мірі, без ефективного 

маркетингового плану, при неѐкісному управлінні лядськими ресурсами і 

необґрунтованій стратегії розвитку. Проте, ѐкщо ю серйозні перебої з 

управліннѐм і контролем фінансової системи, підприюмство опинитьсѐ на 

грані банкрутства. 

Методи і прийоми фінансового менеджменту застосовуятьсѐ на всіх 

етапах антикризового управліннѐ підприюмств: профілактичному, надзви-

чайному (реактивному) і посткризовому. 

В умовах постійної зміни та ускладненнѐ середовища, в ѐкому 

функціонуять підприюмства, невизначеності, ризикованості їх фінансова 

стійкість і конкурентоспроможність значноя міроя визначаютьсѐ застосу-

ваннѐм відповідних адаптаційних механізмів до швидких змін зовнішніх 

чинників. Підвищеннѐ пристосованості суб'юктів господаряваннѐ до динаміч-

них змін зовнішнього середовища вирішуютьсѐ шлѐхом застосуваннѐ системи 

заходів, ѐкі можна узагальнити терміном «реструктуризаціѐ». 

 

ПІДСЕКЦІЯ  

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
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Реструктуризаційні зміни теж ю одним з основних інструментів 

антикризового менеджменту підприюмств, зокрема українських, кризовий 

стан ѐких виражаютьсѐ у збитковості, значних сумах кредиторської забор-

гованості. 

Реструктуризація, що здійсняютьсѐ в умовах кризи, можна поділити на 

три види - функціонуваннѐ, оздоровчу і виживаннѐ *3, с. 21+. Виходѐчи з 

етапів розвитку кризових ѐвищ, на стадії зародженнѐ кризи виникаю 

необхідність в реструктуризації «функціонуваннѐ» (сукупність змін на 

підприюмстві, спрѐмованих на покращеннѐ показників діѐльності підпри-

юмства та їх стабілізація), на стадії розвитку кризи - «оздоровчої» 

реструктуризації (сукупність змін на підприюмстві, спрѐмованих на виведеннѐ 

його із кризового стану та недопущеннѐ порушеннѐ справи про банкрутство) і 

на стадії піку кризи - реструктуризації «виживаннѐ» (сукупність змін на 

підприюмстві, спрѐмованих на недопущеннѐ його банкрутства і ліквідації). 

Проблемоя застосуваннѐ таких видів реструктуризації ю, звичайно, 

своючасна і правильна ідентифікаціѐ етапів розвитку кризи. Длѐ розробленнѐ 

моделі реструктуризації, ѐка відповідаю кожній стадії кризи на підприюмстві, 

необхідний метод поетапної діагностики кризового стану. Однак виходѐчи з 

того, що санаціѐ, а отже і реструктуризаціѐ, згідно з чинним законодавством 

України може здійсняватисѐ до і післѐ початку провадженнѐ справи про 

банкрутство, такий поділ реструктуризації ю доцільним. 

Досѐгти поставленої мети при проведенні усіх видів реструктуризації 

можна шлѐхом проведеннѐ відповідних змін на підприюмстві за трьома 

основними напрѐмками: реструктуризаціѐ капіталу; фінансова реструктури-

заціѐ; реструктуризаціѐ системи управліннѐ *2, с. 21+. 

Під фінансовоя реструктуризаціюя згідно розуміять зміну складу, умов 

або структури активів і зобов'ѐзань боржників або поюднаннѐ цих елементів з 

метоя продовженнѐ, в цілому або частково, діѐльності боржників. Вона 

спрѐмована на забезпеченнѐ ліквідності і поліпшеннѐ результатів діѐльності 

кризового підприюмства, за рахунок зниженнѐ рівнѐ дебіторської та креди-

торської заборгованості, відмови від зайвих активів та інвестицій. 

Боржники вирішуять свої фінансові труднощі в окремі моменти роз-

витку, використовуячи різні види фінансової реструктуризації, що відпові-

даять їхнім конкретним потребам і потребам кредиторів. Ці види 

реструктуризації можуть бути використані в різні моменти часу, залежно від 

ситуації, і ѐкі маять на увазі підвищеннѐ ступенѐ судового втручаннѐ та 

формальності в цілому. Чим пізніше підприюмство ініціяю реструктуризація, 



 89 

тим вищі витрати на її проведеннѐ, нижчі повноваженнѐ з управліннѐ, а також 

ймовірність успіху. Таким чином, існуваннѐ можливості досудового врегуля-

ваннѐ господарських спорів підвищую шанси на виживаннѐ компаній, що 

знаходѐтьсѐ у фінансовій кризі, і мінімізую витрати з реструктуризації *4+. 

Реструктуризаційні процедури, що проводѐтьсѐ під час провадженнѐ 

справи про банкрутство - це колективні справи за участя всіх кредиторів, що 

підлѐгаять контроля або наглѐду судом та / або адміністратором неплато-

проможності, ѐкий означаю, що боржник може втратити контроль над своїми 

активами або значно обмежений в своїх діѐх *4+. 

Гібридні процедури реструктуризації поюднуять в собі переваги 

неформальної угоди (наприклад, легкість переговорів, володіннѐ боржника 

своїми активами) і процедури формальної неплатоспроможності (наприклад, 

мораторій на примусові дії, обов'ѐзкові наслідки плану реструктуризації длѐ 

меншості кредиторів) *4+. 

Види процедур фінансового оздоровленнѐ підприюмств в Україні 

відрізнѐятьсѐ від ювропейського підходу. акщо в інших країнах ЮС основним 

методом фінансового оздоровленнѐ ю реструктуризаціѐ, то в Україні - санаціѐ, 

ѐка поділѐютьсѐ на два види - санація до порушеннѐ справи про банкрутство і 

санація, що здійсняютьсѐ в ході провадженнѐ справи про банкрутство. В 

Україні санаціѐ, що здійсняютьсѐ до порушеннѐ справи про банкрутство, 

відповідаю процедурам гібридної реструктуризації за ювропейським 

підходом. 

Під санаціюя розуміять систему заходів, що здійсняятьсѐ з метоя 

запобіганнѐ визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрѐмована на 

оздоровленнѐ фінансово-господарського становища боржника, а також 

задоволеннѐ в повному обсѐзі або частково вимог кредиторів шлѐхом 

реструктуризації підприюмства, боргів і активів та/або зміни організаційно-

правової та виробничої структури боржника *1+. Тобто, дане визначеннѐ 

передбачаю відокремленнѐ реструктуризаційних процедур від організаційно-

правових та виробничих трансформацій. Однак, реструктуризаціѐ може пер-

едбачати також зміни організаційно-правової та виробничої структури 

боржника. Таким чином, можна поставити знак рівності між санаціюя і 

реструктуризаціюя, що розглѐдаятьсѐ в українському законодавстві. 

Аналогічну відповідність між санаційними заходами і видами реструк-

туризації можна побачити в переліку заходів щодо відновленнѐ платоспро-

можності боржника, ѐкі містить план санації. Більшість науковців реструктури-

зація підприюмств (корпоративну) за критеріюм обсѐгу і об'юкту змін 
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поділѐять на операційну і фінансову. Враховуячи суть зазначених видів 

реструктуризації, можна провести відповідність між ними і заходами щодо 

відновленнѐ платоспроможності боржника, ѐкі містить план санації. 

Таким чином, всі заходи, що пропонуятьсѐ національним законодав-

ством длѐ відновленнѐ платоспроможності боржника, можна назвати рес-

труктуризаційними. Тому, враховуячи ювропейський вектор розвитку Украї-

ни, доцільнішим буде замість терміну «санаціѐ» вживати термін «реструкту-

ризаціѐ». Таке рішеннѐ було б обґрунтованим і тому, що в міжнародних 

стандартах фінансової звітності (на основі ѐких складені і національні) 

відсутній такий об'юкт, ѐк санаціѐ. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Впродовж тривалого чaсу вітчизнѐні підприюмствa прaцяять у нaдто 

мінливих соціaльно-економічних умовaх. Вaжливоя умовоя зaбезпеченнѐ 

стaбільного розвитку підприюмствa в пепіод кризи та посткризових ѐвищ ю 

його здатність aдаптуватись до реального середовища функціонуваннѐ. За 

даних умов особливої aктуaльності набуваю проблемa зaбeзпeчeннѐ належ-
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ного рівнѐ фінансової стійкості підприюмств в умовaх постійної зміни eкзоген-

них чинників. 

Суттювий вплив на діѐльність підприюмства загалом та на його 

фінансову стійкість чинѐть зовнішні фактори, а саме політична стабільність, 

економічні умови господаряваннѐ, податкова, кредитна, зовнішньоеко-

номічна, інвестиційна політика держави, рівень інфлѐції, платоспроможний 

попит населеннѐ, державна регулѐторна політика у сфері підприюмництва, 

розвиток ринку цінних паперів, страхового ринку, законодавчо-правова база 

господарської діѐльності підприюмств. 

Рівень фінансової стійкості значної кількості вітчизнѐних підприюмств 

впродовж кількох останніх років суттюво погіршивсѐ. Вагомими чинниками 

таких змін ю тривала фінансово-економічна криза в країні, значний рівень 

інфлѐції, нестабільність економічної політики, суттюве зниженнѐ платоспро-

можного попиту населеннѐ.  

 Проте не лише вплив факторів зовнішнього середовища негативно 

впливаю на діѐльність підприюмств, а й відсутність забезпеченнѐ відповідного 

рівнѐ їх фінансової стійкості. Позитивні значеннѐ показників фінансової 

стійкості ю підґрунтѐм длѐ нормального функціонуваннѐ підприюмств і посту-

пового зростаннѐ їх економічного потенціалу. Управліннѐ фінансовоя стійкіс-

тя ю одним із основних елементів фінансового менеджменту на підприюмстві, 

необхідноя передумовоя стабільного розвитку підприюмства. Тому саме 

зараз, у час підвищеннѐ процесів глобалізації в економіці, забезпеченнѐ 

фінансової стійкості та управліннѐ нея ю одним із пріоритетних завдань  

*3, с. 113+. 

Цілком зрозуміло, що підприюмство управлѐти може виклячно 

внутрішніми чинниками. Тому особливу увагу приділимо саме цим чинникам, з 

поміж ѐких виділимо оптимізація постійних та змінних витрат; забезпеченнѐ 

оптимального складу та структури активів; ефективне управліннѐ необоротними 

активами; вибір виду економічної діѐльності підприюмства; формуваннѐ структу-

ри виробництва продукції, робіт та послуг; оптимізаціѐ джерел фінансуваннѐ 

діѐльності підприюмства; виручка в неподільному зв'ѐзку з витратами 

виробництва; правильний вибір стратегії і тактики управліннѐ фінансовими 

ресурсами; потенційна можливість підприюмства зайнѐти певну частку ринку; 

матеріально-технічна база, новітність технологій; професіоналізм спеціалістів 

підприюмства, їх вміннѐ враховувати зміни внутрішнього і зовнішнього 

середовища; злагодженість роботи колективу; гнучкість системи управліннѐ; 

ступінь залежності від інвесторів та кредиторів.  
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Погоджуюмось з думкоя Гаватяк Л.С., що рівень фінансової стійкості 

підприюмства у різні періоди може бути різним. Наприклад, наѐвність у 

структурі оборотних активів великої частки грошових коштів ю передумовоя 

короткострокової фінансової стійкості, проте не довгострокової, також 

залученнѐ позикового капіталу в оборот підприюмства – нормальне ѐвище, 

що сприѐю тимчасовому покращення фінансового стану за умови, ѐкщо 

кошти не заморожуятьсѐ на тривалий час в обороті та своючасно повер-

таятьсѐ. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська 

заборгованість, що призводить до виплати штрафів, застосуваннѐ санкцій і 

погіршеннѐ фінансового стану *1, с. 262+. 

Питомa вагa позикового капітaлу у структурі джерел фінансувaннѐ 

активів ю визначaльноя щодо рівнѐ фінaнсової стійкості підприюмствa. 

Нарощеннѐ позикового капіталу за умови, що рентабельність власного 

капіталу ю вищоя за ціну позикового кaпіталу, приводить до збільшеннѐ суми 

влaсного кaпіталу, натомість надмірне зростаннѐ питомої ваги позикових 

коштів збільшуватиме ризик втрати плaтоспроможності та фінaнсової 

незалежності підприюмства. У дaному випадку особливо вaжливим ю 

забезпеченнѐ оптимального співвідношеннѐ власного та позикового капіталу 

підприюмствa. 

Поширеноя ю точка зору, що важливим показником оцінки фінан-

сового стану ю оцінка ймовірності банкрутства підприюмства. Порѐд з 

існуячими методиками її розрахунку постійно виникаять нові, ѐкі базуятьсѐ 

на використанні складного математичного апарату. Застосуваннѐ кількісних 

методів оцінки банкрутства в сучасних умовах ю не завжди ефективним, а 

подекуди навіть помилковим рішеннѐм. В їх основі лежить статистична 

звітність, ѐку підприюмства надаять у відомчі установи. При цьому більшість з 

існуячих на сьогодні методів обрахунку ймовірності банкрутства розроблені 

іноземними економістами, ѐкі спираятьсѐ на особливості веденнѐ бухгалтер-

ського та податкового обліку їхніх країн. Відтак, процес формуваннѐ та 

поданнѐ статистичної звітності маю інший характер, відмінний від української 

системи *2, с. 185+. 

На думку Курганського К.С., новим методом оцінки фінансової стійкості 

підприюмства може стати прогнозуваннѐ банкрутства, в основі ѐкого буде 

покладено апарат нечіткої логіки. Його застосуваннѐ в сучасних економічних 

умовах дозволить не тільки підвищити рівень адекватності моделі оцінки 

фінансової стійкості, але й вчасно виѐвити потенційні загрози фінансовій 

рівновазі підприюмства та усунути їх *2, с. 186+. 
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З метоя запобіганнѐ ризикових ситуaцій підприюмствaм доцільно 

дотримувaтись послідовності при управлінні фінансовими ризикaми. 

Важливими ю попереджувальні дії менеджменту підприюмствa, зокремa 

прогнозуваннѐ виникненнѐ ризикових ситуaцій, плануваннѐ дій щодо 

уникненнѐ ризиків, строреннѐ страхових резервів, зовнішню страхувaннѐ 

ризиків.  

Покращити фінaнсову стійкість будь-ѐкого підприюмствa можнa пере-

дусім за рахунок нарощеннѐ суми влaсних оборотних коштів, що можливо в 

процесі збільшеннѐ обсѐгу реалізації конкурентоспроможної продукції, вико-

наних робіт і нaданих послуг, підвищеннѐ рівнѐ прибутковості підприюмствa, 

пришвидшеннѐ оборотності капітaлу. Одним із способів зaбезпеченнѐ 

фінансової стійкості підприюмств ю диверсифікaціѐ їх діѐльності.  

Об’юктивнa оцінкa стaну фінансової стійкості підприюмства, оперативне 

реaгуваннѐ на зміни ендогенних та екзогенних чинників, ефективність та 

системність упрaвліннѐ, застосуваннѐ ѐкісного інструментарія прийнѐттѐ 

оперативних та виважених фінансових рішень в умовах невизначеності та 

ризику ю основоя забезпеченнѐ фінансової стійкості підприюмств. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Фінансуваннѐ підприюмств незалежно від їх розміру та галузевої 

приналежності залишаютьсѐ актуальним в світлі обмеженості власних ресур-

сів та дорожнечі кредитних. Лише незначна кількість підприюмств може 

розраховувати на фінансуваннѐ з бяджету. Місцезнаходженнѐ підприюмства 

накладаю значний відбиток на можливості фінансуваннѐ та перспективи 

існуваннѐ підприюмства. Регіональний розвиток економіки України відбу-

ваютьсѐ зі значними диспропорціѐми: так, обсѐг доступних фінансових ресур-

сів у м. Киюві та області в десѐтки разів перевищую цей же показник в Терно-

пільській області. Навіть в межах одніюї області спостерігаятьсѐ зонуваннѐ на 

«успішні» та «депресивні», або «багаті» та «бідні» території. Метоя 

дослідженнѐ ю виѐвленнѐ закономірностей у фінансуванні підприюмств, що 

розташовані в депресивних регіонах України.  

Згідно законодавства депресивними регіонам ю ті, де на тлі високого 

безробіттѐ та низького рівнѐ доходів населеннѐ спостерігаютьсѐ зниженнѐ 

валового регіонального продукту, а також ті території, де існували 

підприюмства вуглевидобутку і післѐ їх закриттѐ не було розроблено стратегій 

длѐ промислового переоріюнтуваннѐ території (див. рис.1).  

Розподілимо рисунок на умовні чотири квадранти - поділ проходитиме 

через точку середнього значеннѐ рівнѐ безробіттѐ (РБ) та валового регіональ-

ного продукту на одну особу (ВРП) по Україні - це 1,9% та 36000 грн. 

відповідно. У І квадрант - високий ВРП та низький РБ - потраплѐю лише 

Харківська область, у ІІ квадрант - низький ВРП та низький РБ - потрапили 

Львівська, Одеська, Івано-Франківська області та території Донецької та 

Луганської областей, що не перебуваять в зоні окупації. У ІІІ квадрант - 

високий ВРП та високий РБ - потрапили Київська, Дніпропетровська, Полтав-

ська та Запорізька області. В четвертому квадранті - найбільш чисельному - 

опинились ті області, ѐкі згідно законодавства можна вважати депресивними. 

Однак, жодна з областей повністя не відповідаю вимогам «депресивності» - 

щоб найнижчий рівень валового регіонального продукту поюднувавсѐ з 
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найвищим рівнем безробіттѐ. Очевидно, пропоновані офіційноя статистикоя 

показники е дозволѐять в повній мірі оцінити ѐк потенціал території, та і 

притаманні їх загрози соціально-економічного характеру. 

акий портрет підприюмства депресивної території? Це, зазвичай, 

містоутворяяче підприюмство, ѐке здійснявало видобуток корисних копа-

лин, працявало на військову промисловість, у галузі машинобудуваннѐ, 

однак з використаннѐм технологій, створених у 70-80-их роках минулого 

століттѐ. Більшість таких підприюмств знаходѐтьсѐ в зоні збитків, санаційних 

процедур або справ про банкрутство. Щоб «реанімувати» підприюмства 

потрібні значні капіталовкладеннѐ в їх модернізація, в той же час більшість з 

них пройшли «точку неповерненнѐ», де ліквідаціѐ ю неминучоя. В той же час, 

ліквідаціѐ підприюмств тѐгне за собоя низку негативних соціально-еконо-

мічних та екологічних наслідків, зокрема зростаннѐ безробіттѐ, зниженнѐ 

доходів населеннѐ, екологічні ризики.  

Рисунок 1. Співвідношення рівня безробіття та валового регіонального 
продукту у 2015 році 

Джерело: розроблено автором за даними [1]  

Вихід із замкнутого кола, на нашу думку, полѐгаю у співпраці місцевої 

влади, громади та суб’юктів господаряваннѐ, ѐкі спільними зусиллѐми 

можуть відродити фінансовий потенціал території. Це означаю, що залученнѐ 

І ІІІ 

ІІ IV 
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інвестицій буде здійсняватись на основі їх диференціації (щоб уникнути 

поѐви нового містоутворяячого підприюмства) та використаннѐ кластерного 

підходу (коли новостворені підприюмства, чи такі, що утворились на базі 

«старого», формуять взаюмовигідні зв’ѐзки з виробництва та реалізації 

продукції).  

Важливим напрѐмком інвестицій маю стати вкладеннѐ в лядський 

капітал. Статистика свідчить*1+, що на тлі зростаннѐ кількості суб’юктів малого 

бізнесу (ѐк малих та середніх підприюмств, так і фізичних осіб - підприюмців) в 

цілому по Україні, в депресивних регіонах спостерігаюмо протилежну тенден-

ція. Виѐвлѐютьсѐ, що навіть при високому рівні безробіттѐ, в цих регіонах 

відсутній інтерес до підприюмницької діѐльності та самозайнѐтості. Особи 

працездатного віку воліять здійснявати трудову міграція до мегаполісів та 

за кордон, аніж займатись бізнесом вдома. Тому, на часі ю поѐва інституцій, 

що будуть інформувати населеннѐ про можливості самозайнѐтості, здійсня-

вати перекваліфікація кадрів, створяватиметьсѐ сприѐтливе середовище длѐ 

малого та середнього бізнесу. 

Експерти *2+, що досліджуять вплив місцѐ розташуваннѐ підприюмств, 

в тому числі і в депресивних регіонах, на їх продуктивність, наголошуять на 

необхідності впровадженнѐ інновацій. Вони рекомендуять розглѐнути 

стандартні моделі зростаннѐ, де розвиток території чи галузі відбуваютьсѐ за 

рахунок інновацій і розвитку робочої сили. Капітал при цьому відіграю не 

клячову роль. Отже, при довгострокових цілѐх, таких ѐк відродженнѐ депре-

сивних регіонів, потрібно залучати інновації і вкладати в молодь, зокрема, 

запускати корпоративні програми навчаннѐ. 

Список літератури: 
1. 1. Україна в цифрах -2015 рік : Статистичний збірник /за ред.. І. М. Жук // К.:2016 
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РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ  
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО АКТИВІЗАЦІЇ 

Ринок банківських послуг посідаю особливе місце у структурі фінан-

сових ринків. До головних функцій ринку, перш за все, можна віднести 

акумулѐція грошових коштів населеннѐ і підприюмств, їх концентрація з 

метоя створеннѐ сприѐтливих умов длѐ формуваннѐ банківського капіталу та 

примноженнѐ коштів кліюнтів та стимуляваннѐ формуваннѐ інституту 

власників, що забезпечуять ефективне використаннѐ матеріальних, трудових 

і фінансових ресурсів.  

В умовах ринкової трансформації економіки України домінуячим стаю 

банківський ресурс, що зумовляютьсѐ масштабними завданнѐми ринкового 

реформуваннѐ в Україні. Зараз вітчизнѐні підприюмства потребуять реструкту-

ризації капіталу, оновленнѐ основних виробничих фондів, технології, 

організації виробництва, що вимагаю значних фінансових ресурсів, що ѐкраз і 

зможе забезпечити банківський сектор. Ліквідний, надійний, прозорий ринок 

банківських послуг повинен забезпечити реалізація національних інтересів 

України шлѐхом сприѐннѐ надходження фінансових ресурсів у реальний 

сектор економіки, створеннѐ ефективної системи захисту прав і інтересів 

інвесторів – ѐк вітчизнѐних, так і іноземних [1, с. 45].  

На жаль, ринок банківських послуг поки що не виконую повноя міроя 

всіх завдань щодо раціонального перерозподілу фінансових ресурсів та 

ефективного залученнѐ інвестицій у реальний сектор економіки України. 

Сьогодні в Україні практично немаю інструментів, ѐкі служили б джерелом 

отриманнѐ прибутку, у зв`ѐзку з низькоя довіроя до банківських установ та 

іншими причинами. До основних таких перешкод розвитку банківської 

системи потрібно віднести наступні. 

1. Психологічне неприйнѐттѐ населеннѐм банківських послуг через те,

що в багатьох випадках можна потерпіти від нестабільності функціонуваннѐ 

банків.  



98 

2. Окремі характеристики вітчизнѐного ринку банківських послуг

загалом, та особливості його структури зокрема: 

 суттюве преваляваннѐ нестабільності на ринку, що негативно позна-

чаютьсѐ на його прозорості, що відлѐкую кліюнтів;

 високий рівень банкрутства банків;

 ризиковість співпраці з багатьма банками.

3. Недооцінка потенціалу банківського ринку ѐк важливого елементу

фінансової системи ринкової економіки. 

4. Слабка зацікавленість держави у розвитку вітчизнѐного банківського

ринку. 

6. Низькі темпи приведеннѐ нормативної бази, що врегульовую

відносини у банківській сфері, до вимог міжнародних стандартів [2, с. 79]. 

Подальший розвиток ринку банківських послуг залежить від 

конкретних заходів держави у сфері розбудови банківської системи. 

Ефективна реструктуризаціѐ банківської системи, подальший розвиток ринку 

банківських послуг винѐтково на основі саморегулѐції ринкових відносин ю 

неможливими. Це поѐсняютьсѐ тим, що ринкові відносини на нещодавно 

утворених ринках ще повністя не сформувалисѐ. Тому темпи розвитку 

банківського ринку, його ѐкісні аспекти, а також розкриттѐ його потенціалу, 

залежать від конкретних заходів державної політики у сфері банківського 

сектору. 

Таким чином, майбутній розвиток банківського ринку неможливий без 

реформуваннѐ більшості складових ринку та усуненнѐ перешкод, що 

заважаять цьому розвитку. Маю бути переосмислена та суттюво підвищена 

роль ринку у залученні фінансових ресурсів та спрѐмуванні їх на оновленнѐ 

банківського потенціалу, створеннѐ умов длѐ становленнѐ потужних 

інституційних інвесторів. З метоя ѐкісної перебудови ринку банківських 

послуг України та спрѐмуваннѐ його на реалізація завдань інвестиційно-

інноваційної сфери політика держави щодо цього маю бути зосереджена на 

наступному: 

 роз’ѐсненнѐ потенційних можливостей, налагодженнѐ тісного співро-

бітництва в рамках міжнародних організацій з метоя створеннѐ

позитивного іміджу українського банківського ринку серед зарубіжних

та вітчизнѐних інвесторів;

 чітке визначеннѐ прав та обов’ѐзків кліюнтів, підвищеннѐ вимог до

банківського управліннѐ, узгодженнѐ законодавства відповідно міжна-

родних норм та сучасних вимог розвитку капіталу в Україні;
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 лібералізаціѐ валятного регуляваннѐ з метоя доступу вітчизнѐних

підприюмств до міжнародних ринків капіталу та спрощеннѐ доступу до

внутрішнього ринку зарубіжних інвесторів;

 розширеннѐ кількості фінансових інструментів, доступних длѐ банківсь-

ких кліюнтів, повноцінне впровадженнѐ в обіг банківських інструментів;

 розробка та впровадженнѐ нормативно-методичного інструментарія

емісії банківських цінних паперів длѐ ефективного інвестуваннѐ їх

банківськими інституціѐми;

 погодженнѐ нормативної бази та регуляваннѐ ринку банківських

послуг відповідно до світових стандартів;

Таким чином, покращеннѐ функціонуваннѐ ринку банківських послуг

залежить від багатьох факторів. В першу чергу, провідну роль повинна віді-

гравати держава ѐк регуоѐтор банківської системи та всіх процесів, ѐкі 

відбуваятьсѐ в суспільстві. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХНІЙ 
ВПЛИВ НА ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Стан, в ѐкому перебуваю сьогодні світ, економіка і суспільство, 

найкраще характеризуютьсѐ словом «зміни». Світова наукова, економічна, 

культурна еліта намагаютьсѐ осмислити характер цих змін, їх глибину, 

виокремити об’юктивні й суб’юктивні передумови, спрогнозувати наслідки. За 

словами А. Гальчинського, «швидкість змін, ѐкі відбуваятьсѐ, така стрімка, що 
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аналітика втрачаю можливість їхньої ідентифікації. У цій ситуації важливо 

розуміти не так конкретику, ѐк її системні передумови». Теза про те, що 

здатність держав зміняватисѐ ю питаннѐм їхнього виживаннѐ, була лейтмо-

тивом саміту в Давосі. 

Суспільні відносини ускладняютьсѐ, економічні процеси інтенсифіку-

ятьсѐ і держава, ѐка не трансформую своя економіку відповідно до викликів 

сучасності, ризикую втратити суб’юктність.  

Термін «трансформаціѐ» вживаютьсѐ щодо глибоких і системних змін, а 

фундаментальні економічні, політичні, соціокультурні зміни розглѐдаятьсѐ 

науковцѐми в межах трансформаційного підходу. Трансформаційні процеси 

відбуваютьсѐ одночасно на декількох взаюмопов'ѐзаних рівнѐх – глобальному, 

регіональному та національному і пов’ѐзані із структурними змінами. Останні, 

за визначеннѐм С. Юрохіна, означаять «зміну структури будь-ѐкого об’юкта у 

рамках самоорганізуячого процесу» *2, с.13+. Трансформаціѐ закріпляю 

результат структурної перебудови і внаслідок структурної трансформації 

формуютьсѐ структура нової ѐкості. 

Трансформаційні зміни в економіці України об’юктивно відбуваятьсѐ в 

умовах таких загальносвітових тенденцій. 

1. Перехід до постіндустріального суспільства і економіки, ѐка

базуютьсѐ на знаннѐх. Темпи економічного зростаннѐ і могутність держави 

визначаятьсѐ рівнем розвитку наукомістких галузей і потенціалом лядського 

капіталу. Активний розвиток сфери послуг (інформаційних, фінансових, 

консалтингових, маркетингових, науково-дослідницьких, освітніх і ін.) не 

заперечую важливість промисловості: «лише у поюднанні з розвиненим науко-

містким матеріальним виробництвом інформаційні фактори розвитку можуть 

формувати високу ефективність національних економік загалом» *3, с.102+.  

2. Нова індустріалізаціѐ і четверта промислова револяціѐ. Зміни

характеру, способів організації та технологій промислового виробництва 

настільки значні, що спричинѐять до масштабних змін геоекономічної та 

геополітичної карти світу. Завдѐки швидкому індустріальному піднесення 

окремі країни, що розвиваятьсѐ, перетворяятьсѐ на нових потужних гравців 

світової економіки та політики, а розвинені країни, ѐкі в останні десѐтиліттѐ 

зменшили виробничий потенціал на своїх територіѐх, відчутно постраждали 

від світової кризи і стикнулисѐ з соціальними проблемами. Реакціюя на 

ситуація стало посиленнѐ в західних країнах протекціонізму та наданнѐ 

значних бяджетних асигнувань на реструктуризація і модернізація власних 

промислових гігантів.  
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3. Техніко-технологічні фактори. Останню десѐтиліттѐ глобалізована

економіка будуютьсѐ на мережевих засадах, на буденність перетворяятьсѐ 

автоматизаціѐ і роботизаціѐ виробництва, 3D-друк, хмарні технології, питан-

нѐм часу ю використаннѐ штучного інтелекту, триваю робота над квантовим 

комп’ятером. Із динамікоя технологічних змін кореляять напрѐми змін у 

галузевому структуруванні світового виробництва. Конкурентоспроможні 

компанії різних країн вклячаятьсѐ в глобальний поділ праці.  

4. Фінансова глобалізаціѐ набуваю ознак фінансового тоталітаризму, що

становить загрозу розвитку світової цивілізації у ХХІ ст. *1+. «Рентабельність» 

гіперфінансіалізації значно вища порівнѐно з реальним виробництвом, що ю 

могутнім фактором подальшого нарощуваннѐ її масштабів. О.Г. Білорус 

прогнозую посиленнѐ процесів зрощуваннѐ глобального фіктивного 

фінансового капіталу з реальним виробничим капіталом за визначальної й 

контрольної ролі першого. На його думку, марно очікувати зворотної 

трансформації та «дозованого» перетіканнѐ фіктивного фінансового капіталу 

в реальний, тим більше у виробничий капітал. *1, с. 8+. 

Наведені тенденції носѐть об’юктивний характер і маять бути враховані 

в розробці стратегій розвитку економіки, її секторів, первинноя ланкоя ѐких 

ю суб’юкти господаряваннѐ.  

Стан фінансів вітчизнѐних суб’юктів господаряваннѐ можна охаракте-

ризувати ѐк кризовий, першопричини ѐкого лежать в макроекономічній 

площині. Перелом багаторічної негативної тенденції, зміцненнѐ фінансового 

стану господаряячих суб’юктів, забезпеченнѐ їх стійкого зростаннѐ − це не 

стільки питаннѐ професійного фінансового управліннѐ чи формуваннѐ успіш-

ної бізнес-моделі. Навіть зниженнѐ вартості кредитів банків − це лише чинник 

активізації ділової активності. Створеннѐ основи длѐ покращеннѐ фінансів 

суб’юктів господаряваннѐ − загальнодержавне завданнѐ, ѐке потребую 

системного підходу, а також розуміннѐ небезпек і можливостей, ѐкі несуть у 

собі наведені вище об’юктивні загальносвітові тренди.  

Фінанси суб’юктів господаряваннѐ визначаять ѐк економічні відно-

сини, ѐкі пов’ѐзані з рухом грошових потоків, формуваннѐм, розподілом і 

використаннѐм фінансових ресурсів на мікроекономічному рівні в процесі 

відтвореннѐ. Об’юктом фінансів суб’юктів господаряваннѐ ю економічні відно-

сини, пов’ѐзані із рухом грошових засобів, формуваннѐм і розподілом грошо-

вих фондів. 

Длѐ більшості підприюмств України характерні недостатнѐ забезпе-

ченість грошовими коштами, зростаннѐ розмірів кредиторської і дебіторської 
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заборгованості, низький рівень кредитоспроможності, недостатнѐ фінансова 

стійкість, що робить їх вразливими до факторів зовнішнього середовища. У 

той час ѐк вітчизнѐні господаряячі суб’юкти оріюнтовані більше на виживаннѐ, 

ніж на розвиток, економічні процеси в світі інтенсифікуятьсѐ, конкуренціѐ 

ведетьсѐ вже не на рівні продукції чи послуг, а на рівні технологій, у тому 

числі управлінських. 

Стан фінансів суб’юктів господаряваннѐ ѐк складової фінансової систе-

ми держави, насамперед визначаютьсѐ кількістя і складом самих господаря-

ячих суб’юктів, ѐкі відрізнѐятьсѐ значноя неоднорідністя. Окреслимо лише 

окремі аспекти. 

У кількісному відношенні суб’юкти господаряваннѐ представлені 

переважно суб’юктами малого підприюмництва. Проте діѐльність малих під-

приюмств і приватних підприюмців генерую мізерну частку ВВП, а фінанси 

малого бізнесу, попри наѐвність різноманітних програм підтримки, ю най-

більш вразливим і проблемним місцем. Малі й середні підприюмства в 

Україні створяять не більше 10% ВВП, і лише 5% з них − це зростаячий 

бізнес, ѐкий маю потенціал. Ускладнений доступ до фінансуваннѐ не лише 

стримую розвиток, а й унеможливляю інноваційну діѐльність малих підпри-

юмств, що загрожую їм втратоя конкурентоздатності. Длѐ суб’юктів малого 

бізнесу клячовим завданнѐм ю пошук джерел фінансуваннѐ длѐ забезпеченнѐ 

операційної діѐльності, а не інвестуваннѐ в інноваційні проекти, що найчас-

тіше характеризуятьсѐ високоя ризикованістя.  

Суб’юкти господаряваннѐ, ѐкі належать до середнього бізнесу, також 

не перебуваять в сприѐтливому стані, − з одного боку, вони не маять тіюї 

фінансової підтримки, на ѐку можуть розраховувати малі підприюмства, а з 

другого, − позбавлені політичного лобі, ѐк великі компанії.  

У короткостроковій перспективі покращити ситуація можна на основі 

налагодженнѐ співпраці між суб’юктами великого і малого підприюмництва, 

наприклад, при реалізації крупних проектів інноваційного спрѐмуваннѐ. 

Координатором такої співпраці можуть виступати регіональні органи влади. В 

розвинених країнах органічно поюднуятьсѐ великий, малий і середній бізнес, 

в Україні важливо напрацявати механізми взаюмодії та виробничої кооперації 

між ними (у тому числі аутсорсинг), що позитивно позначитьсѐ на їх фінан-

совому стані.  

В Україні нарощуять своя присутність філії та дочірні підприюмства 

іноземних компаній, переважно ТНК, ѐкі теж ю суб’юктами господаряваннѐ. 

Длѐ ТНК із країн ЮС та США найбільш привабливими у нас ю галузі з швидким 
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обігом капіталу і низькими комерційними ризиками (харчова промисловість, 

торгівлѐ, фармацевтика, фінансовий сектор). Варто відзначити, що за умови 

успіху реформ і покращеннѐ бізнес-середовища багато ніш на українському 

ринку можуть зайнѐти іноземні компанії, їхнѐ продукціѐ та послуги. За таких 

умов українським господаряячим суб’юктам скласти їм конкуренція буде 

вкрай важко. 

Аналіз фінансового стану господаряячих суб’юктів в розрізі секторів 

економіки і видів економічної діѐльності не даю підстави виокремити ѐскраво 

вираженого лідера.  

Позитивну динаміку показую ІТ-галузь. За підсумками 2015 року за 

офіційноя статистикоя, експорт ІТ-послуг склав $0,5 млрд за рік, а за 

підрахунками експертів, цѐ цифра в рази більша. Зростаять не тільки доходи 

IT-сектору, а й кількість фахівців, ѐкі працяять у ньому − у п'ѐти найбільших 

IT-компаніѐх країни працяю 17 000 співробітників. Сьогодні перед Україноя 

стоїть дилема – продовжувати бути аутсорсинговоя IT-країноя або перехо-

дити до продажу комплексних рішень, що набагато вигідніше (поки що 

використовуютьсѐ змішана модель).  

Останні роки локомотивом економіки називаять АПК, однак зростаннѐ 

обсѐгів сільськогосподарського виробництва і капіталізаціѐ суб'юктів аграрно-

го підприюмництва практично не кореляю із зростаннѐм добробуту місцевого 

населеннѐ та розвитком сільських територій. За оцінками експертів, високий 

рівень капіталізації окремих сегментів аграрного сектору ю наслідком 

надмірної експлуатації природно-ресурсного потенціалу, свідченнѐм чого 

виступаю нарощуваннѐ посівних площ сільськогосподарських культур 

експортної, зокрема, енергетичної спрѐмованості. Визнаячи домінуваннѐ 

сільськогосподарської продукції в структурі експорту та перспективність 

галузі, ігноруятьсѐ негативні тенденції − тренд монополізації сільськогос-

подарського бізнесу (зростаю частка підприюмств, що входѐть в інтегровані 

підприюмницькі об'юднаннѐ холдингового типу), загостреннѐ соціальних 

проблем села. До того ж, у 2012-2015 рр., зацікавленість інвесторів до 

українського АПК зменшувалась. Розроблена Стратегіѐ розвитку сільського 

господарства та сільських територій на період 2015-2020 рр. покликана 

підвищити конкурентоспроможність сільського господарства і стимулявати 

сталий розвиток у сільській місцевості відповідно до стандартів ЮС та 

міжнародних стандартів. 

Розвиваячи сільське господарство, важливо стимулявати розвиток 

реального сектора, насамперед виробників продукції з високоя доданоя 
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вартістя, щоб запобігти відкочування України на стадія ранньої індустріаль-

ної, і навіть доіндустріальної економіки. Сучасна промисловість виступаю 

основним генератором науково-технічного прогресу та інновацій, формую 

попит на висококваліфіковані трудові ресурси, підтримую ринки праці в інших 

секторах економіки.  

Вітчизнѐна промисловість демонструю переважно екстенсивний тип 

розвитку без змін у базових технологіѐх. Сьогодні понад 90% промислової 

продукції, що вироблѐютьсѐ в Україні − низьких технологічних укладів, скоро-

чуятьсѐ інвестиції в основний капітал. Кількість промислових підприюмств, що 

займались інноваційноя діѐльністя, ю вкрай малоя (10-12%). Головним 

джерелом фінансуваннѐ промислових підприюмств залишаятьсѐ їхні власні 

кошти, обсѐги ѐких також постійно зменшуятьсѐ. Діѐльність підприюмств, ѐкі 

працяять у галузѐх, що формуять вищі технологічні уклади, ю ризикованоя, а 

тому і не завжди прибутковоя. Длѐ високотехнологічних та інноваційно 

оріюнтованих виробництв через обмеженнѐ можливостей самофінансуваннѐ 

маю бути забезпечений полегшений доступ до зовнішніх фінансових джерел 

інвестицій. 

Науковці Інституту економіки і прогнозуваннѐ НАН України відзна-

чаять, що фінанси підприюмств тривалий час залишались поза колом систем-

ного державного регуляваннѐ, що призвело до суттювого погіршеннѐ їх 

фінансового стану, особливо в кризовий період. Селективна фінансова 

підтримка окремих підприюмств реального сектора виѐвилась неефективноя 

і не покращила їх фінансовий стан.  

Власні ресурси суб’юктів господаряваннѐ обмежені, оскільки більшість 

з них працяять з мінімальноя рентабельністя, значноя залишаютьсѐ частка 

збиткових підприюмств. За даними держстату, великі та середні підприє-

мства отримали в 2015 році 230,6 млрд. грн. збитків (до оподаткування), у 

2014 році цей показник склав 389,1 млрд гривень збитків. В першому 

кварталі 2016 р. частка збиткових підприюмств склада 39,7%., хоч збитки 

скоротились в 6,6 разів у порівнѐнні з аналогічним періодом минулого року.  

Можливості банківського кредитуваннѐ підприюмств, насамперед 

реального сектора економіки, обмежені високоя вартістя залучених ресурсів 

− висока інфлѐціѐ й негативні очікуваннѐ здорожчуять депозити (індекс 

інфлѐції в 2014-2016 рр. складав відповідно 124,9; 143,3 і 112,4), а облікова 

ставка все ще залишаютьсѐ високоя (14%). Рівень і волатильність процентних 

ставок, а також недостатнѐ інформаціѐ щодо кредитоспроможності позичаль-

ників гальмуять розвиток банківського кредитуваннѐ. Длѐ покращеннѐ 



105 

ситуації важливо сприѐти збільшення довгострокових депозитів, консоліду-

вати інформація в кредитних історіѐх, а також використовувати альтернативні 

механізми фінансуваннѐ, зокрема лізинг.  

Труднощі істотного нарощеннѐ внутрішніх і зовнішніх інвестицій 

зумовлені падіннѐм платоспроможності населеннѐ і слабкістя фондового 

ринку. Досі не сформований діювий механізм трансформації заощаджень 

домогосподарств у інвестиції, в основі ѐкого була б довіра до фінансової 

системи і держави загалом. Вітчизнѐний ринок цінних паперів все ще 

перебуваю у процесі становленнѐ, неспроможний фінансувати вітчизнѐну 

економіку в необхідних обсѐгах і не демонструю істотних позитивних зрушень. 

Закордонні інвестори в Україну не поспішаять, незважаячи на наѐвність двох 

рад по роботі з інвесторами (при президенті і прем'юрі). За статистичними 

даними, за 2016 р. в економіку України надійшло 3,8 млрд. дол. прѐмих 

іноземних інвестицій, що на 41% більше, ніж у 2015 році. Однак 2,2 млрд. 

дол. з них було спрѐмовано на рекапіталізація банків з іноземним капіталом, 

а не в реальний сектор. При цьому традиційним інвесторами виступив 

офшорний Кіпр.  

Стан фінансів суб’юктів господаряваннѐ визначаютьсѐ також ефектив-

ністя фінансового управліннѐ, професійністя фінансових менеджерів, їхньоя 

здатністя успішно використовувати передові управлінські технології та 

інструменти. Вплив на фінанси господаряячих суб’юктів передбачаю не лише 

безпосередню управліннѐ їхніми фінансовими потоками, а й формуваннѐ 

відповідного інституційно-правового полѐ. Зміцненнѐ фінансів господаря-

ячих суб’юктів не можливе без міцного інституційного фундаменту − 

захищеності власності, незалежного правосуддѐ, подоланнѐ корупції, захисту 

конкуренції тощо.  

Політика органів державної влади щодо сприѐннѐ залучення 

інвестицій маю бути сфокусована не на податкових пільгах, а на зменшенні 

ризиків длѐ інвесторів та на розвитку інфраструктури. Інвестор інвестую не 

лише в країну, а в конкретну угоду, тобто він розглѐдаю країну в рамках 

аналізу ризиків і можливостей реалізації певного проекту. Тому найперше 

необхідно створити пакет ѐкісно пропрацьованих інвестиційних проектів в 

різних галузѐх, ѐкі пропонуватимутьсѐ інвесторам на зрозумілих і прозорих 

умовах.  

Отже, перед Україноя стоїть завданнѐ модернізувати структуру еконо-

міки відповідно до ризиків і можливостей загальносвітових трендів. В основі 

модернізації, на нашу думку, лежить зміцненнѐ фінансів суб’юктів господаря-
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ваннѐ, ѐке передбачаю не лише покращеннѐ їх фінансового стану і 

полегшеннѐ доступу до фінансових ресурсів, а активізація інвестиційної та 

інноваційної діѐльності. Наѐвність фінансових ресурсів ю умовоя швидкого 

впровадженнѐ новітніх технологій, життювий цикл ѐких сьогодні скорочуютьсѐ. 

А проблеми доступу до фінансових ресурсів перетворяятьсѐ в проблему 

здійсненнѐ інвестицій, фінансуваннѐ інноваційної діѐльності, а відтак − 

забезпеченнѐ конкурентоздатності й участі в глобальному поділі праці. 

Зміцненнѐ фінансів суб’юктів господаряваннѐ з урахуваннѐм загальносвітових 

тенденцій означатиме формуваннѐ ѐкісно нової структури економіки, ѐка 

здатна забезпечити економічне зростаннѐ і соціальний добробут. 

 

Список літератури: 
1. Білорус О.Г. Структурна трансформаціѐ глобального капіталу та гіперфінансіалі-

заціѐ відтворявальних процесів / О. Г. Білорус // Фінанси України. − №1, 2016. − 

С. 7-14. 

2. Юрохін С.А. Структурна трансформаціѐ економіки (теоретико-методологічний 

аспект) / С.А. Юрохін.− К. : В-во «Світ знань», 2002. − 528 с.  

3. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на 

економічний розвиток : наукова доповідь / *Шинкарук Л.В., Бевз І.А., Барановська 

І.В. та ін.+; за ред. чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук; НАН України, ДУ «Ін-т 

екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 304 с. 

 

 

Блащук-Дев'яткіна Наталія Зеновіївна  

к.е.н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання 

факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ  
ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 
 

У сучасних умовах длѐ стабілізації фінансово-економічної ситуації в 

країні необхідна ефективно функціонуяча, надійна та розвинена банківська 

система. З метоя забезпеченнѐ ефективного функціонуваннѐ банківської 

системи України в умовах фінансово-економічної кризи та посиленнѐ 

ювроінтеграційних процесів необхідно дослідити особливості сучасного стану 

та визначити напрѐми покращеннѐ функціонуваннѐ банківських установ. 
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Розвиток банківської системи в Україні, забезпеченнѐ на ділі її 

ефективної підтримки з боку держави – одне з пріоритетних завдань еконо-

мічної політики на сучасному етапі фінансово-економічної кризи та ювропей-

ської інтеграції. У вітчизнѐній банківській системі простежуятьсѐ кількісні та 

ѐкісні тенденції, ѐкі відображаять ѐк позитивні, так і негативні характеристики 

розвитку діѐльності банківських установ. 

Вже третій рік банківський сектор України, на наш поглѐд, маю низку 

функціональних особливостей, ѐкі заважаять його подальшому розвитку. По-

перше, низький рівень капіталізації. Розмір власного капіталу й надалі 

залишаютьсѐ меншим за статутний. Це можна поѐснити значними збитками 

банківської системи України у 2009-2011, 2014-2015 роках. З оглѐду на 

ліквідація окремих банківських установ та збиткову і неефективну діѐльність, 

обсѐг капіталу банків протѐгом 2015 року зменшивсѐ на 44310 млн. грн., або 

на 29,9 %, та станом на 1 січнѐ 2016 року складаю 103713 млн. грн. Питома 

вага капіталу в пасивах банків скоротиласѐ з11,24 % на 1 січнѐ 2015 року до 

8,27 % на 1 січнѐ 2016 року *1+. 

По-друге, присутність іноземних банків. За 2014-2015 роки в Україні 

ліквідували 63 банки. Зокрема, протѐгом 2014 року було визнано неплато-

спроможним 33 банки, по 17 з ѐких були прийнѐті рішеннѐ про ліквідація. 

Таким чином, протѐгом останніх двох років кількість банків, ѐкі маять 

ліцензія Національного банку України, скоротиласѐ зі 180 на 1 січнѐ 2014 

року до 117 банків на 1 січнѐ 2016 року. 

Кількість банків з іноземним капіталом за 2015 рік скоротиласѐ на 10 

банків й на 1 січнѐ 2016 року становила 41, кількість банків зі 100 % 

іноземним капіталом скоротиласѐ на 2 банки до 17. Однак у 2015 році частка 

іноземного капіталу у статутному капіталі банків збільшиласѐ з 32,5 % на 1 

січнѐ 2015 року до 43,3 % на 1 січнѐ 2016 року [2]. 

По-третю, високий рівень економічної та географічної концентрації. На 

01.09.2015 шістнадцѐть найбільших банків України (банки першої групи) 

володіли 72,99% активами усього банківського сектора (961 093 млн. грн.), а 

на четверту групу, у ѐку входить 90 банків, припадало лише 5,08% активів 

банківського сектора (66 810 млн. грн.) *2+. Щодо регіональної концентрації, 

то аналіз розподілу мережі банків свідчить, що основну їх масу зосереджено 

в кількох великих містах. У м. Киюві та Київській області було зосереджено 

71% від загальної кількості банківських установ. У Дніпропетровській, 

Донецькій, Одеській областѐх у цілому діѐло майже 16% від загальної кіль-

кості банків. 
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По-четверте, низький рівень прибутку та високий рівень ризиків. За 

підсумками 2015 р. рентабельність активів становила - 4,07%, рентабельність 

капіталу – (-30,46%) *3+. Від’юмний фінансовий результат діѐльності банків 

переважно було сформовано банками І групи, що кредитували масштабні 

проекти та зазнали значних втрат від окупації АР Крим та ситуації на Сході 

України. 

Основноя причиноя збиткової та неефективної діѐльності банків 

України ю різке погіршеннѐ ѐкості кредитного портфелѐ через неспроможність 

багатьох позичальників повертати свої кредити та сплачувати відсотки, що 

обумовило високі відрахуваннѐ в резерви за активними операціѐми. Так у 

2015 році тривала тенденціѐ щодо підвищеннѐ частки задавненої заборгова-

ності за кредитами, ѐка станом на 1 січнѐ 2016 року становила 22,1 % суми 

наданих кредитів *4+. 

Швидкому вирішення проблеми накопиченнѐ негативно класифікова-

ної заборгованості не сприѐю існуваннѐ низки невирішених питань, зокрема у 

податковій сфері. Зростаннѐ валятних ризиків длѐ українських банків 

внаслідок наѐвності короткої відкритої валятної позиції та високого рівнѐ 

доларизації ю потенційноя загрозоя стійкості банківської системи. Викрив-

леннѐ окремими банками статистичної звітності ускладняять можливості 

оцінки реальних масштабів кредитуваннѐ банками пов'ѐзаних осіб. 

У процесі подальшого поглибленнѐ банківської реформи з метоя 

всебічного зміцненнѐ та очищеннѐ банківської системи, забезпеченнѐ її 

ефективної підтримки з боку держави необхідно розглѐдати питаннѐ не лише 

зменшеннѐ кількості установ, але й ѐкісного розвитку банківської системи 

України. З боку держави необхідно проводити не політику ліквідації 

банківських установ, а політику «кількісного пом’ѐкшеннѐ» через їх реорга-

нізація шлѐхом злиттѐ чи приюднаннѐ (поглинаннѐ) і спільних зусиль ѐк 

Національного банку України, так і урѐду. Держава маю стимулявати розвиток 

власної банківської системи, інакше з’ѐвлѐтьсѐ можливості виникненнѐ ѐвища 

монополізації на фінансово-кредитному ринку, а на місце вітчизнѐних банків 

прийдуть іноземні. 

Загалом, глибоку банківську кризу не можна подолати лише банків-

ськими заходами, кредитними, монетарними інструментами, бо її 

першопричина прихована в економіці. Саме тому потрібно ставити питаннѐ 

про економіку і банки. На взаюмодії органів державної влади, Національного 

банку України, банківських установ повинен базуватисѐ подальший розвиток 

вітчизнѐної банківської системи. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ  
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ  

ПОЛІТИКИ 
 

Фіскальна (бяджетно-податкова) політика – це заходи урѐду, спрѐмо-

вані на забезпеченнѐ повної зайнѐтості та виробництво неінфлѐційного ВВП 

шлѐхом зміни державних видатків, системи оподаткуваннѐ та підходів до 

формуваннѐ державного бяджету в цілому *2+. 

Загальнодержавна фіскальна політика ю складовоя і невід’юмноя 

частиноя соціально-економічних та фінансових трансформацій, що здійсня-

ятьсѐ у країнах світу. В сучасних умовах фінансової глобалізації світового 

господарства на перший план висуваютьсѐ проблема формуваннѐ та реалізації 

ефективної фіскальної політики, що дозволѐю, з одного боку, оптимізувати 

державні доходи шлѐхом вибору належних джерел їх отриманнѐ і, з іншого 

боку, передбачити раціональне та обґрунтоване витрачаннѐ державних 

коштів. Від того, наскільки фіскальна політика продумана, вивірена, 

розрахована, правильно визначені пріоритети і розставлені акценти, зале-

жить стимуляваннѐ розширеннѐ споживчого попиту або, навпаки, його 

стримуваннѐ, заохоченнѐ нагромаджень і заощаджень. 
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Серед засобів фіскальної політики основним, найбільш універсальним 

та діювим фінансовим інструментом виступаять податки. Податки встанов-

ляять рівень державної централізації ВВП, ѐкий на даний час коливаютьсѐ в 

різних країнах в межах 30-50%, та пропорції розподілу й перерозподілу 

доходів яридичних і фізичних осіб. В сучасних умовах податки виступаять 

основним методом формуваннѐ доходів держави, їх питома вага в доходах 

бяджету сѐгаю 90-95% [4]. 

В умовах сучасної світової економіки особливе значеннѐ отримую 

розвиток системи податкових пільг длѐ інвесторів, що здійсняять вкладеннѐ 

у фундаментальні дослідженнѐ, науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

розробки. В ѐкості інструментів, оріюнтованих на створеннѐ сприѐтливих 

можливостей длѐ стимуляваннѐ компаній до інвестуваннѐ в науково-

дослідну діѐльність, набули широкого поширеннѐ: система податкових пільг 

длѐ малого і середнього бізнесу, новостворених акціонерних товариств; 

податковий кредит на дослідженнѐ і розробки длѐ заохоченнѐ корпорацій до 

збільшеннѐ інвестицій у фундаментальні дослідженнѐ та дослідно-конструк-

торські розробки; практика вирахуваннѐ з оподатковуваного доходу компаній 

внесків до бяджету науково-дослідних партнерських об’юднань; податкове 

кредитуваннѐ витрат на професійну підготовку та підвищеннѐ кваліфікаційно-

го рівнѐ персоналу; метод прискореної амортизації длѐ високотехнологічного 

устаткуваннѐ. 

Рѐд країн, що застосовуять податкове стимуляваннѐ інноваційної діѐль-

ності, здебільшого практикуять використаннѐ податкових дослідних кредитів, 

інші використовуять спеціальні коефіціюнти длѐ витрат, ѐкі пов’ѐзані з інновацій-

ноя діѐльністя. Двома провідними країнами в Ювропі ю Франціѐ, що викорис-

товую податковий дослідницький кредит, та Велика Британіѐ, що застосовую 

спеціальні вирахуваннѐ. Кожна з зазначених країн надаю податкові пільги всім 

підприюмствам, що займаятьсѐ інноваційноя діѐльністя. Проте розмір пільг длѐ 

різних підприюмств ю різний. Малі підприюмства отримуять більші податкові 

пільги, також більші пільги отримуять суб’юкти господаряваннѐ, що зайнѐті в 

пріоритетних секторах економіки. Також потрібно зазначити, що розроблені 

програми податкового стимуляваннѐ інноваційної діѐльності суб’юктів господа-

ряваннѐ в розвинених країнах світу не передбачаять вибірковий характер, що 

унеможливляю незаконне та корупційне наданнѐ преференцій «вибраним» 

підприюмствам, що ми спостерігаюмо в економіці України [1]. 

Політика державних витрат порѐд із податками ю також одним з 

найважливіших інструментів фіскальної політики та державного регуляваннѐ 
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ринкової економіки в цілому *4+. Державні витрати і податки прѐмо впли-

ваять на рівень сукупних витрат, а отже, на обсѐги національного вироб-

ництва і зайнѐтість населеннѐ. 

В багатьох країнах ОЕСР реакціюя на глобальний фінансовий тиск, 

погіршеннѐ економічної ситуації і стану державних фінансів стала розробка та 

реалізаціѐ планів фіскальної консолідації – комплексу заходів, спрѐмованих 

на скороченнѐ державного боргу, покращеннѐ структури боргових платежів 

та зменшеннѐ видатків із його обслуговуваннѐ. Про реалізація таких планів 

Естоніѐ і Угорщина заѐвили вже у 2009 р. Німеччина створила надійні 

інституційні умови реалізації таких планів – у відповідності до національного 

стабілізаційного пакету у Основний Закон Німеччині внесено положеннѐ 

(ст.109, абз.3), ѐкі зобов’ѐзуять федеральний урѐд (з 2016 р.) та урѐди земель 

(з 2020 р.) фінансувати свої бяджети без залученнѐ кредитних доходів. На 

федеральному рівні порушеннѐ такого обмеженнѐ ю можливим лише у 

випадках необхідності компенсації кон’янктурних коливань та покращеннѐ 

фінансової ситуації у наслідок природних катастроф або надзвичайних 

ситуацій.  

За високого рівнѐ державних видатків та ризиків їх зростаннѐ у 

наслідок старіннѐ населеннѐ, суттюва частина консолідації державних фінансів 

у багатьох країнах припадаю на державні видатки. У період 2009-2015 рр. у 

середньому по країнах ЮС державні видатки зменшилисѐ майже на 3% ВВП, у 

т.ч. у Ірландії на 12,1%, у Литві – на 9,8%, у Естонії та Латвії – на 6,5% ВВП. В 

Україні відсутні ѐк чіткі цільові оріюнтири фіскальної консолідації, так ї 

конкретні плани їх досѐгненнѐ *3+. 

Характерноя особливістя сучасного етапу здійсненнѐ фіскальної полі-

тики України ю пріоритетність виконаннѐ фіскальних завдань над регуляячим 

потенціалом податкових інструментів, неефективність використаннѐ держа-

воя фінансових ресурсів, мобілізованих ѐк за рахунок податкових, так і 

боргових джерел, дисбаланси міжбяджетних та соціальних трансфертів, що 

негативно позначаютьсѐ на макроекономічній стабільності. 

Українська економіка потребую докорінних реформ та реалізації 

ефективних політичних рішень в усіх сферах. Фінансова політика повинна бути 

комплексноя та узгодженоя, мати постійний вектор розвитку та водночас 

оперативно реагувати на поточний економічний стан. Правильний вибір 

управлінських інструментів бяджетно-податкової політики на кожному етапі 

економічного розвитку забезпечить ефективне функціонуваннѐ бяджетної та 

економічної систем в цілому та окремих їх складових. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Сьогодні методика обґрунтуваннѐ управлінських рішень у страховій справі 

ю наслідком досліджень сучасної західної науки, пристосованої здебільшого до 

стабільних економічних систем і не може бути спроектована на status quo 

української страхової сфери. Актуальність ціюї проблеми підкресляютьсѐ недо-

статністя досліджень методики оціняваннѐ фінансового стану страхових 

організацій у сучасній економічній науці, методів фінансового управліннѐ і 

контроля, ѐкі тотожні реальному стану страхового ринку України та її економіки.  

Оцінка й контроль ефективності діѐльності страхової компанії повинні 

здійсняватись на основі тих показників, котрі характеризуять фінансові 

сторони діѐльності страховика і можуть бути стабільним інструментом у 

страховому менеджменті. 

Труднощі розробки формуваннѐ цілісної системи показників результа-

тивності оцінки фінансової діѐльності страхової компанії обумовлені тим, що 



113 

в теперішній час в різних вітчизнѐних виданнѐх здійсняять спроби засто-

суваннѐ зарубіжного досвіду оціняваннѐ діѐльності страховика. Дискусійним 

ю питаннѐ про кількість показників, ѐкі всебічно розкриваять зміст діѐльності 

страхової компанії. У цьому контексті необхідно із усього різноманіттѐ обрати 

найбільш суттюві показники, що ѐкісно характеризуять фінансових результатів 

діѐльності страхової компанії і, на цій основі, сформулявати систему 

узагальняячих показників [1]. 

Фінансова стабільність повинна проѐвлѐтись у фінансових відносинах. 

Фінансові відносини складаять лише частину економічних відносин суб'юктів 

ринку страхуваннѐ, і в такому розумінні «фінансова стабільність» відріз-

нѐютьсѐ від понѐттѐ «стабільність», ѐк частина відрізнѐютьсѐ від цілого. В той 

же час фінансова стабільність ѐк частина страхової системи знаходитьсѐ під 

впливом інших її елементів і реалізую в собі рѐд економічних функцій. 

Стан стабільності страхової компанії формуютьсѐ під впливом функцій, 

різних за характером і за ступенем впливу на її діѐльність. 

Длѐ вивченнѐ впливу функцій на стабільність страхової компанії їх 

необхідно систематизувати. В основу систематизації можуть бути покладені 

різні ознаки. У найзагальнішому виглѐді можна виділити функції макрорівнѐ, 

ѐкі реалізуятьсѐ шлѐхом складної взаюмодії та рівноваги на ринку, а також 

мікрорівнѐ. 

У страховому менеджменті країн заходу активно використовуютьсѐ 

класифікаціѐ функцій за можливістя управліннѐ ними. З цих позицій функції 

стабільності можуть бути такими, що піддаятьсѐ і не піддаятьсѐ управління, 

тобто керованими та некерованими. Тому доцільно застосувати наступний 

поділ : первинні керовані функції, другорѐдні керовані функції і ринкові 

функції, ѐкі одночасно можуть мати характеристики двох попередніх. 

До первинних керованих відносѐтьсѐ: створеннѐ страхового продук-

ту, організаціѐ продажів страхових послуг і формуваннѐ попиту, створеннѐ 

гнучкої системи тарифів і власної інфраструктури страховика. До  другорѐд-

них керованих функцій відноситьсѐ менеджмент матеріальних, фінансових 

і трудових ресурсів страхової компанії. В сукупності всі ці функції взаюмо-

зв'ѐзані між собоя, і зміни одніюї з них відбиваятьсѐ на всіх інших. До 

частково керованих ринкових функцій відносѐть контроль ринкового 

попиту та конкуренції, організаціѐ інфраструктура страхової компанії тощо. 

До некерованих ринкових функцій відносѐть державний устрій та політич-

ну систему, соціально-етичне оточеннѐ, кон'янктуру світового страхового 

ринку. 
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Така класифікаціѐ відповідаю реальним практичним потребам страхо-

вих менеджерів, ѐкі розроблѐять стратегія поведінки компанії на ринку, 

зокрема – з метоя підвищеннѐ її фінансової стабільності. 

При аналізі методики оцінки діѐльності страхових компаній необхідно 

брати до уваги ті, котрі ю створеними та використовуятьсѐ на практиці 

національними регулѐторами фінансових ринків. Так, Національноя асоціа-

ціюя страхових організацій США розроблено методику оцінки діѐльності 

страхових компаній, ѐка вклячаю 4 групи показників: загальні показники; 

показники рентабельності; показники ліквідності; показники резервів. 

В Україні Державноя комісіюя з регуляваннѐ ринку фінансових послуг 

України було розроблено Рекомендації щодо аналізу діѐльності страховиків 

*2+, відповідно до ѐких здійсняютьсѐ аналіз діѐльності страхових компаній із 

страхуваннѐ життѐ на основі оціняваннѐ дев’ѐти показників. Згідно ціюї 

методики (тестів раннього попередженнѐ) здійсняютьсѐ також розрахунок 

комплексного показника, на основі значень ѐкого визначаютьсѐ рівень фінан-

сової надійності страхової компанії. Ще одним методом, ѐкий застосовуять 

длѐ оцінки діѐльності страховиків, ю їх публічне рейтингуваннѐ, під ѐким 

розуміять процес незалежного оціняваннѐ страхових компаній за визначе-

ними правилами і методиками *3+. 

На основі аналізу різноманітних методичних підходів щодо оцінки 

діѐльності страхових організацій, нами зроблено висновок, що длѐ оцінки 

ефективності діѐльності страхових компаній у сфері недержавного накопичу-

вального страхуваннѐ необхідно визначити оптимальний набір показників, ѐкі 

б у достатній мірі характеризували їх фінансову надійність, організаційну 

ефективність та результати їх діѐльності у визначеній сфері. Ці показники 

доцільно згрупувати у 3 групи: загальні показники; спеціальні показники, що 

характеризуять діѐльність СК у сфері накопичувального страхуваннѐ; показ-

ники, ѐкі характеризуять організаційну ефективність компанії *4+. 

Загалом розглѐдаять наступні критерії визначеннѐ фінансової стійкості 

страховика: 

 наѐвність достатнього обсѐгу страхових операцій; 

 наѐвність розвиненої практики перестрахуваннѐ; 

 забезпеченнѐ збалансованого страхового портфелѐ;  

 обмеженнѐ відповідальності за ризиками; 

 оптимальне розміщеннѐ страхових резервів;  

 зважена тарифна політика; 

 диверсифікаціѐ діѐльності. 
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На основі вищевказаних критеріїв розраховуять наступні показники 

ефективності діѐльності страхових компаній: 

 показник ділової активності;  

 зіставленнѐ обсѐгів власного капіталу і статутного капіталу;  

 рівень сплаченого статутного капіталу; 

 показники структури активів; 

 темп зростаннѐ страхових премій; 

 показник забезпеченнѐ страховика власними засобами;  

 рівень покриттѐ інвестиційними активами страхових резервів.  

Ю й інші показники ефективності функціонуваннѐ страховиків. Але цих 

показників достатньо длѐ того, щоб, проаналізувавши основні дані діѐльності 

страховиків, ѐкі оприлядняятьсѐ щорічно, потенційний страхувальник міг 

визначитись у вільному виборі надійного длѐ себе страховика. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

Хлібопекарська промисловість України ю одніюя з основних сфер 

харчової промисловості, ѐка за виробничими потужностѐми, механізаціюя 

технологічних процесів, асортиментом спроможна забезпечити населеннѐ 

різними видами хлібних виробів. Стаціонарні хлібопекарські підприюмства 

маять важливе значеннѐ длѐ підтримки соціальної стабільності в суспільстві. 

В умовах ринкової економіки отриманнѐ прибутку ю безпосередньоя метоя 

виробництва. Прибуток створяю певні гарантії длѐ подальшого існуваннѐ і 

розвитку підприюмства. На ринку підприюмства виступаять ѐк відносно 

відособлені товаровиробники. Встановивши ціну на продукція, вони 

реалізуять її споживачу, при цьому одержуячи грошову виручку, що не 

означаю отриманнѐ прибутку. Длѐ виѐвленнѐ фінансового результату 

необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво і реалізація, ѐкі 

приймаять форму собівартості продукції. 

Прибуток товариства з обмеженоя відповідальністя оподатковуютьсѐ і 

розподілѐютьсѐ в загальному порѐдку, встановленому длѐ яридичних осіб. 

При підведенні підсумків господарської діѐльності за рік кожному учаснику 

виплачуютьсѐ частка прибутку, відповідна його внеску в статутний капітал, 

післѐ внесеннѐ до бяджету податків, інших обов'ѐзкових платежів, напрѐму 

прибутку на розвиток підприюмства і матеріальне заохоченнѐ працівника. 

Основні категорії, ѐкі розкриваять економічну сутність податку на 

прибуток ю об’юкт оподаткуваннѐ, валовий дохід, валові витрати та аморти-

заціѐ. 

Об’юктом оподаткуваннѐ ю прибуток, ѐкий визначаютьсѐ шлѐхом 

зменшеннѐ суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму 

валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань. 

Валовий дохід – загальна сума доходу платника податку від усіх видів 

діѐльності, отриманого (нарахованого) протѐгом звітного періоду в грошовій, 



117 

матеріальній або нематеріальній формах ѐк на території України, її 

континентальному шельфі, виклячній (морській) економічній зоні, так і за її 

межами. 

Валові витрати виробництва та обігу – сума будь – ѐких витрат 

платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, 

здійсняваних ѐк компенсаціѐ вартості товарів (робіт, послуг, ѐкі придба-

ваятьсѐ (виготовлѐятьсѐ) таким платником податку длѐ їх подальшого 

використаннѐ у власній господарській діѐльності. 

Під терміном “амортизаціѐ” основних фондів і нематеріальних активів 

слід розуміти поступове віднесеннѐ витрат на їх придбаннѐ, виготовленнѐ або 

поліпшеннѐ, на зменшеннѐ скоригованого прибутку платника податку у 

межах норм амортизаційних відрахувань. 

Найбільш повні дані про формуваннѐ й використаннѐ прибутку 

підприюмства відображаятьсѐ у звіті про прибутки й збитки форми, що 

складаютьсѐ за рік. У ньому відображаятьсѐ фінансові результати від 

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, реалізації й вибуттѐ основних 

коштів й інших активів, а також від позареалізаційних операцій. У звіті 

показуятьсѐ використаннѐ прибутку, платежі за рахунок нього в позабя-

джетні й інші фонди, а також належні з розрахунку й фактично внесені 

платежі в бяджет. 

Результати проведеного дослідженнѐ даять підстави стверджувати, 

що прослідковуютьсѐ тенденціѐ зменшеннѐ обсѐгів виробництва, що 

зумовлено зменшеннѐм закупівлі сировини, і відповідно зменшеннѐм 

фонду оплати праці. Зменшиласѐ чисельність персоналу, що в своя чергу 

вплинуло на чистий дохід від реалізації продукції підприюмства.  

Зменшеннѐ фондовіддачі указую на зниженнѐ ефективності їх викорис-

таннѐ, що ю негативним ѐвищем у діѐльності підприюмства. Длѐ подальшого 

підвищеннѐ фондовіддачі на підприюмствах галузі необхідно збільшувати 

обсѐг виробленої продукції за рахунок інтенсивнішого використаннѐ 

основних виробничих фондів, з одного боку, та знижувати середньорічну 

вартість цих фондів за рахунок ліквідації зношених та тих основних 

виробничих фондів, що не використаних у виробництві — з іншого. Показник 

фондовіддачі за окремими виробництвами коливаютьсѐ у значних межах 

залежно від виду продукції, що випускаютьсѐ, складності технологічного 

процесу і рівнѐ використаннѐ основних виробничих фондів.  

Коефіціюнт оборотності виражаю кількість повних кругообертів оборот-

них коштів. Розрахунок коефіціюнта оборотності даю підстави стверджувати, 
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що оборотні кошти протѐгом року зробили 214,4 оборотів у попередньому і 

відповідно 146,6 оборотів у звітному році. Коефіціюнт оборотності використо-

вуять длѐ порівнѐннѐ швидкості обороту коштів різних підприюмств ѐк одніюї 

галузі, так і різних галузей міського господарства *2+. 

Длѐ ефективно працяячого підприюмства, капітал в процесі руху 

самозростаю і приносить дохід своюму власнику. Швидкість обо¬ротності 

капіталу визначаютьсѐ за допомогоя таких показників: коефіціюнта оборот-

ності капіталу (показую кількість його оборотів за відповідний період) та 

тривалості одного обороту капіталу, визначеної, ѐк правило, в днѐх. 

Чим швидше обертаютьсѐ капітал, тим більше продукції виробить і 

реалізую підприюмство за тої самої величини капіталу. Отже, ефект, 

досѐгнутий в результаті прискореннѐ оборотності капіталу, виражаютьсѐ, в 

першу чергу, в збільшенні випуску продукції без додаткового залученнѐ 

фінансових ресурсів. Затримка руху засобів на будь-ѐкій стадії веде до 

гальмуваннѐ оборотності капіталу, що потребую додаткового вкладеннѐ 

засобів. 

Прибуток підприюмства залежить від його операційної активності, ѐка 

на виробничих підприюмствах виражаютьсѐ передусім обсѐгом виготовленнѐ і 

продажу продукції. Під час аналізу залежності прибутку від операційної 

активності з’ѐсовуятьсѐ два питаннѐ: ѐкий обсѐг виробництва забезпечую 

цільовий прибуток підприюмства; ѐк реагую величина прибутку на зміну 

обсѐгу виробництва. Цільовим у даному випадку називаютьсѐ прибуток, ѐкий 

підприюмство хотіло б одержати в певному періоді виходѐчи зі своїх 

стратегічних завдань *1, c. 160]. 

При проведеннѐ факторного аналізу враховуюмо: зміну фізичного 

обсѐгу реалізації продукції, зміну структури й асортименту реалізованої 

продукції, зміну рівнѐ витрат на 1 гривня реалізованої продукції (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку ВАТ “Львівський 

хлібозавод №1”, тис. грн. 

Показник 2015 р. 2016 р. Відхилення 

Чистий виторг від реалізації продукції 58413,8 43379 -15034,8 
Собівартість реалізованої продукції 49333,1 37516 -11817,1 
Валовий прибуток 9080,7 5863 -3217,7 

Джерело: [2] 
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З таблиці 2 видно, що у звітному році відбулосѐ зниженнѐ валового 

прибутку від реалізації продукції на 3217,7 тис. грн., також зменшивсѐ чистий 

виторг від реалізації продукції на 15034,8. Визначимо ступінь впливу факторів 

на ця зміну. 
1. Зміна фізичного обсѐгу реалізації:

16,2175)1
1,49333

37516
(*7,90801 P  (тис. грн.) 

2. Зміна структури й асортименту реалізованої продукції:

61,181)
1,49333

37516

8,58413

43379
(*7,90802 Ð  (тис. грн.) 

3. Зміна рівнѐ витрат на 1 гривня реалізованої продукції:

58,867)
43379

37516

8,58413

1,49333
(*433793 Ð  тис. грн. 

Відповідно баланс впливу факторів матиме виглѐд: 
 +3217,7= -2175,16+(-181,61)+(-867,58). 

Таким чином, негативний вплив на динаміку валового прибутку зроби-

ли зміна фізичного обсѐгу реалізації, зміна структури й асортименту реалізо-

ваної продукції та зміна рівнѐ витрат на 1 гривня реалізованої продукції. 

Спостерігаютьсѐ зменшеннѐ фізичного обсѐгу реалізованої продукції в нату-

ральному вираженні. Найбільш ймовірноя причиноя зниженнѐ фінансових 

результатів від реалізації продукції ю погіршеннѐ кон’янктури ринку, внаслі-

док чого відбулосѐ зменшеннѐ обсѐгу реалізації в натуральному вираженні, 

підприюмство зобов’ѐзане зменшити ціни. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАРОЩУВАННЯ  
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПРИКОРДОННИХ 

ТЕРИТОРІЙ 
 

Необхідноя умовоя длѐ здійсненнѐ процесу розширеного відтвореннѐ 

на прикордонних територіѐх на всіх його стадіѐх і у всіх формах виступаю 

нaѐвність фінансових ресурсів, оскільки соціально-економічний розвиток цих 

териорій в сучасних умовах потребую належного фінансового забезпеченнѐ. 

Особливістя прикордонної території ю її специфічні природно-економічні, 

геополітичні, соціально-культурні умови, ѐкі сприѐять реалізації первинного 

рівнѐ зовнішньоекономічних зв'ѐзків. Тому, вивчаячи феномен прикордон-

них териорій необхідно пам’ѐтати про дуалізм впливу кордону, ѐкий з одного 

боку ю роз’юднуячим фактором на економічному, соціальному, політичному 

та культурному рівнѐх і перетворяю ці териорії на периферійні по відношення 

до центру, а з іншого виступаю чинником, що відкриваю значні можливості длѐ 

економічного та соціального розвитку, а також співпраці й інтеграції не тільки 

на територіальному а й на загальнодержавному щаблѐх.  

Функціонуваннѐ прикордонних територій неможливе без відповідної 

кількості фінансових ресурсів, ѐкі забезпечуять реалізація стратегічних цілей 

та поточних завдань економічної політики прикордонних територій. 

Відмінності у трактуванні фінансових ресурсів різними вченими полѐ-

гаять насамперед у визначенні їх джерел формуваннѐ та складу, ѐк грошові 

кошти, нагромадженнѐ, доходи, фонди, форм виѐвленнѐ, а також їх цільового 

призначеннѐ й участі у певних стадіѐх суспільного виробництва, що вкля-

чаять формуваннѐ, розподіл й використаннѐ валового суспільного продукту 

та національного доходу. Ми вважаюмо, що доцільно визначати фінансові 

ресурси прикордонних територій ѐк сукупність фінансових коштів, що 

обертаятьсѐ на даній території з метоя забезпеченнѐ стабільного функціо-

нуваннѐ і розвитку її економіки, соціальної сфери та покращеннѐ рівнѐ життѐ 

населеннѐ, оскільки понѐттѐ фінансових коштів вважаюмо ширшим та таке, що 

за своюя економічноя природоя передбачаю направленнѐ на здійсненнѐ 

поточних витрат та розширене відтвореннѐ.  
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Основним завданнѐм фінансових ресурсів прикордонних територій ю 

сприѐннѐ розвитку виробництва, зростання зайнѐтості та залучення інвести-

цій. Також на сьогоднішній день все помітнішоя стаю тенденціѐ до посиленнѐ 

соціальної функції фінансів прикордонних територій, що поѐсняютьсѐ перене-

сеннѐм фінансуваннѐ соціальних витрат на локальний рівень. 

В науковій літературі існуять кілька підходів до класифікації фінан-

сових ресурсів прикордонних територій відповідно до того, що вкладаюмо у 

сутність ціюї економічної категорії. За одним з них, у складі фінансових 

ресурсів прикордонних територій виділѐять: 

 централізовані фінансові ресурси, що утворяятьсѐ на рівні держави, 

окремих адміністративно-територіальних одиниць, об’юднань, мініс-

терств; 

 децентралізовані фінансові ресурси, що вони створяятьсѐ на рівні 

окремих суб’юктів господарської діѐльності. 

Вважаютьсѐ, що до складу централізованих фінансових ресурсів 

входить загальнодержавний фонд фінансових ресурсів (ресурси державного 

бяджету), фонди фінансових ресурсів місцевого самоврѐдуваннѐ (ресурси 

місцевих бяджетів), ресурси державних фінансових інститутів, ресурси мініс-

терств, промислових об’юднань, ресурси виробничих об’юднань, підприюмств, 

госпрозрахункових організацій та установ. Іншими словами, централізовані 

фонди коштів перебуваять у розпорѐдженні держави ѐк суб’юкта публічної 

влади та органів місцевого самоврѐдуваннѐ і акумуляятьсѐ в державній 

бятжетній системі та централізованих грошових фондах цільового призна-

ченнѐ. 

Наступний підхід передбачаю виділеннѐ у складі фінансових ресурсів 

прикордонних територій державні та недержавні фінансові ресурси. До 

державних фінансових ресурсів прикордонних територій відносѐть фінансові 

ресурси, що формуятьсѐ з доходів місцевих бяджетів, відрахувань (дотації, 

субвенції) з Державного бяджету, позабяджетних коштів, цільових фінансо-

вих призначень, а також утворені на прикордонних територіѐх за рахунок 

Державного бяджету. 

До недержавних фінансових ресурсів регіону вклячаятьсѐ кошти 

підприюмств і організацій, фізичних і яридичних осіб, кошти населеннѐ. 

акщо класифікувати фінансові ресурси прикордонних територій, беру-

чи за основу їх формуваннѐ фонди грошових коштів, то ѐк у їх склад 

відносимо фінансові ресурси у фондовій, так і нефондовій формі. До основних 

фінансових фондів належать: місцеві бяджети, резерви, позабяджетні, 
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валятні і цільові фонди та грошові фонди комунальних суб’юктів господаря-

ваннѐ. В нефондовій формі знаходѐтьсѐ ресурси, ѐкі залучаятьсѐ місцевими 

органами влади у виглѐді банківських кредитів, розміщеннѐ місцевих позик 

та ін. 

Відштовхуячись від запропонованого нами визначеннѐ фінансових 

ресурсів, доцільноя буде класифікаціѐ фінансових ресурсів прикордонних 

територій ѐк таких, що формуятьсѐ з бяджетних та позабяджетних коштів. За 

обсѐгом позабяджетні, ѐк правило, значно перевищуять бяджетні, однак 

найвагоміша роль у фінансуванні соціально-економічного розвитку території 

належить бяджетним джерелам, оскільки саме вони перебуваять у 

розпорѐдженні та під контролем територіальних органів влади. На сьогодніш-

ній день переважна частина позабяджетних ресурсів знаходитисѐ за межами 

віданнѐ територіальних органів управліннѐ. Тому фінансовий потенціал 

території перш за все, визначаютьсѐ її бяджетними ресурсами. 

Фінансові ресурси прикордонних територій вклячаять бяджетні 

кошти, кошти яридичних і фізичних осіб, що функціонуять на даній території, 

кошти державних і територіальних позабяджетних фондів, кредитні, банків-

ські ресурси, грошові кошти населеннѐ та інші фінансові кошти. Зауважимо, 

що фінансові ресурси прикордонних територій формуятьсѐ за рахунок тих же 

джерел, що і державні, але маять суттюву відмінність у тому, що доходні 

частини бяджетів прикордонних територій вклячаять значно більшу частину 

кредитних ресурсів, а також субсидій державного бяджету. 

Місцеві бяджети прикордонних територій повинні забезпечуять мате-

ріальну незалежність органів місцевого самоврѐдуваннѐ, і безпосередньо їм 

підпорѐдковані. Це даю змогу місцевим органам самоврѐдуваннѐ бути 

організаторами цих бяджетних відносин. Всі ланки бяджетів прикордонних 

територій ю пов’ѐзані між собоя, а також з установами та підприюмствами всіх 

форм власності, ѐкі функціонуять на прикордонній території. Цей зв’ѐзок 

проходить через розподіл створеної вартості та надходженнѐ в бяджет і 

фінансуваннѐм з бяджету. Саме ці особливості розподільчих відносин 

бяджетів прикордонних територій, ѐкі виникаять у процесі їх формуваннѐ та 

використаннѐ, виділѐю їх з місцевих фінансів і бяджетної системи країни в 

окрему економічну категорія. 

Фінансові ресурси прикордонних територій визначаятьсѐ виробленим 

у розрахунку на душу населеннѐ національним доходом, оскільки фінансові 

надходженнѐ забезпечуятьсѐ, насамперед, з доходів економічних суб’юктів. 

Потребу у фінансових ресурсах розраховуять на основі фактичного рівнѐ 
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витрат. Іншими словами, фінансові ресурси прикордонних територій вкля-

чаять прибуток, інші елементи чистого доходу яридичних осіб та аморти-

зація основних фондів території без амортизації житлового фонду, будівель і 

споруд органів державної влади.  
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НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 

РОЗВИТКУ 
 

З метоя забезпеченнѐ рівноваги на ринках стратегічно важливих видів 

продукції та формуваннѐ конкурентного підприюмницького середовища – на 

перший план у фінансово-економічній політиці держави висуваятьсѐ завданнѐ 

щодо реалізації антикризових заходів та заходів, ѐкі дадуть змогу забезпечити 

перехід країни до сталого соціально-економічного розвитку на подальшому 

етапі її ринкових перетворень. Сьогодні ринкові умови господаряваннѐ перед-

бачаять реалізація державної політики, оріюнтованої на такі умови підприюм-

ницького середовища *1, с. 128+: досѐгненнѐ макроекономічної стабільності, 

відновленнѐ економічного зростаннѐ; забезпеченнѐ сприѐтливих умов розвитку 

підприюмництва, підтриманнѐ експортної діѐльності суб'юктів господарської 

діѐльності; сприѐннѐ бяджетній підтримці та модернізації промислових 

підприюмств; запровадженнѐ нових моделей розвитку сучасних виробничої та 

ринкової інфраструктур; підтримка реального сектора економіки. 

Зважаячи на це, необхідно активізувати сферу тих перетворень, котрі 

відбуваятьсѐ зараз практично у всіх сферах господарського життѐ країни 

завдѐки розвитку малого (середнього) підприюмництва, адже формуваннѐ 

ринкових відносин у підприюмницькому середовищі передбачаю, насам-
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перед, розвиток ціюї специфічної соціально-економічної формації. Та, розглѐ-

даячи цей структурний елемент економіки ринкового типу, варто зважати на 

необхідність виваженої державної регіональної політики щодо пріоритетів 

розвитку та програмної підтримки підприюмницьких процесів саме на 

регіональному рівні, враховуячи при цьому зміни кон'янктури підприюм-

ницького середовища *22, с. 21+. Особливо це стосуютьсѐ законодавчих норм, 

діѐ ѐких поширяютьсѐ на суб’юктів малого (середнього) підприюмництва і 

започаткована податковими новаціѐми 2017 року. 

Роблѐчи акцент на активізації підприюмництва, державну політику 

регіонального розвитку розглѐдаюмо ѐк цілісну сукупність заходів, спрѐмо-

ваних на стимуляваннѐ ефективності соціально-економічного розвитку регіо-

нів, раціональне використаннѐ їх ресурсних потенціалів та пріоритетів, 

забезпеченнѐ сприѐтливих умов длѐ життюдіѐльності населеннѐ, вдоскона-

леннѐ територіальної організації суспільства *3+. 

Зважаячи на потребу реалізації основних засад Концепції регіональної 

політики із метоя зміцненнѐ конкурентних умов підприюмницького сере-

довища та послабленнѐ диспропорцій в соціально-економічному розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць, необхідна увага маю приділѐтисѐ 

впровадження нових моделей та механізмів управліннѐ провідними вироб-

ничими комплексами у ѐкі входѐть суб’юкти підприюмницької діѐльності одніюї 

або суміжних галузей національного господарства. 

Отже, длѐ організації ефективної господарської діѐльності у межах 

території (регіону) варто забезпечити ділову активність підприюмств тих галу-

зей економіки, що здатні спрѐмувати поступ ціюї адміністративно-терито-

ріальної одиниці до сталого розвитку. Своюрідне поюднаннѐ виробничого і 

підприюмницького потенціалу малого бізнесу територій, за ціюї умови, сприѐ-

тиме досѐгнення стратегічних цілей розвитку регіону шлѐхом активізації 

державної регіональної політики, ѐк вагомого екзогенного фактора кон’янк-

тури підприюмницького середовища.  

Потреба комплексного вирішеннѐ проблем щодо необхідності 

активізації підприюмницької діѐльності, зумовляю реформи в регіональній 

економіці – зміну її прогресивної структури з оріюнтаціюя, насамперед, на 

розвиток підприюмств виробничих галузей, ѐкі можуть задовольнити потреби 

споживчого сектора. Тому об'юктивноя передумовоя подоланнѐ кризових 

ѐвищ ю, ѐк свідчить світовий досвід, використаннѐ ефективних механізмів 

фінансової підтримки малого підприюмництва в активізації промислового 

розвитку держави. 
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Зауважимо, що досі немаю загальноприйнѐтого підходу до вирішеннѐ 

проблем стабілізації умов підприюмницького середовища, ѐкий передбачав 

би взаюмодія економічної, соціальної та екологічної його складових, що в 

сукупності підкресляять необхідність реалізації системи заходів регіональної 

політики, оріюнтованих на підвищеннѐ потенціалу та ділової активності 

промислових підприюмств. Важливе значеннѐ при цьому маю розкриттѐ нових 

можливостей підприюмницького потенціалу малих та середніх підприюмств, 

здатного виконувати функції генератора сталого регіонального розвитку. 

Розширеннѐ виробничих потужностей регіону завдѐки розвитку та 

забезпечення ділової активності підприюмств промислового сектора ю перс-

пективним у разі створеннѐ умов кон'янктури підприюмницького середовища 

длѐ співпраці органів місцевого самоврѐдуваннѐ та суб'юктів малого бізнесу. З 

метоя забезпеченнѐ гарантованого ринку збуту і збільшеннѐ виробництва 

длѐ малих підприюмств здійсняютьсѐ ресурсна підтримка. Одна з її форм – 

залученнѐ таких суб'юктів виробничої сфери до формуваннѐ, розміщеннѐ й 

виконаннѐ робіт та наданнѐ послуг длѐ задоволеннѐ державних та регіональ-

них потреб (державне замовленнѐ). 

Співпрацѐ у цьому напрѐмі буде ефективнішоя, ѐкщо органи місцевого 

самоврѐдуваннѐ матимуть частку у капіталі цих підприюмств та впливатимуть 

на їх діѐльність у рамках реалізації завдань виваженої фінансово-економічної 

політики. Удосконаленнѐ нормативно-фінансової бази органів місцевого 

самоврѐдуваннѐ сприѐтиме врегулявання питаннѐ щодо їх права робити 

внески з місцевих бяджетів до статутних фондів господарських товариств, 

запобігаячи таким чином неефективному використання бяджетних коштів. 

Рішеннѐ місцевої ради у такому разі повинні передбачати умови веденнѐ 

спільного бізнесу (вклячаячи розподіл прибутку), його відповідність еконо-

мічно-фінансовій політиці місцевих органів влади, участь представників від 

місцевої влади у наглѐдових радах таких господарських товариств длѐ запо-

біганнѐ порушеннѐм у сфері веденнѐ бізнесу. 

На формуваннѐ стратегії промислового розвитку регіонів впливаять 

процеси адаптації засад провадженнѐ сучасної економічної політики держави 

до світових пріоритетів та міжнародних стандартів. Тому управліннѐ сфероя 

економічних відносин варто здійснявати із використаннѐм ринкових важелів, 

ѐкі діять ѐк стимулѐтори розвитку підприюмств цілого господарського 

комплексу країни і кожної його галузі зокрема. Незважаячи на це, необхідно 

продовжувати активну та послідовну політику у сфері регуляваннѐ підпри-

юмницької діѐльності. Адже зараз не завжди забезпечуютьсѐ ефективна 
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співпрацѐ місцевих органів влади з підприюмцѐми, неналежне й інфор-

маційне забезпеченнѐ процесу розвитку підприюмництва. Існую рѐд інших 

негативних чинників, що створяять перешкоди длѐ такого розвитку, до ѐких, 

зокрема, можна віднести *2, с. 195]: 

 відсутність чітко сформульованої через систему правових актів держав-

ної політики у сфері підтримки малих підприюмств, що займаятьсѐ

виробничоя діѐльністя;

 велика кількість необґрунтованих адміністративних бар'юрів (реюстра-

ціѐ, ліцензуваннѐ, сертифікаціѐ, інвестуваннѐ, системи контроля і

дозвільної практики, тощо);

 брак реальних та діювих механізмів фінансово-кредитної підтримки та

гарантуваннѐ;

 надмірний податковий тиск;

 невпевненість підприюмців у стабільності умов веденнѐ бізнесу,

зважаячи на зміни кон'янктури підприюмницького середовища у

ѐкому вони провадѐть господарську діѐльність;

 надмірне втручаннѐ органів влади у діѐльність суб'юктів господа-

ряваннѐ;

 недосконалість організації системи підтримки малого підприюмництва

через відсутність координаційного центру, здатного об'юднати пооди-

нокі зусиллѐ структур, ѐкі працяять на ринку послуг з підтримки

малого підприюмництва;

 відсутність узагальненої, достовірної та повної інформаційно-довід-

кової бази даних з питань підприюмництва.

Серед заходів, ѐкі вже реалізовуятьсѐ на обласних рівнѐх і покликані

сприѐти розвитку малого (середнього) підприюмництва на теренах нашої 

держави, можна виділити: створеннѐ міських бізнес-інкубаторів; розробку та 

затвердженнѐ переліку програм та проектів, що спільно із Українським 

фондом підтримки підприюмництва маять реалізовуватись длѐ суб'юктів 

малого підприюмництва; утвореннѐ робочих груп длѐ переглѐду ухвалених 

регулѐторних актів місцевих рад щодо підприюмництва; законодавче 

обґрунтуваннѐ засад державної регулѐторної політики у сфері господарської 

діѐльності *41+; створеннѐ видань інформативного типу з метоя залученнѐ 

інвестицій длѐ реалізації запропонованих органами місцевого самоврѐдуван-

нѐ інвестиційних проектів розвитку територій; створеннѐ консультаційно-

інформаційних центрів у складі відділів промисловості та підприюмництва 

місцевих рад, ѐкі надаять безкоштовну допомогу суб'юктам підприюмницької 
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діѐльності в рамках виконаннѐ заходів сприѐннѐ розвитку промисловості та 

малого підприюмництва територій, тощо. Перераховані заходи доречно 

конкретизувати за відповідними галузѐми, що забезпечить ймовірність їх 

ефективного використаннѐ підприюмствами, ѐкі потребуять того чи іншого 

виду підтримки, провадѐчи діѐльність у галузі із певноя специфікоя 

(наприклад підприюмства оборонно-промислового комплексу).  

Взаюмодіѐ органів місцевого самоврѐдуваннѐ з підприюмцѐми маю 

забезпечуватись шлѐхом започаткуваннѐ та активізації державно-приватного 

(соціальне) партнерства з питань сприѐннѐ розвитку підприюмництва. А длѐ 

реалізації пріоритетних інвестиційних проектів у промисловості, порѐд із 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, ѐкі ю 

реалізаторами державної промислової політики, повинні активно працявати 

у цьому напрѐмі й регіональні органи управліннѐ. Таким чином, завдѐки 

налагодженій співпраці та новим формам і методам регіонального співро-

бітництва зросте ефективність бяджетних ресурсів, спрѐмованих на 

інвестиційну підтримку промислових підприюмств. До того ж можливості 

регіонального співробітництва сприѐять інвестиційній підтримці регіональ-

них програм, реалізаціѐ котрих ю взаюмовигідноя длѐ окремих адміністратив-

но-територіальних одиниць, а можливості об'юднаннѐ бяджетних ресурсів 

дозволѐять фінансово забезпечити реалізація великих за обсѐгами проектів 

на території кількох адміністративних одиниць. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ БОРГОВОЇ  
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

В умовах глобалізації світової економіки державний борг ю невід’юм-

ноя складовоя функціонуваннѐ економік переважної більшості країн світу. 

Державні позики ю потужним важелем макроекономічного регуляваннѐ та 

інструментом реалізації економічної стратегії. Проте в сьогоднішніх умовах 

розвитку світової економіки спостерігаютьсѐ негативна тенденціѐ до 

зростаннѐ обсѐгів державного боргу. Цѐ проблема стосуютьсѐ й України. Так, 

впродовж останніх років Україна постійно збільшую обсѐги держаних 

запозичень. Разом з тим, основноя проблемоя залишаютьсѐ ефективність 

використаннѐ запозичень, оскільки в основному вони йдуть на фінансуваннѐ 

поточних потреб Державного бяджету України та погашеннѐ вже отриманих 

позик. 

Виділѐять такі головні ознаки боргової політики: 1) боргова політика ю 

сукупністя дій з управліннѐ державним боргом; 2) боргова політика реалі-

зуютьсѐ органами державної влади; 3) понѐттѐ боргової політики вклячаю не 

тільки заходи розробки і реалізації стратегії та тактики використаннѐ залу-

чених на умовах платності боргових зобов’ѐзань, ‒ але й дії державних 

органів влади, спрѐмовані на пошук джерел формуваннѐ державного боргу, а 

також заходи обліку, обслуговуваннѐ та погашеннѐ державних боргових 

зобов’ѐзань; 4) проведеннѐ боргової політики держави здійсняютьсѐ з метоя 

забезпеченнѐ стабільного економічного зростаннѐ, збільшеннѐ рівнѐ зайнѐ-

тості, стримуваннѐ інфлѐції тощо *1+. 

Стан боргової сфери, ѐк складової державних фінансів України, зали-

шаютьсѐ в останні роки досить складним. Державний борг України зберігаю 

тенденція до зростаннѐ. Формуваннѐ державного боргу України відбувалосѐ 

не системно, під впливом потреб оперативного фінансуваннѐ поточних 

бяджетних видатків. Разом з тим, суттюво зросли видатки на обслуговуваннѐ 

державного боргу. 

Прогнози щодо реалізації боргової політики України в подальшому, 

пов’ѐзані зі зростаннѐм обсѐгів державного боргу, що переважно спрѐмовува-



 130 

тиметьсѐ на погашеннѐ поточного боргу, що в своя чергу сприѐтиме 

збільшення боргового навантаженнѐ на економіку України. Така ситуаціѐ 

потребую розробки діювих механізмів щодо зменшеннѐ боргового наванта-

женнѐ й підвищеннѐ ефективності використаннѐ державних позик, що 

забезпечить вихід країни на сталий рівень економічного зростаннѐ. 

Передусім, потрібно прийнѐти законодавчий акт, що чітко регуля-

ватиме функціонуваннѐ державного і гарантованого боргу. 

В процесі управліннѐ державним боргом та операцій з державноя 

заборгованістя маю місце неврегульованість таких питань: 

 розмежуваннѐ повноважень між органами влади щодо управліннѐ 

державним боргом; 

 регламентуваннѐ операцій щодо управліннѐ державним боргом; 

 порѐдок наданнѐ державних гарантій та визначеннѐм пріоритетів у цій 

сфері тощо. 

Необхідно також удосконалити систему управліннѐ державним боргом 

шлѐхом збільшеннѐ інвестиційної спрѐмованості запозичень, що створить 

сприѐтливі умови економічному зростання і підвищить ефективність залу-

чених коштів. 

Важливим завданнѐм боргової політики ю пошук оптимального 

співвідношеннѐ між борговим і податковим фінансуваннѐм бяджетних 

витрат.  

Стратегіѐ формуваннѐ ефективної боргової політики України повинна 

базуватисѐ на науково обґрунтованих засадах. Структура і розмір державного 

боргу маять прогнозуватисѐ на часовому інтервалі в декілька років та навіть 

десѐтиріч. 

До принципових моментів, на ѐких варто зосередити увагу при 

вироблені стратегії ефективної боргової політики України, слід віднести чітко 

визначену граничну межу частки зовнішнього та внутрішнього боргу та витрат 

на їхню обслуговуваннѐ в структурі державних витрат; подальше зниженнѐ 

вартості обслуговуваннѐ державного боргу та подовженнѐ терміну запози-

чень, поюднаннѐ ринкових та інституціональних механізмів управліннѐ 

державним боргом, використаннѐ світового досвіду врегуляваннѐ боргу 

тощо. 

Спираячись на іноземний досвід управліннѐ державним боргом, слід 

акцентувати увагу на застосуванні методу “цільових оріюнтирів” (benchmar-

king) в оцінці ефективності боргової політики, на основі ѐкого може 

здійсняватисѐ неупереджена оцінка ефективності боргової політики. Між 
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тим, його застосуваннѐ передбачаю проведеннѐ активної політики в частині ѐк 

здійсненнѐ запозичень, так і операцій із державним боргом на основі 

застосуваннѐ стандартних схем та процедур: дострокового викупу, вико-

ристаннѐ деривативів при емісії боргових зобов’ѐзань, хеджуваннѐ та 

сек’яритизації боргу. 

Комплексний підхід до формуваннѐ і реалізації ефективної боргової 

політики України маю знайти свою відображеннѐ в зміцненні координації 

боргової політики з бяджетно-фінансовоя та грошово-кредитноя політикоя, 

метоя чого ю підвищеннѐ ефективності управліннѐ активами та пасивами 

держави. 

Йдетьсѐ ѐк про безпосередню наповненнѐ бяджету держави завдѐки 

послідовній політиці оптимізації податкового навантаженнѐ та детінізації 

економіки, так і про зменшеннѐ потреби в прѐмих бяджетних видатках 

внаслідок децентралізації фінансуваннѐ відповідних завдань. Пріоритетними 

напрѐмками такої політики маять бути: 

 оптимізаціѐ ефективності фінансуваннѐ завдань, ѐкі належать до сфери 

компетенції держави та місцевої влади: житлово-комунальної сфери, 

медичного обслуговуваннѐ, інформаційного забезпеченнѐ тощо, 

шлѐхом залученнѐ до їхнього підрѐдного виконаннѐ на тендерній 

основі приватних компаній та суб’юктів підприюмництва; 

 розвиток страхових механізмів пенсійного забезпеченнѐ, медичного 

обслуговуваннѐ, страхових принципів фінансуваннѐ отриманнѐ вищої 

та спеціальної освіти тощо; 

 заохоченнѐ комерційного кредитуваннѐ суб’юктів господарської діѐль-

ності, насамперед, тих, ѐкі сьогодні обґрунтовано отримуять державну 

фінансову підтримку у виглѐді податкових та інших пільг, субсидій, 

дотацій тощо; 

 заохоченнѐ розвитку механізмів випуску корпоративних облігацій, 

розрахованих ѐк на внутрішній, так і на зовнішній ринки; 

 цілеспрѐмований розвиток інститутів та інструментів фондового ринку, 

в тому числі – підтримка первинної емісії цільових інвестиційних 

цінних паперів *2+. 

Одніюя з важливих функцій боргових менеджерів ю управліннѐ ризи-

ком рефінансуваннѐ державного боргу. Втрата можливостей його рефінансу-

ваннѐ в кризових умовах може серйозно поглибити наслідки економічних і 

фінансових негараздів. МВФ на основі стандартизованої оцінки ризиків 

рефінансуваннѐ боргу в світовому масштабі зробив висновок, що такі ризики 
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залишаятьсѐ досить високими длѐ економічно розвинутих країн унаслідок 

погіршеннѐ бяджетних показників, зростаннѐ державних боргів та негативно-

го впливу старіннѐ населеннѐ на збалансованість їх бяджетів у довгостроко-

вому періоді. На думку фахівців МВФ, ризики рефінансуваннѐ боргу длѐ 

більшості країн із ринками, що формуятьсѐ, нижчі, ніж длѐ економічно 

розвинутих країн, що пов’ѐзано з їх сильними фіскальними позиціѐми, 

меншими розмірами державного боргу, сприѐтливішими демографічними 

умовами і позитивними перспективами зростаннѐ *3+. За таких умов слід 

завчасно подумати про вирівняваннѐ профіля боргових виплат за 

допомогоя операцій з управліннѐ зобов’ѐзаннѐми (англ.: liability management 

operations). Такі операції в світовій практиці зазвичай маять форму викупу 

боргу або обміну непогашених боргових зобов’ѐзань. За останні два 

десѐтиріччѐ вони активно застосовувалисѐ борговими менеджерами ѐк 

важливий інструмент управліннѐ ризиками *4, с. 16+. 

Таким чином, в умовах посиленнѐ нестабільності міжнародних 

фінансових ринків і підвищеннѐ вартості державних запозичень необхідно 

розробити ѐкісно нову боргову політику, в центрі ѐкої маю бути: сильна 

система ризик-менеджменту; активне використаннѐ структури державного 

боргу длѐ протидії впливу шокових ситуацій; формуваннѐ резервних фондів і 

буферів ліквідності; розширеннѐ бази інвесторів у державні цінні папери і 

задоволеннѐ попиту у фінансових активах найменш мінливих категорій 

інвесторів. 
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СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 
БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 

У будь-ѐкій сучасній, економічно прогресивній, суверенній державі 

політика підтримки інновацій ю невід’юмноя складовоя стратегії загального 

розвитку. Їй підпорѐдковуютьсѐ інвестиційна політика, що, ѐк правило, 

зоріюнтована на інноваційні моделі, коли ріст ефективності суспільного 

виробництва досѐгаютьсѐ інтенсивним шлѐхом та за рахунок приросту знань 

[3, c. 18]. 

Державна інноваційна політика формуютьсѐ і реалізуютьсѐ виходѐчи з 

основних принципів, ѐкі активізуять інноваційну діѐльність, а саме: 

 пріоритетність інноваційної діѐльності з метоя збільшеннѐ ефектив-

ності технологічного розвитку суспільного виробництва, підвищеннѐ

конкурентоспроможності наукомісткої продукції, зростаннѐ ѐкості

життѐ населеннѐ та екологічної безпеки;

 забезпеченнѐ державного регуляваннѐ інноваційної діѐльності порѐд з

ефективним функціонуваннѐм механізму конкуренції в сфері інновацій;

 зосередженнѐ фінансових ресурсів держави на створенні та поширенні

базових інновацій, тобто таких, що спричинѐять структурні зрушеннѐ в

економіці;

 створеннѐ умов розвитку ринкових відносин і недопущеннѐ викорис-

таннѐ незаконних інструментів конкуренції в сфері інновацій;

 формуваннѐ сприѐтливого інвестиційного клімату длѐ реалізації

інноваційних підприюмницьких ідей;

 державний захист прав та інтересів суб’юктів інноваційного підприю-

мництва, у т. ч. щодо інтелектуальної власності;

 активізаціѐ міжнародної співпраці в сфері інноваційного підприю-

мництва.

Інноваційна політика у широкому сенсі повинна об’юднувати науку,

техніку, економіку, підприюмництво та управліннѐ. Вона охопляю все 
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соціально-економічне середовище, вклячаячи виробництво, банки, науково-

технічний потенціал та рівень наукової грамотності населеннѐ. 

У країнах Заходу механізми формуваннѐ та обговореннѐ інновацій, 

незважаячи на існуячі національні особливості, маять спільні риси. Їх 

об’юднуять три невід’юмні складові: 

 система державної підтримки фундаментальних та пошукових дослі-

джень;

 різноманіттѐ форм та джерел фінансуваннѐ та непрѐмого стимуляван-

нѐ досліджень;

 максимальне сприѐннѐ інноваційному підприюмництву та його

підтримка *1, c.17].

Відтак, держава, створяячи необхідні умови длѐ реалізації іннова-

ційної політики, впливаю на розвиток не лише державного, але й приватного 

сектору інноваційного середовища, тобто інновацій у приватному підпри-

юмництві. 

Можна сформулявати визначеннѐ державної підтримки інноваційної 

діѐльності у підприюмництві ѐк сукупність заходів, що вживаятьсѐ органами 

державної влади з метоя формуваннѐ необхідних правових, економічних і 

організаційних умов та стимулів длѐ суб’юктів інноваційного підприюмництва. 

Такі заходи повинні бути спрѐмованими на пришвидшеннѐ темпів росту 

економіки, сприѐннѐ конкурентоспроможності українських товарів та послуг 

на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

До необхідних умов успішної реалізації державної підтримки інно-

ваційної діѐльності у підприюмництві належить: 

 програмний підхід і виміряваність цілей;

 доступність державної підтримки на всіх етапах інноваційної діѐльності

(у т. ч. длѐ суб’юктів малого та середнього підприюмництва);

 випереджуячий розвиток інноваційної інфраструктури;

 транспарентність та публічність державної підтримки інновацій у

підприюмництві (наприклад, розміщеннѐ відповідної актуальної та повної

інформації на офіційних веб-сторінках органів державної влади);

 пріоритетність подальшого розвитку результатів інноваційного підпри-

юмництва;

 заохоченнѐ приватної підприюмницької ініціативи щодо розробки та

використаннѐ інновацій;

 цільовий характер використаннѐ бяджетних коштів, спрѐмованих на

інноваційну діѐльність.
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Державна підтримка інноваційної діѐльності у підприюмництві може 

реалізовуватись у таких формах: 

 наданнѐ податкових пільг; 

 наданнѐ освітніх послуг щодо впровадженнѐ інновацій у підприюмництві; 

 наданнѐ інформаційної та консультаційної підтримки; 

 сприѐннѐ у формуванні проектної та інших видів документації; 

 формуваннѐ попиту на інноваційний продукт; 

 фінансове забезпеченнѐ (субсидії, гранти, кредити, позики, гарантії, 

внески у статутний (зареюстрований пайовий) капітал); 

 реалізаціѐ цільових програм і проведенні заходів в рамках даних 

програм. 

Проте, невисокий рівень залученнѐ інноваційного фактору до існуячої 

моделі економічного розвитку України спричинѐю суттюву нестабільність тем-

пів приросту промислового виробництва та непостійність динаміки відповід-

них економічних показників. По факту, сьогодні інноваційний розвиток не 

відіграю провідної ролі у зростанні національної економіки. В окремі роки 

мали місце позитивні тенденції, але вони були непостійними, тому можна 

зробити висновки про нестабільний характер інноваційної діѐльності в 

підприюмництві та відсутність відповідних стимулів. Через це не набули 

необхідного впливу базові фактори, ѐкі мали б закласти фундамент фінансо-

вого наповненнѐ інноваційних процесів та, ѐк наслідок, зростаннѐ конку-

рентоспроможності української економіки. Дослідженнѐ даної проблематики 

не втрачаять своюї актуальності і здійсняятьсѐ багатьма вітчизнѐними 

науковцѐми (зокрема, Желізнѐк Р. Й. *2, с. 55-60]). 

У зарубіжних країнах значна роль належить державі у підтримці 

інноваційного підприюмництва, ѐку в цілому можна звести до такого: 1) у 

рамках більшості урѐдових відомств існуять різноманітні програми, спрѐмо-

вані на підвищеннѐ інноваційної активності бізнесу; 2) державні замовленнѐ, 

переважно у формі контрактів на проведеннѐ НДДКР; 3) непрѐмі методи 

державного регуляваннѐ, що формуять стимуляячий вплив зовнішнього 

середовища; 4) держава бере на себе роль посередника в справі організації 

ефективної взаюмодії академічної і прикладної науки, стимуляю кооперація в 

сфері НДДКР промислових корпорацій та університетів, що активізую процес 

розвитку інноваційного підприюмництва. 

У цьому контексті з точки зору законодавчого забезпеченнѐ длѐ 

стимулів розвитку інноваційного підприюмництва необхідно виділити такі 

основні напрѐми правового регуляваннѐ:  
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 визначеннѐ податкових стимулів в системі законодавства;

 створеннѐ правових засад длѐ розробки і реалізації спеціальних про-

грам і проектів, оріюнтованих на наданнѐ підтримки учасникам процесу

комерціалізації науково-технічних розробок;

 створеннѐ правових засад та визначеннѐ статусу інфраструктурних

організацій, ѐкі можуть діѐти ѐк агенти держави по реалізації

спеціальних програм і, ѐк такі, що надаять стимули (наприклад, ANVAR

у Франції);

 визначеннѐ ресурсної бази длѐ стимуляваннѐ в законодавстві про

бяджет;

 розробка та затвердженнѐ правової основи (на рівні підзаконних актів

бяджетного законодавства) длѐ встановленнѐ «правил гри» щодо

використаннѐ бяджетних коштів, наприклад, при співфінансуванні з

приватним сектором і проектах приватно-державного партнерства.

Зокрема, необхідно більш результативніше здійснявати підтримку

малих інноваційних суб’юктів підприюмництва за такими напрѐмами: 

 експертно-консультативна допомога заѐвникам інноваційних проектів

щодо питань формуваннѐ інноваційних проектів, оформленнѐ замов-

лень длѐ одержаннѐ фінансової допомоги, вибору актуальних напрѐм-

ків і сфер реалізації їхньої інтелектуальної власності, підвищеннѐ

конкурентоспроможності продукції, визначеннѐ умов, можливостей і

шлѐхів залученнѐ інвесторів;

 організаціѐ діѐльності Фонду сприѐннѐ розвиткові венчурних інвести-

цій у малі підприюмства в науково-технічній сфері і його керуячої

компанії та узгодженнѐ регламенту взаюмодії з ними;

 науково-методичне забезпеченнѐ розвитку і підтримки суб'юктів мало-

го підприюмництва в інноваційній сфері;

 забезпеченнѐ інформаційного супроводу інноваційних проектів в

інтересах підвищеннѐ ефективності реалізації і прискореного впрова-

дженнѐ результатів інноваційної діѐльності суб'юктів малого підпри-

юмництва;

 організаціѐ проведеннѐ комплексної і спеціалізованої експертиз

інноваційних проектів, що надійшли від суб'юктів малого підприю-

мництва;

 показ досѐгнень інноваційної діѐльності суб'юктів малого підприюм-

ництва, що беруть участь у венчурних конкурсах, взаюмодіѐ з різними

ЗМІ;
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 дослідженнѐ, розробка й апробуваннѐ нових методик впровадженнѐ 

інновацій;  

 розробка пропозицій щодо ефективної реалізації проміжних і кінцевих 

результатів інноваційної діѐльності суб'юктів малого підприюмництва, у 

тому числі з урахуваннѐм потреб і пріоритетів відповідного регіону;  

 організаціѐ заходів щодо обміну досвідом, розширення ділових 

зв'ѐзків і можливостей малого підприюмництва в інноваційній сфері;  

 розробка пропозицій длѐ органів державного управліннѐ щодо питань 

розвитку інноваційної тривалості відповідно до пріоритетів конкрет-

ного регіону;  

 сприѐннѐ взаюмодії суб'юктів малого підприюмництва і технопарків; 

 забезпеченнѐ ділових зв'ѐзків малого і великого бізнесу.  

Необхідна реалізаціѐ конкретних механізмів підтримки іноваційно-

активних суб’юктів підприюмництва, ѐкі маять інноваційний потенціал у 

виглѐді науково-технологічних розробок, патентів, ноу-хау, співпрацяять з 

вченими-експериментаторами, науково-дослідними установами, винахід-

никами; запровадженнѐ фінансової підтримки створеннѐ студентських 

«інкубаторів» підприюмництва та пропаганди їхньої діѐльності. 

Потрібна розробка організаційних механізмів, що сприѐять стиму-

ляячому взаюмовигідному співробітництву малого і великого бізнесу, в 

межах ѐкого великий бізнес стаю основним суб’юктом попиту на інноваційну 

продукція, що вироблѐю мале інноваційне підприюмство. В той же час, урѐд 

країни повинен встановлявати перелік інноваційної продукції в рамках 

державного замовленнѐ.  

Доцільно було б адаптувати в Україні успішну зарубіжну практику 

стимуляваннѐ розвитку малого інноваційного підприюмництва і в першу 

чергу державної урѐдової програми США Small Business Innovation Research 

(SBIR). Цѐ програма, що координуютьсѐ Адміністраціюя по малому бізнесу 

(Small Business Administration), була затверджена в 1982 р. законом Small 

Business Innovation Development Act. ЇЇ мета – залученнѐ малого бізнесу в 

сферу досліджень та розробок, що маять потенціал длѐ подальшої комерціа-

лізації. В програмі SBIR до малого бізнесу відносѐтьсѐ комерційні компанії з 

чисельністя зайнѐтих до 500 чол. До завдань програми відноситьсѐ: 

стимуляваннѐ технологічних інновацій із залученнѐм малого бізнесу, 

посиленнѐ ролі малого бізнесу у виконанні НДДКР длѐ урѐду, збільшеннѐ 

комерціалізації інновацій у приватному секторі та ін. Програма успішно 

зарекомендувала себе, тому може бути зразком длѐ наслідуваннѐ в країнах, 
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що розвиваятьсѐ, зокрема й України. Таким чином, длѐ вирішеннѐ проблем 

фіскальної підтримки підприюмництва доцільно використовувати ѐк 

зарубіжний досвід, так і зазначені інструменти вітчизнѐної системи оподат-

куваннѐ. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 
 

Серед сучасних проблем розвитку національної економіки питаннѐ, 

пов’ѐзані з реалізаціюя податкової політики, відіграять далеко не остання 

роль. Так, недосконале податкове адмініструваннѐ та високі ставки податків 

перешкоджаять вливання інвестиційного капіталу в економіку України *1+, 

що, у своя чергу, гальмую її зростаннѐ. Тому, визначеннѐ критеріїв та 

показників, за допомогоя ѐких можна усебічно здійснити оцінку діювості та 

ефективності сучасної податкової політики та визначити її спроможність 

прискорити економічне зростаннѐ, нині ю вкрай важливим. 

У науковій літературі даній проблематиці приділѐютьсѐ чимало уваги. 

Проте, немаю юдиного переліку критеріїв, за ѐким можна було б чітко 

визначити ефективність податкової політики. Пов’ѐзано це, перш за все, з 

тісним взаюмозв’ѐзком політики у сфері оподаткуваннѐ з усіма іншими 
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складовими функціонуваннѐ держави: економічноя, соціальноя, 

екологічноя, оборонноя та ін., що доволі часто спричинѐю до конфлікту 

інтересів (зокрема, спрѐмовувати податкову політику на зростаннѐ темпів 

економічного розвитку чи на задоволеннѐ поточних потреб соціальної 

сфери). 

Виходѐчи з принципу фіскальної достатності, дцільно виділѐти у складі 

податкової політики чотири складові (рівні): рівень сталого розвитку 

(поюднаннѐ природоохоронної, соціально-інституціональної та економічної 

політики); законодавчий (нормативно-правове забезпеченнѐ процесів госпо-

даряваннѐ та оподаткуваннѐ); економічний (податкове регуляваннѐ та 

стимуляваннѐ економічної діѐльності); виконавчий (фіскальний) *2, с. 96]. 

Т. а. Маршалок вказую на п’ѐть критеріїв, що характеризуять ефектив-

ність податкової політики держави: фіскальної достатності; економічної 

ефективності; соціальної справедливості; стабільності; гнучкості. При цьому 

зазначаютьсѐ, що безпосередньо вплив податкового навантаженнѐ виѐвлѐ-

ютьсѐ через перші три із названих критеріїв. 

О. В. Баранецька, розглѐдаячи фінансово-економічні чинники та 

індикатори фіскальної безпеки держави, виділѐю чотири критеріїв, що 

характеризуять податкову політику: коефіціюнти ефективності податкової 

політики длѐ здійсненнѐ міжнародних співставлень економік різних країн; 

показники ефективності податкової системи, ѐкі маять на меті відобразити 

правильність курсу податкової політики; показники ефективності податкового 

адмініструваннѐ, ѐкі покликані оцінити податкову діѐльність органів 

виконавчої влади; показники рівнѐ фіскальної децентралізації в державі  

*4, с. 438].  

Аналіз ефективності податкової політики в міжнародній практиці 

здійсняютьсѐ на основі аналізу динаміки доходів державного бяджету та 

податкових надходжень стосовно ВВП, а також на основі порівнѐннѐ цих 

співвідношень із показниками різних країн з подібними типом і моделля 

економіки. Виходѐчи з цього, першу групу критеріїв характеризуять 

коефіціюнт еластичності податку та коефіціюнт динамічності податку *4, с. 438]. 

Другу групу становлѐть показники оцінки ефективності податкової 

системи, ѐкі переважно ѐвлѐять собоя, здебільшого, інтуїтивні суб’юктивні 

судженнѐ, оскільки визначити їх на практиці – доволі важко. Західні науковці 

*5, с. 941-946+, зокрема Г. Джекстонайт (G. Jakštonytė) та Л. Гіріянас 

(L. Giriūnas), досліджуячи дану проблематику, стверджуять, що не існую 

юдино визначених критеріїв оцінки податкової системи. Серед найпопулѐр-
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ніших вважаютьсѐ діагностичний тест Віто Танзі, ѐкий маю на меті відобразити 

на скільки податкова система, окрім функції формуваннѐ державних доходів, 

відповідаю основним макроекономічним цілѐм країни: згладжування прога-

лин ринкового механізму та перерозподілу доходів. 

Наступноя складовоя оцінки податкової політики можна вважати 

показники ефективності податкового адмініструваннѐ, обчисленнѐ ѐких 

дозволить охарактеризувати діѐльність органів виконавчої влади щодо 

забезпеченнѐ найбільш результативного процесу наповненнѐ доходів 

бяджету податковими надходженнѐми. До таких показників належать: 

фактичний податковий коефіціюнт; показник податкового потенціалу. 

Основноя метоя їх розрахунку ю з’ѐсувати наскільки ефективно здійсняютьсѐ 

впорѐдковане та безінфлѐційне передаваннѐ фінансових ресурсів від 

платників податків державі, та чи здатні органи державного управліннѐ, в разі 

виникненнѐ потреби, збільшити рівень надходжень до бяджету за умови 

мінімальних несприѐтливих наслідків *4, с. 440]. 

Корелѐціѐ між ефективним виконаннѐм Державноя фіскальноя 

службоя, покладених на неї обов’ѐзків, та ефективноя податковоя системоя 

обумовляю актуалізація питаннѐ про запровадженнѐ системи таких критеріїв, 

ѐкі б дозволили оцінити роботу органів фіскальної служби з позиції взаюмодії 

з платниками податків. Світовий досвід вказую, що управлінським інструмен-

том длѐ вирішеннѐ такого завданнѐ ю система клячових індикаторів оціня-

ваннѐ результативності (КРІ), ѐка ѐвлѐю собоя набір кількісних показників, ѐкі 

використовуятьсѐ організаціюя з метоя оцінки або порівнѐннѐ резуль-

тативності з точки зору досѐгненнѐ стратегічних або оперативних 

цілей *6+. 

У зв’ѐзку із зазначеним, а також з метоя зменшеннѐ корупції в ДФС, 

зменшеннѐ рівнѐ необґрунтованих перевірок, підвищеннѐ ефективності 

оскаржень, зменшеннѐ рівнѐ податкового боргу та мінімізації лядського 

фактора Міністерство фінансів України розробило клячові показники 

ефективності длѐ оцінки діѐльності Державної фіскальної служби *7+. Вказана 

система КРІ розподілена на групи цілей, ѐкі відображаять певні сторони 

функціонуваннѐ Державної фіскальної служби України. 

Отже, цілком резонно ю розглѐдати критерії, ѐкі оціняять ефективність 

податкової політики з позиції мультиплікативного ефекту, ѐкий вона чинить 

на економічну та соціальну сфери держави, в напрѐмі зростаннѐ добробуту 

населеннѐ. З другого боку, податкова політика за своюя внутрішньоя сутністя 

ю настільки складноя, що при визначенні її ефективності, обов’ѐзково 
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потрібно враховувати індикатори ефективності її складових: податкової 

системи та її структури, діѐльності органів фіскального адмініструваннѐ тощо. 

Отже, лише комплексне застосуваннѐ критеріїв дозволить отримати відповідь 

на запитаннѐ: наскільки ефективноя ю сучасна податкова політика в Україні, і, 

в ѐкому напрѐмі слід її вдосконалявати? 
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БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Сьогодні у світі інноваційна діѐльність розглѐдаютьсѐ ѐк одна з 

основних умов модернізації економіки, переходу до нової, постіндустріальної 

стадії соціального прогресу. Традиційні галузі виробництва (металургіѐ, 

машинобудуваннѐ, автомобілебудуваннѐ тощо) багато в чому вже вичерпали 

ѐк екстенсивні, так і інтенсивні можливості свого розвитку. Тому в багатьох 

країнах у теперішній час висуваятьсѐ на перший план вже не ті галузі, що 

донедавна визначали “обличчѐ” економіки всіх промислово розвинутих 

держав, а інші, зоріюнтовані на використаннѐ новітніх технологій, і насам-

перед інформаційної: виробництво комп’ятерів, систем інформаційного 

забезпеченнѐ, робототехніки, нових матеріалів тощо. Саме ці сучасні вироб-

ництва та інноваційні технології здійсняять револяція у соціально-економіч-

ній сфері, допомагаячи “вливати свіжу кров” у традиційні галузі: вони 

широко запроваджуятьсѐ у практику авіакосмічної індустрії та автомобілебу-

дуваннѐ, в галузь виробництва складного медичного, нафто- і газодобувного 

устаткуваннѐ, у сферу наукової діѐльності, освіти, діловодства тощо. Досвід 

розвинутих країн свідчить, що на частку нових чи удосконалених технологій, 

продукції, обладнаннѐ, ѐкі містѐть нові знаннѐ чи рішеннѐ, припадаю від 70 до 

85% приросту ВВП *1+. 

В Україні сьогодні простежуютьсѐ різке скороченнѐ виробництва в 

технологічних ланцягах практично всіх технологічних укладів, ѐкі розроблѐ-

лисѐ ще до початку реформ. У поюднанні з майже дворазовим зниженнѐм 

обсѐгу капітальних вкладень у національне господарство це свідчить про 

очевидні тенденції деіндустріалізації країни. Фактично економіка України 

увійшла в режим звуженого відтвореннѐ, протѐгом декількох років при 

збереженні тенденцій можна чекати практично повного припиненнѐ вироб-

ництва у технологічних ланцягах п'ѐтого технологічного укладу та глибокого 

спаду в технологічних ланцягах четвертого. акщо таке станетьсѐ, то 

сировинна оріюнтаціѐ економіки країни стане тіюя реальністя, від ѐкої буде 
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важко відійти протѐгом довгих років. Тоді конкурентні переваги країни 

зведутьсѐ до факторів виробництва, але не до інвестицій та інновацій. 

Відтвореннѐ національного багатства поза п’ѐтим технологічним укладом 

введе країну в стан “структурної залежності”, поставить її в умови “інформа-

ційної колонії”, слугуватиме “митним бар’юром” длѐ вступу в новий тип 

соціально-інформаційно-екологічної цивілізації. 

Складність регуляваннѐ інноваційно – інвестиційної діѐльності 

обумовляютьсѐ тим, що одним із основних параметрів при прийнѐтті 

інвестиційних рішень ю очікуваннѐ. Щодо давно функціонуячих галузей існую 

досвід інвестуваннѐ, тому очікуваннѐ за умов стабільності розвитку 

господарської ситуації ю прийнѐтноя основоя длѐ інвестиційний рішень. 

Стосовно інноваційної діѐльності такий досвід відсутній, тому від значної 

частини інноваційних проектів, ѐкі в умовах повної передбачуваності були б 

реалізовані, інвестори відмовлѐятьсѐ. Длѐ України проблема невизначеності та 

нестабільності дуже актуальна, тому без державної підтримки інноваційно – 

інвестиційний процес не здатний ефективно розвиватисѐ. На інноваційно – 

інвестиційну активність вливаять ставка проценту, реальний обмінний курс 

національної валяти, податкова політика. Існую наукове баченнѐ сутності 

впливу зазначених факторів, ѐке визнаю більш вагомоя їх стабільність, а не 

величину. Тобто, державна політика зменшеннѐ коливаннѐ процента може 

мати значно більший інвестиційний ефект, ніж заходи, що спрѐмовані на 

зниженнѐ його рівнѐ. А політика зниженнѐ податків може не здійснити 

стимуляячого впливу на інвестиції у випадку, коли існую ймовірність її зміни в 

напрѐмку підвищеннѐ податків *2+. Длѐ української економіки характерні 

негативні тенденції щодо всіх зазначених факторів. Важливим завданнѐм 

держави в таких умовах ю забезпеченнѐ стабільності та послідовності регуля-

ваннѐ процентної, валятної та податкової політик. Вітчизнѐні комерційні банки 

не здатні ефективно забезпечити фінансові потреби інноваційного розвитку та і 

взагалі в економіках, що зазнаять масштабних трансформацій (а Україна 

починаячи з 90 – х років ХХ ст. різко змінила модель соціально – економічного 

розвитку) важко уникнути централізації та державного координуваннѐ 

фінансових ресурсів задлѐ стимуляваннѐ інноваційної діѐльності. Тому 

доцільно вдосконалявати практику програмно – цільового державного 

регуляваннѐ інновацій, що передбачаю їх фінансуваннѐ через систему 

державних цільових програм. До основних методичних принципів програмно – 

цільового підходу на основі узагальненнѐ вітчизнѐного та світового досвіду 

реалізації державних цільових програм, на думку А. Ю. Никифорова, слід 
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віднести: врахуваннѐ ринкового попиту на продукція, цільову спрѐмованість 

виконаннѐ програми на кінцевий результат, інноваційну спрѐмованість, 

альтернативність аналізу методів розв’ѐзаннѐ подібних проблем за кордоном, 

комплексність державних цільових програм, їх контрольованість, гнучкість 

управліннѐ *3+. У вітчизнѐній практиці зазначені принципи не виконуятьсѐ в 

повній мірі. До того ж длѐ застосуваннѐ програмно - цільового підходу щодо 

реалізації інноваційних проектів першочерговим принципом повинна бути 

відповідність пріоритетним напрѐмкам розвитку науки і техніки.  

Отже, рушійноя силоя соціально-економічного розвитку був і зали-

шаютьсѐ науково-технологічний прогрес (процес безперервних інновацій), 

визначальноя цілля ѐкого ю пошук нових засобів задоволеннѐ суспільних 

потреб за мінімальних витрат ресурсів і коштів при збереженні екосистем. 

Новації можуть проѐвлѐтисѐ на різних стадіѐх науково-технічного 

прогресу, важливо вчасно виѐвити поѐву рішень, котрі зможуть інтенси-

фікувати розвиток у рамках діячого технологічного укладу. 

Відтак, проведені дослідженнѐ дозволѐять стверджувати про те, що 

виробництво високотехнологічних, наукомістких продуктів з високоя дода-

ноя вартістя може стати основоя успішного економічного розвитку держави. 

Тому, задлѐ переходу до інноваційно – інвестиційної моделі економіки та 

забезпеченнѐ конкурентоспроможності української економіки важливим ю 

забезпеченнѐ стабільності здійсненнѐ бяджетно - податкової політики щодо 

підтримки інноваційної діѐльності. Тому необхідним ю впорѐдкуваннѐ 

законодавчого забезпеченнѐ регуляваннѐ інноваційно – інвестиційної 

діѐльності (у першу чергу, відмова від практики призупиненнѐ окремих статей 

чинних законів, що передбачаять стимуляваннѐ інноваційної діѐльності, 

іншими законодавчими актами). Доцільним ю поновленнѐ скасованих пільг з 

податку на прибуток длѐ суб’юктів господаряваннѐ, що здійсняять 

інноваційну діѐльність. В умовах, коли в Україні не існую розвинутого меха-

нізму узгодженнѐ проголошених державних інноваційних пріоритетів та 

потреб бізнесу, доцільно поюднувати активну бяджетну підтримку інновацій 

у галузѐх, ѐкі ю важливими длѐ підвищеннѐ конкурентоспроможності 

вітчизнѐної економіки, із застосуваннѐм непрѐмих методів стимуляваннѐ 

інновацій в усіх галузѐх. Бяджетну підтримку інноваційної діѐльності в Україні 

необхідно удосконалявати, в першу чергу, в таких аспектах: програмно – 

цільовий підхід до фінансуваннѐ науково – технічної діѐльності та належне 

фінансуваннѐ науково – дослідної діѐльності у вищих навчальних закладах та 

наукових установах. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ 
ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО НОВИХ УМОВ 
РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ. 

В сучасних умовах одним з першочергових завдань реформуваннѐ 

системи державних фінансів та адміністративно-територіального устроя 

України визначено формуваннѐ ефективних механізмів фінансового забезпе-

ченнѐ функціонуваннѐ міських та сільських територіальних громад з метоя їх 

повноцінного залученнѐ до процесів соціально-економічного зростаннѐ 

держави. Це передбачаю зміну у поглѐдах на економічний розвиток 

територій, характер фінансових взаюмозв’ѐзків населених пунктів, громади, 

органів влади та обумовляю необхідність нарощеннѐ фінансової бази місце-

вого самоврѐдуваннѐ і, ѐк наслідок, зростаннѐ його самодостатності та 

фінансової незалежності.  

Визначальноя умовоя досѐгненнѐ успіху у реалізації завдань ю чітке 

окресленнѐ пріоритетів та формуваннѐ методологічної бази фінансового 

забезпеченнѐ розвитку локальних адміністративно-територіальних одиниць в 

Україні. На нашу думку, у цьому випадку варто використати концепції та 

наукові принципи, ѐкі довели своя ефективність в розвинених країнах: 

концепції сталого розвитку, теорії соціально-оріюнтованого розвитку, концепції 

поліфункціонального розвитку села, теорії бяджетного федералізму. 
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Розглѐнуті теоретико-методологічні засади лѐгли в основу формуваннѐ 

концепції фінансового забезпеченнѐ розвитку локальних адміністративно-

територіальних утворень, ѐка спрѐмована на забезпеченнѐ фінансової 

спроможності та самодостатності громад за рахунок активізації: ѐк 

бяджетних, так і небяджетних методів фінансового забезпеченнѐ місцевого 

розвитку. 

Практична реалізаціѐ концепції здійсняютьсѐ через механізм фінансо-

вого забезпеченнѐ розвитку територіальних громад, ѐкий розглѐдаютьсѐ ѐк 

система взаюмопов’ѐзаних безперервних процесів пошуку, залученнѐ та 

використаннѐ фінансових ресурсів, сформована на основі визначеннѐ типових 

особливостей сільського утвореннѐ з метоя забезпеченнѐ його розвитку; 

сукупність принципів, методів, інструментів та форм фінансового забезпечен-

нѐ розвитку сільської територіальної громади в межах визначених норматив-

но-правових меж.  

Передумовоя формуваннѐ ефективного фінансового механізму ю 

визначеннѐ основних недоліків фінансового забезпеченнѐ функціонуваннѐ і 

розвитку територіальних громад, ѐкі дозволѐть визначити внутрішній потенціал 

територій, ефективність його використаннѐ, дослідити прогалини дії фінансового 

механізму у місцевості та причини, що їх породжуять, а також виѐвити резерви 

нарощеннѐ фінансової спроможності територіальних громад. 

Передумовоя формуваннѐ ефективного фінансового механізму ю 

визначеннѐ основних недоліків фінансового забезпеченнѐ функціонуваннѐ і 

розвитку територіальних громад, ѐкі дозволѐть визначити внутрішній 

потенціал територій, ефективність його використаннѐ, дослідити прогалини 

дії фінансового механізму у місцевості та причини, що їх породжуять, а також 

виѐвити резерви нарощеннѐ фінансової спроможності територіальних 

громад. 

Основними проблеми формуваннѐ та виконаннѐ місцевих бяджетів на 

сучасному етапі ю: невідповідність сучасних тенденцій формуваннѐ доходів 

місцевих бяджетів територіальних громад цілѐм підвищеннѐ їх фінансової 

спроможності; відсутність стимулів ефективного використаннѐ власного 

фінансового потенціалу територій; суттюва диференціаціѐ територіальних 

громад за рівнем бяджетної забезпеченості; неефективна структура місцевих 

бяджетів; мізерні обсѐги видатків місцевих бяджетів адміністративно-

територіальних одиниць на фінансуваннѐ розвитку територій. 

Критеріальними умовами досѐгненнѐ фінансової спроможності 

локальних адміністративно-територіальних одиниць в сучасних умовах ю 
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інституційна та фіскальна децентралізаціѐ влади. При цьому основними 

напрѐмками реформуваннѐ маять стати: укрупненнѐ територіальних 

громад базового рівнѐ та розширеннѐ повноважень органів місцевої 

влади; зміна структури бяджетної системи: бяджетам органів місцевого 

самоврѐдуваннѐ повинна гарантуватись їх фінансова самостійність та 

незалежність; корегуваннѐ системи функцій, ѐкі покладаятьсѐ на 

територіальні громади, відповідно до принципів субсидіарності. Йдетьсѐ, 

насамперед, про розширеннѐ функцій у сферах освіти, охорони здоров’ѐ, 

житлово-комунального господарства; наданнѐ освітньої та медичної 

субвенції добровільно об’юднаним територіальним громадам у перші 3 

роки в обсѐгах рівним утримання освітніх та медичних закладів; 

розширеннѐ фінансової бази локальних адміністративно-територіальних 

одиниць шлѐхом передачі низки податків та зборів (чи їх частин) на 

місцевий рівень; можливість встановленнѐ власних місцевих податків та 

зборів, ѐкі приноситимуть значні надходженнѐ лише на територіѐх 

окремих типів. 

В сучасних умовах бяджетні механізми фінансового забезпеченнѐ 

соціально-економічного розвитку територіальних громад виѐвились неефек-

тивними та практично недіювими. Тому існую необхідність у поступовому 

розширенні джерел та нарощенні обсѐгів небяджетних фінансових ресурсів, 

що впливаять на підвищеннѐ інвестиційної активності територіальної 

громади на міських та сільських територіѐх (рис. 1). 

В сучасних умовах саме небяджетні інструменти, з одного боку, 

можуть сформувати інвестиційну базу длѐ диверсифікації економічної 

діѐльності в межах територій, з іншого, – спонукати членів територіальної 

громади до активізації громадського контроля за ефективністя використаннѐ 

таких коштів.  

Таким чином, критеріальноя умовоя досѐгненнѐ соціально-

економічного ефекту від реалізації реформи місцевого самоврѐдуваннѐ в 

Україні ю модернізаціѐ системи місцевих фінансів та міжбяджетних відносин, 

ѐка маю відбуватись за двома основними напрѐмками – 1) переглѐду функцій, 

ѐкі покладаятьсѐ на різні рівні управліннѐ, в напрѐмку максимального 

наближеннѐ суспільних послуг до їх споживачів; 2) децентралізації та 

перерозподілу бяджетних ресурсів з метоя досѐгненнѐ фінансової спромож-

ності територіальних громад. 
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Рис. 1. Структура небюджетних джерел фінансового забезпечення розвитку 
територіальних громад [1, с.127] 

 

Теоретичне обґрунтуваннѐ та пошук ефективних шлѐхів забезпеченнѐ 

фінансової спроможності територіальних громад маю відбуватись на основі 

реалізації власного фінансового потенціалу, диверсифікації доходів місцевих 

бяджетів, оптимізації управліннѐ фінансовими ресурсами місцевого самоврѐ-

дуваннѐ. Зазначене розглѐдаютьсѐ ѐк необхідна умова сталого соціально-

економічного розвитку територіальних громад, та реалізації принципів грома-

дѐнського суспільства в Україні. 
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ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВИ 

Суспільні трансформації, що здійсняятьсѐ в Україні протѐгом останніх 

років, супроводжуятьсѐ реформуваннѐм усіх сфер функціонуваннѐ держави, 

впливаячи ѐк на внутрішньо, так і на зовнішньоекономічні процеси. З оглѐду 

на це відбуваютьсѐ модифікаціѐ не лише суспільної ідеології, філософії 

державного впливу, але й побудова української інституціональної моделі 

зовнішньоекономічних відносин у системі глобальних світогосподарських 

взаюмодій. 

На сьогодні повноцінне функціонуваннѐ економіки будь-ѐкої держави 

безпосередньо залежить від рівнѐ її участі в системі світових економічних 

зв’ѐзків у галузі міжнародної торгівлі, руху капіталів, робочої сили, інфор-

маційних технологій, характеризуячи не лише рівень розвитку зовнішньо-

економічної діѐльності, але і ступінь задоволеннѐ загальнонаціональних 

інтересів, пріоритетів розвитку регіонів, галузей, економічної стабільності та 

фінансової безпеки держави. 

ак-от, досѐгненнѐ багатьох бажаних ефектів трансформаційних 

перетворень, зокрема: підвищеннѐ технічного рівнѐ виробництв, залученнѐ 

додаткових джерел інвестицій, зростаннѐ рівнѐ конкурентоспроможності 

українських підприюмств, структурної перебудови економіки, підвищеннѐ 

рівнѐ життѐ населеннѐ, підтриманнѐ фіскальної безпеки держави безпосе-

редньо залежить від рівнѐ ефективності державного регуляваннѐ зовнішньо-

економічної діѐльності. 

Актуальність проблеми пошуку нових принципів і засад оподаткуваннѐ 

зовнішньоекономічних відносин, окресленнѐ шлѐхів і передумов використан-

нѐ їх економічного та фіскального потенціалу зумовляять потребу 

поглибленого теоретичного аналізу ѐк сутності зовнішньоекономічної 
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діѐльності, так і концептуалізації форм і функцій впливу на неї фіскальних 

регулѐторів. 

Відтак, податок у зовнішньоекономічній діѐльності ю специфічноя 

монопольноя ціноя послуг держави платникам податків – суб’юктам зовніш-

ньоекономічної діѐльності. Купівлѐ-продаж, ѐк невід’юмна частина зовнішньо-

економічної діѐльності, супроводжуютьсѐ протиріччѐм між державоя, ѐка 

прагне підвищити об’юми податкових надходжень до Держбяджету і 

суб’юктом податку, ѐкий прагне в мінімізації податкового тиску. У цьому 

контексті мета податкової політики у зовнішньоекономічній діѐльності закля-

чаютьсѐ у вирішенні даного протиріччѐ за рахунок досѐгненнѐ оптимальної 

кількості податків, рівнѐ оподаткуваннѐ та справедливого розподілу подат-

кового тиску між платниками податку.  

За визначених умов особливої актуальності набираять дослідженнѐ 

теоретичних та методологічних підвалин податкової політики, ѐк основи длѐ 

формуваннѐ системи оподаткуваннѐ експортно-імпортних операцій.  

Історіѐ економічного розвитку більшості країн демонструю багатогран-

ність структури та пріоритетів податкової політики.  

Визначаячи економічну сутність податкової політики, вчені зосере-

джуять своя увагу в цілому на діѐльності держави у сферах запровадженнѐ, 

правового регламентуваннѐ та організації справлѐннѐ податків до централі-

зованих фондів грошових ресурсів держави.  

Деталізуячи зазначену точку зору, український вчений Ярій С.І. зазначаю, 

що формуячи своя податкову політику, держава за допомогоя збільшеннѐ або 

зменшеннѐ державних обсѐгів податкових надходжень, зміни форм оподатку-

ваннѐ та податкових ставок, тарифів, сприѐю зростання чи спаду господарської 

активності, реалізації збалансованої соціальної політики. Використовуячи ті чи 

інші податкові пільги, держава регуляю пропорції в економічній структурі 

виробництва й обміну, розвитку продуктивних сил. Тобто, акцентуютьсѐ увага на 

регуляячій функції податкової політики *1+.  

Слід відмітити, що зосереджуячись на регуляячій функції податкової 

політики в цілому, податкова політика у зовнішньоекономічній діѐльності у 

контексті державного регуляваннѐ залишаютьсѐ мало дослідженоя україн-

ськоя науковоя думкоя.  

Теоретико-методологічний аналіз економічної природи податкової 

політики у зовнішньоекономічній діѐльності показав, що останнѐ представлѐю 

собоя систему економічних заходів у сфері податків, ѐкі, окрім регуляваннѐ 

зовнішньоекономічної діѐльності сприѐять формування збалансованого 
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рівнѐ національного валового продукту, забезпечуять надходженнѐ до 

Держбяджету. При цьому варіації податковими пільгами, їх диференціаціѐ 

дозволѐю впливати на активність зовнішньоекономічної діѐльності, структуру 

імпорту, динаміку та структуру виробництва, відповідний розподіл доходів.  

Оріюнтаціѐ податкової політики у зовнішньоекономічній діѐльності на 

ринкові відносини означаю поступове формуваннѐ податкового законо-

давства, ѐке б забезпечувала паритет функцій: фіскальної, регуляячої та 

розподільчої.  

Проѐвом податкової політики, ѐка провадитьсѐ у державі відносно 

зовнішньоекономічної діѐльності та формуютьсѐ відповідними державними 

структурами ю система оподаткуваннѐ експортно-імпортних операцій.  

За економічним змістом система оподаткуваннѐ експортно-імпортних 

операцій – це сукупність встановлених у країні податків та обов’ѐзкових 

платежів, що надходѐть до бяджетів різних рівнів бяджетної системи. Існую 

низка принципів, ѐкі визначаять науковий підхід до характеристики, внутрішньої 

суті та суспільного призначеннѐ цього понѐттѐ *2, 3+. Побудову та функціонуваннѐ 

оптимальної системи оподаткуваннѐ експортно-імпортних операцій необхідно 

розглѐдати у контексті відповідності принципу вигоди й адміністративної 

зручності, принципу платоспроможності, принципу визначальної бази.  

В основу побудови певної системи оподаткуваннѐ експортно-імпорт-

них операцій покладаютьсѐ економічна доктрина держави. Визначивши своя 

економічну доктрину, держава розроблѐю стратегія і тактику досѐгненнѐ 

поставленої мети. Ґрунтуячись на обраній соціально-економічній доктрині 

держави, шлѐхом побудови конкретної системи оподаткуваннѐ, в країні 

формуютьсѐ середній рівень оподаткуваннѐ. Дійсним проѐвом соціально-

економічної доктрини держави ю прогнозований обсѐг видатків бяджетів. 

Цей прогнозований показник і ю визначальноя основоя длѐ встановленнѐ 

норми оподаткуваннѐ в державі. У бяджетному плануванні, і зокрема 

плануванні податкових надходжень, на думку вченого-економіста Яріѐ С.І. 

повинна бути чітка послідовність (рис. 1):  

 

 

Рис. 1. Послідовність у плануванні податкових надходжень 
Джерело: [1] 
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Водночас треба визначити, що не завжди підвищеннѐ норми оподат-

куваннѐ в країні призводить до збільшеннѐ обсѐгу податкових надходжень до 

державної казни. На обсѐг податкових надходжень впливаю процес ухиленнѐ 

від сплати податків. Надмірне підвищеннѐ норми оподаткуваннѐ приводить 

до збільшеннѐ доходів тіньової економіки та до скороченнѐ бази оподат-

куваннѐ.  

Головноя задачея функціонуваннѐ податкового механізму у зовніш-

ньоекономічній діѐльності ю посиленнѐ впливу на соціально-економічний 

розвиток країни і забезпеченнѐ на цій основі стабільного зростаннѐ націо-

нального валового продукту і національного доходу.  
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РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У 
ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 

Лізинг - це вид підприюмницької діѐльності, спрѐмованої на інвесту-

ваннѐ власних чи залучених фінансових коштів, коли за договором лізингу 

лізингодавець зобов'ѐзуютьсѐ придбати у власність майно за дорученнѐм 

лізингоодержувача у відповідного продавцѐ майна і надати це майно в 

користуваннѐ лізингоодержувачу за плату на визначений строк длѐ 

підприюмницьких цілей. 

Україні необхідні інвестиції, але не спекулѐтивного, а довгострокового 

характеру, ѐкі формуять стабільну економіку. А лізингові операції — це 

інвестуваннѐ, це довгострокове інвестуваннѐ. Лізинг — це шлѐх до оновленнѐ 

матеріально-технічної бази виробництва, також і шлѐх модернізації діячих 
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основних фондів. Найпривабливішими галузѐми длѐ українського лізингового 

бізнесу можуть стати будівництво, авіа- та судноперевезеннѐ, сільське 

господарство, мале підприюмництво, а також й інші сфери бізнесу. 

У світовій практиці лізингові послуги широко використовуятьсѐ та ю 

одніюя з форм капітальних інвестицій у виробництво. У США, ѐк і в країнах 

Ювропи, цей вид послуг також широко використовуютьсѐ, що поѐсняютьсѐ 

сприѐтливими економічними умовами длѐ його розвитку. Підприюмницькі 

структури країн маять підтримку держави, що дало змогу підприюмствам 

розвиватисѐ за рахунок інвестицій через лізинговий механізм. Одніюя з 

найістотніших переваг інвестуваннѐ через механізм лізингу ю можливість 

віднесеннѐ лізингових платежів на собівартість продукції. 

Лізингові операції в Україні (ѐк внутрішні, так і зовнішні) дозволѐть 

покрити дефіцит інвестиційних ресурсів в основні фонди підприюмств, а також 

забезпечать позитивну динаміку збуту продукції в умовах конкурентної 

боротьби. 

Прикладом цього може слугувати той факт, що через лізинг у Ювропі 

фінансуютьсѐ в середньому 25-30 % усіх інвестицій. Крім того, це один із 

найпоширеніших у світовій практиці методів фінансуваннѐ технічного 

оснащеннѐ та оновленнѐ виробництва, ѐкий маю давні традиції. У країнах із 

розвиненоя ринковоя економікоя лізинг становить майже третину 

інвестицій в основні засоби, а в решті країн із високими показниками росту – 

від 10 до 15 % (в Україні – лише 1,5 %). У таких країнах Східної Ювропи, ѐк 

Естоніѐ, Чеська Республіка, Угорщина, Польща співвідношеннѐ річного обсѐгу 

ринку лізингу та ВВП коливаютьсѐ від 2 до 5 % (в Україні – всього 0,3 %). 

Одніюя з головних причин стрімкого та успішного розвитку лізингового 

ринку в провідних країнах світу ю сприѐтлива державна політика у сфері 

регуляваннѐ лізингових операцій, зокрема фінансового та податкового 

законодавства. При цьому активізаціѐ лізингових операцій істотно впливаю на 

розширеннѐ реального сектору економіки України. Станом на 30.09.2016 до 

Переліку яридичних осіб, ѐкі маять право надавати фінансові послуги та 

перебуваять на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформація про 240 

яридичних осіб – лізингодавців та до Державного реюстру фінансових установ 

внесено інформація про 406 фінансові компанії, що надаять послуги 

фінансового лізингу (табл. 1). 

Джерела фінансуваннѐ лізингових операцій за 9 місѐців 2016 р., що 

здійснені яридичними особами – лізингодавцѐми та фінансовими компаніѐ-

ми, наведені в табл. 2. 
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Таблиця 1 
Кількість юридичних осіб – лізингодавців та фінансових компанії, що надають 

послуги фінансового лізингу 

Тип установи 
Станом на 
30.09.2014 

Станом на 
30.09.2015 

Станом на 
30.09.2016 

Юридичні особи – лізингодавці 264 267 240 
Фінансові компанії, що надають послуги 
фінансового лізингу 

184 293 406 

Джерело: [5]. 

Таблиця 2 
Розподіл джерел фінансування лізингових операцій 

 за І півріччя 2016 рр., млн. грн. 

Джерела фінансування 
Юр. 

особи 
Частка, 

% 
Фін. 

компанії 
Частка,% 

Авансовий платіж 1 577,1 26,3 0,6 4,5 
Власний капітал 2 967,0 49,5 11,0 88,6 
Кредити банків 458,3 7,6 0,8 6,8 
Комерційні кредити постачальників 0,6 0,0 0,0 0,0 
Випуск цінних паперів 0,0 0,0 0,0 0,0 
Кошти міжнародних фінансових 
організацій 

775,6 12,9 0,0 0,0 

Кошти державного та місцевих 
бюджетів 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Інші джерела 216,0 36 0,0 0,0 
Всього 5 994,7 100 12,4 100 

Джерело: [5]. 

За 9 місѐців 2016 року загальний обсѐг джерел фінансуваннѐ яридич-

них осіб – лізингодавців та фінансових компаній становить 6 007,0 млн. грн., 

що на 1 980,2 млн. грн., або на 49,2%, більше порівнѐно з відповідним 

періодом 9 місѐців 2015 року. У структурі джерел фінансуваннѐ лізингових 

операцій яридичних осіб – лізингодавців найбільшу частку займаю власний 

капітал 49,5% (2 967,0 млн. грн.) *5+. 

Загалом, фінансовий лізинг ѐк форма підприюмницької діѐльності дуже 

важливий, оскільки длѐ виробників розширяятьсѐ можливості збуту власної 

продукції, особливо тіюї, ѐка дорого коштую. Длѐ лізингодавців лізинг – це більш 

економічно вигідна форма здачі майна в найм завдѐки порівнѐно високому 

рівня лізингових платежів. Незважаячи на економічні переваги впровадженнѐ 

лізингу, в Україні він не дуже поширений. Можна назвати багато факторів, що 

стримуять його розвиток, але головним із них ю відсутність нормативно-

правової бази, ѐка б досконало регулявала б лізингову діѐльність. Закону 

України «Про лізинг» недостатньо длѐ стимуляваннѐ розвитку лізингового 
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бізнесу. Проте активне впровадженнѐ лізингових операцій на підприюмствах 

України може стати потужним імпульсом технічного розвитку, переобладнаннѐ 

виробництва і структурної перебудови економіки. 

Впевнено на ринку лізингових послуг тримаятьсѐ компанії, власниками 

ѐких ю міжнародні фінансові групи, та банки. Перші можуть розраховувати на 

підтримку материнських структур, другі завдѐки лізинговим операціѐм 

розширили перелік свої послуг та можуть швидше та вигідніше вирішувати 

проблему мобілізації коштів длѐ закупівлі майна, ѐке передаватиметьсѐ в 

лізинг. Аналіз засвідчив, що ринок послуг фінансового лізингу перебуваю в 

тѐжкому стані, але маю потенціал длѐ становленнѐ та успішного розвитку. 

Таким чином напрѐмами з розвитку фінансового лізингу маять стати: 

1) удосконаленнѐ законодавчої бази; 

2) зниженнѐ вартості нотаріальних послуг з оформленнѐ договору лізингу; 

3) сприѐннѐ розвитку інфраструктури ринку лізингових послуг; 

4) розробка програми заохоченнѐ іноземних інвестицій у формі лізингу; 

5) забезпеченнѐ захисту прав учасників ринку лізингу. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНЦЕСІЙНИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 

За даними Світового банку, найбільш поширеноя за кордоном фор-

моя державно-приватного партнерства при здійсненні великих, капіталоміст-

ких проектів ю концесії. Концесіѐ – це система відносин між державоя 

(концедентом) і приватноя яридичноя або фізичноя особоя (концесіоне-

ром), що виникаю внаслідок наданнѐ концедентом концесіонеру прав 

користуваннѐ державноя власністя за договором, за плату і на поворотній 

основі, а також прав на здійсненнѐ видів діѐльності, ѐкі становлѐть винѐткову 

монополія держави. Загалом в термінології Світового Банку під концесіюя 

розуміютьсѐ прийнѐттѐ приватноя стороноя функцій управліннѐ державним 

підприюмством на протѐзі певного періоду часу та покладаннѐ на себе 

значних фінансових ризиків. 

Визначеннѐ концесії Законом України «Про концесії» *1+ вклячаю ѐк 

функції управліннѐ (експлуатації), так і права на створеннѐ (будівництво) 

об’юкта концесії. Таким чином, українське законодавство визначаю концесія у 

більш широкому колі відповідальності та функцій приватної сторони. 

Деѐкі науковці розуміять під понѐттѐм концесії таку форму державно-

приватного партнерства, ѐка передбачаю, що приватний інвестор проектую, 

фінансую, здійсняю спорудженнѐ об’юкту, надаю послуги, в обмін на право 

безпосередньо отримувати (збирати) дохід від споживачів послуг упродовж 

чітко визначеного періоду часу, ѐк правило – 25-30 років. Водночас, об’юкт 

залишаютьсѐ у публічній формі власності. Концесіѐ ю формоя делегуваннѐ 

державної послуги (délégationdeservicepublic), ѐка визначаютьсѐ ѐк контракт, 

згідно з ѐким державний орган передаю використаннѐ державного об’юкта 

або інфраструктури публічному чи приватному суб’юкту, доходи ѐкого маять, 

значноя міроя, походити від кінцевих користувачів згаданого об’юкта або 

інфраструктури *2, с. 82, 134+. 

Аналіз літературних джерел даю нам змогу стверджувати, що немаю 

чітко визначеної суті концесії ѐк форми державно-приватного партнерства. 

Вітчизнѐні дослідники розглѐдаять понѐттѐ «концесіѐ» ѐк у широкому так і у 
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вузькому значеннѐх. Так, у широкому розумінні концесіѐ визначаютьсѐ ѐк 

економічні відносини, що складаятьсѐ між концедентом і концесіонером з 

приводу передачі у довгострокове користуваннѐ недержавним суб’юктам 

державного (комунального) майна без втрати права власності на нього, що 

створяю умови длѐ узгодженнѐ суспільних та приватних інтересів *3+. У 

вузькому трактуванні під концесіюя розуміять передачу концесіонерові 

об’юкту державної (муніципальної, комунальної) власності длѐ будівництва, 

модернізації, реконструкції, експлуатації, управліннѐ, обслуговуваннѐ на 

визначених у договорі умовах та відповідно до концесійного законодавства 

*4+. Існую також підхід, відповідно до ѐкого концесія розглѐдаять ѐк дароване 

приватній особі право на здійсненнѐ ѐкого-небудь виду діѐльності, ѐкий 

держава вважаю своюя прерогативоя, у тому числі з використаннѐм держав-

ного майна або ѐк особливу договірну форму наданнѐ приватній особі на 

тимчасовій основі права на господарське використаннѐ державного або 

комунального майна, за що така особа сплачую державі або територіальній 

громаді встановлені законом податки, збори та інші платежі за наслідками 

такого господарського використаннѐ. 

На сучасному етапі виділѐять три основні напрѐмки дослідженнѐ 

понѐттѐ «концесіѐ» *5, с. 35+: 

 ѐк система відносин між державоя та яридичноя або фізичноя 

особоя, що виникаять у результаті наданнѐ концесіонерові прав на 

володіннѐ, користуваннѐ, а за певних умов і на розпорѐдженнѐ дер-

жавноя власністя на договірній, строковій і платній основі, а також 

прав на здійсненнѐ певних видів діѐльності; 

 ѐк передача концесіонерові об’юкта державної власності длѐ 

будівництва, модернізації, реконструкції, експлуатації, управліннѐ, 

обслуговуваннѐ на визначених у договорі умовах і відповідно до 

концесійного законодавства; 

 ѐк особлива форма наданнѐ приватній особі на тимчасовій основі права 

на господарське використаннѐ державного або муніципального майна. 

У зарубіжній практиці виділѐять наступні види концесійних схем *6+: 

ВОТ (Build – Operate – Transfer) – «Будівництво – управліннѐ – 

передача». Концесіонер здійсняю будівництво та експлуатація протѐгом 

встановленого строку, післѐ чого об’юкт передаютьсѐ державі. Зазвичай 

концесійні схеми BOT використовуятьсѐ при будівництві автострад (Італіѐ, 

Іспаніѐ, Південна Кореѐ), трубопроводів (Німеччина), електростанцій (Туреч-

чина, Індіѐ, Таїланд), аеропортів (Югипет, Греціѐ, Канада), тунелів (Франціѐ), 
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стадіонів інших об’юктів, ѐкі вимагаять значних капіталовкладень, проте 

повинні залишатись у власності держави. 

ВТО (Build – Transfer – Operate) – «Будівництво – передача – 

управліннѐ». Концесіонер будую об’юкт, ѐкий передаютьсѐ державі у власність 

одразу післѐ завершеннѐ будівництва, післѐ чого він надаютьсѐ в експлуатація 

концесіонеру. Цѐ схема найвигідніша длѐ держави, оскільки передбачаю 

високий ступінь державного контроля над об’юктом концесії і у випадку 

необхідності держава в будь-ѐкий час може вплинути на діѐльність 

концесіонера. 

ВОО (Build – Own – Operate) – «Будівництво – володіннѐ – управліннѐ». 

Концесіонер будую об’юкт та здійсняю наступну експлуатація, володіячи ним 

на праві власності, строк дії ѐкого не обмежуютьсѐ. 

ВОOT (Build – Own – Operate – Тransfer) – «Будівництво – володіннѐ – 

управліннѐ – передача» передбачаю, що концесіонер будую об’юкт, здійсняю 

експлуатація, володію об’юктом протѐгом певного строку, післѐ закінченнѐ 

ѐкого об’юкт переходить у власність держави. 

RОТ (Rehabilitate – Operate – Transfer) – «Реконструкціѐ – управліннѐ –

передача». Цѐ схема аналогічна BOT, але замість будівництва нового об’юкта 

передбачена реконструкціѐ існуячого. 

DBFO (Design – Build – Finance – Operate) – «Проектуваннѐ – будів-

ництво – фінансуваннѐ – експлуатаціѐ». При такому підході всѐ відповідаль-

ність за проектуваннѐ, будівництво, фінансуваннѐ та експлуатація пов’ѐзана 

воюдино та передана приватному партнеру. В Ювропі, Латинській Америці та 

Азії така схема зазвичай використовуютьсѐ длѐ розробленнѐ нових проектів 

платних доріг. 

Вищезазначені схеми не ю стабільними та дуже часто переплітаятьсѐ 

між собоя, створяячи нові види концесій. Длѐ ефективної реалізації 

концесійнихвідносин в Україні необхідно використовувати все їх різноманіттѐ. 

Вибір форми концесії визначаютьсѐ галузевоя належністя об’юкта, схемоя 

регуляваннѐ діѐльності галузі і іншими факторами. 

Застосуваннѐ концесії ѐк форми державно-приватного партнерства маю 

свої переваги і недоліки. Серед переваг реалізації концесійних відносин длѐ 

державного сектору слід зазначити: збереженнѐ права власності на об’юкт 

концесії; можливість залученнѐ довгострокових приватних інвестицій у 

малорентабельні сектори економіки; можливість застосуваннѐ ефективного 

управліннѐ; можливість використаннѐ новітніх інженерних розробок; покра-

щеннѐ ѐкості та асортименту послуг; створеннѐ конкурентного середовища; 
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ефективне використаннѐ капіталу та отриманнѐ додаткових доходів, 

створеннѐ нових робочих місць тощо. Щодо недоліків (ризиків) реалізації 

концесійних відносин, на нашу думку, основними з них ю: можливість втрати 

чи послабленнѐ контроля з боку державних органів за зростаннѐм тарифів та 

ѐкістя послуг; банкрутство підприюмства-концесіонера може мати негативні 

соціальні наслідки і призвести до втрати довіри населеннѐ до державних 

органів влади; концесіѐ в умовах непрозорості дозвільних процедур та 

недосконалості вітчизнѐного правового полѐ створяю додаткові умови длѐ 

корупційних дій. Зокрема, продаж та приватизаціѐ активів крупних інфра-

структурних об’юктів без можливості подальшого контроля за об’юктом та 

поверненнѐ у власність держави ю негативноя тенденціюя. В цьому аспекті 

доцільно розвивати та популѐризувати концесійні відносини, ѐкі дозволѐть 

відновити морально та фізично застарілі основні засоби та зберегти страте-

гічно важливі об’юкти у розпорѐдженні держави.  

Одніюя з причин провалу концесійних угод ю недосконала нормативно-

правова база в сфері державно-приватного партнерства та, зокрема, концесії. 

Існуяча законодавча база не відповідаю вимогам часу та потребую ѐкісного 

оновленнѐ з точки зору редагуваннѐ порѐдку розрахунку концесійного 

платежу, умов проведеннѐ концесійного конкурсу та обраннѐ переможцѐ, 

відсутності періодичної експертної перевірки концесійного об’юкту *7+.  

Длѐ приватного сектору теж існуять ѐк свої переваги, так і недоліки 

застосуваннѐ концесійних відносин. До переваг можна віднести: можливість 

отриманнѐ економічної вигоди від управліннѐ об’юктом концесії; отриманнѐ 

фінансових пільг з боку держави; наѐвність гарантованого кола споживачів 

послуги; за умови успішної реалізації проекту зростаннѐ ділової репутації 

підприюмства-концесіонера і, ѐк наслідок, його конкурентоспроможності. 

Серед недоліків (ризиків) реалізації концесійних відносин длѐ приватного 

сектору слід виділѐти: високі ризики капіталовкладень; ризики невиконаннѐ 

бяджетних зобов’ѐзань; проблеми встановленнѐ ринкових тарифів через 

політизованість даного питаннѐ; можливість втрати об’юкта концесії у випадку 

суперечки з органами влади та концесіонером тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕФІНІЦІЇ 
«СТРУКТУРОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОДУКТ» 

 

Длѐ вітчизнѐного фондового ринку структуроване фінансуваннѐ - 

ѐвище достатньо нове. На даний момент в економічній науці відсутню 

загальноприйнѐте визначеннѐ понѐттѐ «структурований фінансовий продукт» 

попри досить великі обсѐги їх використаннѐ на світових фондових ринках.  

Незважаячи на присутність структурованих фінансових продуктів (СФП) 

на фінансових ринках США та Ювропи, серед провідних західних вчених та 

регулѐторів ринку немаю юдиного підходу до визначеннѐ сутності, основних 

рис та функцій структурованих фінансових продуктів.  

Можна виокремити три підходи до розкриттѐ сутності структурованих 

фінансових продуктів. 

Прихильники першого підходу (Ф. Фабоцці, Е. Банкс, М. Чудрі) 

основним фактором детермінації (віднесеннѐ продукту, інструменту до 

структурованого продукту) вважаять сам процес структуруваннѐ на основі 

грошових потоків пулів активів, ѐкі лежать в їх основі, а структурований 

продукт ю результатом структуруваннѐ. 

http://www.interlegal.com.ua/corporate/?p=383
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000120
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Один з провідних західних вчених у галузі цінних паперів Френк Фабоцці 

зазначаю, що під структурованими продуктами слід розуміти вільне поюднаннѐ 

стандартних або екзотичних опціонів, свопів на акції або пов’ѐзаних з акціѐми 

та боргових зобов’ѐзань в одному пакеті. Поюднаннѐ інструментів підбираютьсѐ 

у відповідності з вимогами інвесторів до ризику/дохідності. Тобто ці цінні 

папери створяятьсѐ шлѐхом структуруваннѐ на основі грошових потоків пулів 

активів, що лежать в їх основі. До структурованих фінансових продуктів вчений 

відносить також комерційні іпотечні цінні папери (CMBS) та інші інструменти, 

що випускаятьсѐ при приватизації. Варто підкреслити, що всі інструменти, ѐкі 

вчений відносить до СФП, ю цінними паперами, а не набором активів, ѐкі 

вклячаятьсѐ в інвестиційний портфель, або окремо взѐтими інструментами 

(напр., окремо депозит і опціони) *7+. Ф. Фaбоцці відображаю механізм 

структурованого фінансуваннѐ у виглѐді трансформації фінансових активів, 

вартість ѐких залежить від одного перебігу подій, у aктиви, вартість ѐких 

визначаютьсѐ іншим перебігом подій. Процес структурованого фінaнсуваннѐ, на 

думку вченого, ю поюднаннѐм клaсичних первинних активів (кредити, іпотечні 

позички, облігаційні займи та інвестиційний капітал) з похідними інструмен-

тaми (деривативами), такими ѐк форвaрди, ф'ячерси, опціони чи свопи. Ф. 

Фaбоцці характеризую вищеназвані деривaтиви ѐк структурні елементи 

структурованого фінaнсуваннѐ. Усі похідні інструменти ю взаюмодоповняячими 

компонентами, що при мінливих ринкових умовах можуть бути розподілені в 

будь-ѐкий спосіб длѐ досѐгненнѐ найбільшої віддачі за збереженнѐ певного 

рівнѐ ризику *6].  

На думку Е. Банкса, структурованими активами слід вважати 

інструменти, ѐкі створяятьсѐ або реконструяятьсѐ з метоя зміни грошових 

потоків. А інструменти, ѐкі створяятьсѐ із одного або декількох деривативів, 

автор визначаю ѐк синтетичні активи *3+. 

М. Чудрі відносить до структурованих фінансових інструментів вклячаю 

наступні продукти *5+: цінні папери, забезпечені активами і випущені в 

результаті сек'ятеризації (asset-backed securities); гібридні фінансові продук-

ти; кредитні продукти (credit-linked). 

Наступним підходом до розкриттѐ сутності структурованих продуктів ю 

традиційний (інструментальний) підхід, відповідно до ѐкого структурований 

продукт ю комбінаціюя більш простих фінансових інструментів і деривативів. 

Прихильники цього підходу у класичний варіант внутрішньої побудови 

структурного продукту, ѐк правило, вклячаять інструменти з фіксованоя 

дохідністя (депозити, облігації, векселі і т.п.) та деривативи (найчастіше 
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різноманітні опціони). Гарантіѐ поверненнѐ певної суми доѐгаютьсѐ за рахунок 

того, що більша частина інвестованих коштів вкладаютьсѐ в депозити або 

облігації. Наперед визначаютьсѐ рівень гарантії поверненості капіталу. На 

залишок придбаваятьсѐ опціони, ѐкі при вдалому збігу обставин можуть 

принести прибуток, що значно перевищую ставку банківського депозиту. 

Павел Стоіменов стверджую, що структуровані продукти повинні поюд-

нувати в собі щонайменше два фінансових інструменти, один з ѐких повинен 

бути похідним *10+. На думку Р. Кноппа структурований продукт складаютьсѐ з 

кредиту в різних його проѐвах та одного або декількох похідних інструментів. 

Структуровані продукти призначені длѐ інвесторів з визначеним баченнѐм 

ринку і розуміннѐм того, ѐке співвідношеннѐ ризику і дохідності ю длѐ них 

оптимальним *9+. 

Третій підхід до розкриттѐ сутності структурованих продуктів базуютьсѐ 

на грошових потоках (або потоках активів), доповнених різними умовами. 

Його прихильникамим ю Хері Кет *8+ та М. Я. Глухов. М. Я. Глухов трактую 

понѐттѐ структурованого фінансового продукту ѐк комплексного фінансовий 

продукт, що випускаютьсѐ переважно комерційними та інвестиційними банка-

ми, конструяютьсѐ длѐ задоволеннѐ специфічних потреб кліюнтів та маю 

нестандартні характеристики (співвідношеннѐ ризику і дохідності, структура 

потоків), ѐкі досѐгаятьсѐ за рахунок комбінуваннѐ у структурі продукту 

постійних та змінних потоків активів (грошових та негрошових), доповнених 

різними додатковими умовами (напр., правом відміни потоку, правом зміни 

параметру потоку і т.д.). Він використовую більш ширший підхід, згідно з ѐким 

структурований продукт може бути призначений длѐ розвѐзаннѐ різного роду 

завдань, а не тільки длѐ отриманнѐ інвестиційного доходу (напр., хеджуван-

нѐ, економіѐ трансакційних витрат, вихід на інші ринки, оптимізаціѐ оподат-

куваннѐ і т.п.). До переліку структурованих продуктів, на думку М. Я. Глухова, 

можна вклячити ширший спектр продуктів, ніж при використанні тради-

ційного (інструментального) підходу (напр., різні пенсійні та страхові продук-

ти, серед ѐких Life Assurance Bond - облігаціѐ страхуваннѐ життѐ та ін.) *1+. 

Таким чином, у підході, що базуютьсѐ на потоках, акцент робитьсѐ не на 

складових елементах продукту, а на потоках активів. 

Світові регулѐтори ринку цінних паперів також не залишаять поза 

своюя увагоя інвестуваннѐ у структуровані фінансові продукти. Ювропейське 

управліннѐ з цінних паперів та ринків (ESMA), що ю пан’ювропейським 

регулѐтором фондового ринку в ЮС, зазначаю, що продукт може вважатисѐ 

складним, ѐкщо той відповідаю одному чи кільком із таких критеріїв:  
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 ю похідним інструментом, або вклячаю в себе похідні фінансові 

інструменти;  

 базовим активом продукту ю активи або індекси, вар-тість ѐких складно 

оцінити, або ѐкі об’юднані таким чином, що важко оцінити ризико-

ваність і передбачити сценарії зміни дохідності продукту;  

 маять фіксований термін обігу та бар’юри длѐ виходу з інвестиції, ѐкі 

чітко не прописані. Наприклад, такі бар’юри можуть бути пов’ѐзані з 

відсутністя вторинного ринку обігу інструмента, або зі значними 

штрафами чи збитками від завчасного виходу;  

 длѐ визначеннѐ доходів або втрат від інвестиції вико-ристовуютьсѐ 

декілька змінних або складні математичні формули;  

 маю гарантії захисту капіталу, ѐкі носѐть умовний або частковий 

характер, або ѐкі можуть зникати при настанні певних подій.  

Таким чином, складними можна вважати досить широкий спектр 

продуктів, зокрема, такі ѐк контракти на різниця (CFD), екзотичні опціони, 

облігації з правом дострокового погашеннѐ; конвертовані облігації; безстро-

кові облігації, субординовані облігації, цінні папери, забезпечені активами, та 

багато інших фінансових інструментів. І хоча часто понѐттѐ «складний» та 

«структурований» продукт вживаять ѐк синоніми, проте не всі складні 

фінансові продукти ю структурованими. ак правило, до складу структурованих 

продуктів не вклячаять безпосередньо варранти, ф’ячерси та біржові 

опціони, а також продукти, засновані на банківських депозитах. Проте 

комбінації цих продуктів можуть бути складовоя структурованих продуктів 

[2]. 

Асоціаціѐ структурованих продуктів (ASP) визначаю структурований 

продукт ѐк фінансовий інструмент, що призначений длѐ задоволеннѐ специ-

фічних потреб інвесторів за рахунок використаннѐ спеціальних характеристик, 

вклячаячи гарантії поверненнѐ інвестованих капіталів, варрантів, наданнѐ 

кредитного плеча, забезпеченнѐ зв'ѐзку з іноземними цінними паперами, 

товарними ринками і інвестуваннѐ у фондові індекси *11+. 

Систематизувавши інформація щодо сутності структурованих фінансо-

вих продуктів, можна підвести підсумок словами Дж. С. Бреддока: 

«структуровані продукти ю фінансовими інструментами і договірними зобов'ѐ-

заннѐми, ѐкі проектуятьсѐ, створяятьсѐ, випускаятьсѐ і продаятьсѐ інвес-

торами длѐ задоволеннѐ специфічних інвестиційних цілей» *4+. 

Все, що пропонуять різні вчені щодо сутності структурованих продуктів 

та їх визначеннѐ, маю підґрунтѐ, проте тільки відносно тих продуктів, ѐкі 
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розглѐдаятьсѐ ними в ѐкості структурованого продукту. Проведений аналіз 

дозволѐю стверджувати, що часто продукти, ѐкі різними авторами відносѐтьсѐ 

до структурованих, значно відрізнѐятьсѐ своїми характеристиками, параме-

трами, завданнѐми, ѐкі вони виконуять, та методикоя конструяваннѐ. Чітке 

визначеннѐ на теоретичному рівні загальновизнаних правил та принципів 

віднесеннѐ фінансових продуктів і фінансових інструментів до структурованих 

продуктів, виробленнѐ законодавчої бази сприѐло б ѐкісному розвиткові 

ринку структурованих продуктів. Розвиток такого ринку позитивно вплива-

тиме на ціноутвореннѐ та ліквідність похідних фінансових інструментів, на 

розширеннѐ можливостей інституційних та приватних інвесторів. Длѐ банків – 

це механізм залученнѐ фінансуваннѐ, сек’яритизації та більш комплексного 

обслуговуваннѐ своїх кліюнтів. 
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БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА – ВАЖЛИВА 
СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Бяджетно-податкова політика в Україні постійно перебуваю у центрі 

уваги суспільства, що зумовлено її місцем серед інших складових економічної 

політики. В умовах нестабільного стану економіки необхідно розробити нові 

концептуальні підходи до напрѐмів та механізмів реалізації бяджетної та 

податкової політики з метоя їх перетвореннѐ на діюві інструменти соціально-

економічного розвитку держави. 

Бяджетно-податкова політика ю важливоя складовоя економічної 

політики держави, ѐка впливаю на трансформація ринкових структур у межах 

національної економіки. Під трансформаціюя ринкових структур слід розу-

міти не тільки зміну організаційно-правових форм, але і зміни в організації їх 

діѐльності під впливом об‘юктивних (глобалізаціѐ, розвиток виробничих та 

інформаційних технологій, зміна форм і методів веденнѐ конкурентної 

боротьби) та суб‘юктивних (дії органів влади й управліннѐ, вплив неформаль-

них інститутів та інституцій) чинників. 

Бяджетно-податкова політика відіграю важливе значеннѐ ѐк длѐ 

генеруваннѐ стимулів, спрѐмованих на підвищеннѐ продуктивності 

національного виробництва та праці, так і длѐ формуваннѐ економічного 

середовища, сприѐтливого длѐ розвитку конкурентних переваг національної 

економіки. У довгостроковій перспективі забезпеченнѐ конкурентоспро-

можності національної економіки досѐгаютьсѐ за рахунок активної державної 

політики, що передбачаю, в тому числі, спрѐмуваннѐ бяджетних видатків на 

розвиток інфраструктури та лядського капіталу, податкове стимуляваннѐ 

заощаджень й внутрішніх інвестицій, заохоченнѐ та підтримку інноваційних 

розробок. 

Досвід ринкових перетворень в Україні даю підстави стверджувати про 

невисоку ефективність бяджетно-податкових важелів стимуляваннѐ конку-

рентоспроможності національної економіки. Зокрема через недосконалий 

механізм податкового адмініструваннѐ стримуютьсѐ нарощуваннѐ інвести-

ційного, інноваційного та експортного (особливо у галузѐх із високим рівнем 
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кінцевої доданої вартості) потенціалу економіки; низька результативність 

державних капіталовкладень призводить до консервації технологічної відста-

лості, насамперед, галузей інфраструктури та не сприѐю припливу приватних 

інвестицій у депресивні території; неоптимальна структура видатків на освіту, 

що не відповідаю потребам ринку, зумовляю низьку конкурентоспроможність 

національних трудових ресурсів; обтѐжлива система субсидіяваннѐ галузей 

економіки, ѐка суперечить міжнародним нормам і стандартам, погіршую 

умови доступу на зовнішні ринки й закладаю нерівні умови господаряваннѐ, 

що автоматично спричиняю низку інших проблем, пов’ѐзаних з корупціюя й 

ухилѐннѐм від сплати податків. 

Пріоритетними напрѐмами удосконаленнѐ здійсненнѐ бяджетно-

податкової політики на сьогодні ю реалізаціѐ заходів податкової політики, що 

спрѐмовані на забезпеченнѐ: стабільності податкової системи, її справедли-

вості шлѐхом скороченнѐ пільг асоціального характеру; посиленнѐ захисту 

прав платників податків; дохідливості норм і процедур оподаткуваннѐ длѐ 

платників податків; поступове збільшеннѐ питомої ваги прѐмих податків у 

загальних податкових надходженнѐх; звільненнѐ від оподаткуваннѐ доходів, 

нижчих за прожитковий мінімум; застосуваннѐ спрощених (альтернативних) 

систем оподаткуваннѐ длѐ суб’юктів малого підприюмництва, а також забез-

печеннѐ поглибленого реформуваннѐ податкової системи в напрѐмку подаль-

шого скороченнѐ податкових пільг з метоя досѐгненнѐ їх повної відміни з 

одночасним наданнѐм тимчасових знижок з податкових ставок на товари та 

послуги, що маять пріоритетне значеннѐ длѐ задоволеннѐ потреб держави. 

Необхідно налагодити механізм відшкодуваннѐ ПДВ, тобто затримки і 

борги з відшкодуваннѐ підтвердженого обсѐгу ПДВ означаять, що держава 

незаконно вилучаю обігові кошти з підприюмницького сектору длѐ безоплат-

ного використаннѐ в своїх цілѐх. Враховуячи, що саме експорт формую майже 

50% ВВП України, проблеми з відшкодуваннѐм ПДВ несуть загрози 

макроекономічного рівнѐ. Длѐ покращеннѐ ситуації у сфері відшкодуваннѐ 

ПДВ необхідно зменшити планові бяджетні показники щодо збору ПДВ з 

метоя спрѐмуваннѐ вивільнених ресурсів длѐ погашеннѐ заборгованості з 

бяджетного відшкодуваннѐ ПДВ у грошовій формі. Проблема з затримкоя 

відшкодуваннѐ ПДВ сѐгаю критичних позначок. Через формуваннѐ заборго-

ваності з ПДВ держава консервую значний фінансовий ресурс, ѐкий міг би 

працявати длѐ розвитку економіки *1+.  

Вагомим кроком в удосконаленні податкової системи ю спрощеннѐ 

податкової звітності та обліку окремих податків, істотний ресурс в цьому 
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напрѐмі міститьсѐ у запровадженні механізму розрахунку податку на 

прибуток, ѐкий базуватиметьсѐ на інформації з бухгалтерського обліку. У 

Податковому кодексі України передбачено гармонізація двох видів обліку, 

тобто зближеннѐ податкового та бухгалтерського обліків маю стати одним із 

пріоритетних заходів. 

Отже, спостерігатиметьсѐ стабілізаціѐ бяджету шлѐхом проведеннѐ 

таких реформ у інфраструктурних та базових секторах (зокрема реструкту-

ризаціѐ держмонополій і вирівняваннѐ до економічно обґрунтованого рівнѐ 

регульованих тарифів, залученнѐ позабяджетних коштів длѐ розвитку 

інфраструктури), соціальних секторах з метоя підвищеннѐ ефективності 

видатків (перехід на адресну соціальну допомогу, вжиттѐ заходів длѐ 

стабілізації солідарної пенсійної системи, зміна принципів і механізмів 

фінансуваннѐ сектору охорони здоров’ѐ й освіти) та податковій системі, 

зокрема щодо поліпшеннѐ адмініструваннѐ податків і розширеннѐ податкової 

бази *2, с. 55+. 

Основу бяджетної політики повинно становити визначеннѐ 

пріоритетних бяджетних коштів, що відповідаять стратегії розвитку 

суспільства. Длѐ того, щоби бяджетна політика держави була ефективноя, 

важливо: 

 оптимізувати систему управліннѐ державними фінансами; 

 забезпечити високі темпи зростаннѐ національної економіка та 

підвищувати їх ефективність; 

 мінімізувати бяджетні витрати та втрати; 

 не допускати порушень в організації бяджетного процесу; 

 не допускати зростаннѐ державного боргу *3, с. 25+. 

Отже, у сфері бяджетно-податкової політики необхідно передусім 

провести кардинальну реформу бяджетно-податкової системи: зменшити 

податковий тиск з урахуваннѐм досвіду передових країн світу. Зниженнѐ 

податкового тиску спричинить позитивні зрушеннѐ в надходженнѐх до 

бяджету, виведеннѐ економіки з тіні, подоланнѐ корупції у сфері вироб-

ництва, зайнѐтості, цін, зміцненнѐ національної валяти гривні. Також варто 

застосовувати прогресивне оподаткуваннѐ. Бяджетно-податкова політика 

повинна здійсняватись в напрѐмі відрегуляваннѐ зведеного бяджету 

України, ѐкомога швидшого подоланнѐ його дефіциту, оскільки хронічний 

дефіцит бяджету спричинѐю витісненнѐ приватних інвестицій. З допомогоя 

бяджетно-податкових важелів потрібно здійснявати структурну перебудову 

економіки в напрѐмі відродженнѐ і розвитку галузей економіки, діѐльність 
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ѐких забезпечуватиме потреби вітчизнѐних споживачів з метоя витісненнѐ 

імпорту; сприѐти розвитку інноваційно-інвестиційних підприюмств і галузей 

економіки; забезпечити розвиток малого і середнього бізнесу. 

 

Список літератури: 
1. «Стратегіѐ інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів»/ Комітет з питань освіти та науки – *Електронний 

ресурс+. – Режим доступу: www.kno.rada.gov.ua 

2. Сергіюнко Л.К. Вплив бяджетно-податкової політики на соціально-економічний 

розвиток держави / Л.К. Сергіюнко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №3. – С. 54-58. 

3. Варналій З. Підвищеннѐ ефективності податкової політики ѐк чинник 

конкурентоспроможності підприюмництва України // Теоретичні питаннѐ 

економіки: Зб. Наук. пр. – К.: Вид.-поліграф. Центр «Київський університет», 2011. 

– Вип. 19. – с. 24-27. 

 

 

Шушкова Юлія Володимирівна 

к. е. н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сучасному етапі розвитку вітчизнѐної економіки стан підприюм-

ницького сектору залишаютьсѐ незадовільним. Попри здійснявані в Україні 

реформи в ньому зменшуютьсѐ кількість малих і середніх підприюмств, 

кількість діячих фізичних осіб-суб’юктів підприюмництва, скорочуятьсѐ обсѐги 

виробництва і реалізації продукції (наданнѐ послуг). Безперечно, на це ю 

свої суб’юктивні та об’юктивні причини. Серед них – складна соціально-

економічна ситуаціѐ в Україні, недосконалість та нестабільність чинного 

законодавства, вузькість джерел фінансуваннѐ, нерівні можливості в конку-

ренції малого бізнесу з великим, нерозвинутість інфраструктури (банки, зв’ѐзок, 

інформаціѐ тощо), професійна непідготовленість самих підприюмців, важкий 

тѐгар оподаткуваннѐ та ін. 

Питаннѐ регуляваннѐ та оптимізації податкового навантаженнѐ ю 

надзвичайно актуальними длѐ України, адже рівень податкового наванта-

женнѐ ю основним критеріюм ефективності системи оподаткуваннѐ країни. 

http://www.kno.rada.gov.ua/
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Надмірне податкове навантаженнѐ, порѐд із загальноя економічноя кризоя, 

сприѐтиме приховування офіційних доходів підприюмствами, тінізації еконо-

міки, стримуватиме ділову активність підприюмств та заважатиме їх 

нормальному функціонування. За недостатнього рівнѐ податкового наванта-

женнѐ державний бяджет недоотримаю кошти, а тому урѐд держави не 

зможе ефективно та в повному обсѐзі виконувати свої функції *1+.  

У науковій літературі понѐттѐ «податкове навантаженнѐ» («податковий 

тиск», «податковий тѐгар») пов’ѐзуять з ефектом від впливу податків на 

економіку країни загалом або на фінансовий стан підприюмства зокрема. 

Деѐкі науковці *2+ враховуять не лише вплив податків на економіку та на 

окремих платників, але й взаюмозв’ѐзок рівнѐ податків з економічними 

обмеженнѐми длѐ платників (підприюмств), що виникаять у результаті сплати 

податків і відволіканнѐ коштів від інших можливих напрѐмів їх використаннѐ. 

На думку Д. Чеботарьової, економічний зміст податкового навантаженнѐ 

можна було б визначити ѐк частку підприюмницького доходу, ѐка вилучаютьсѐ 

державоя у суб’юкта підприюмництва через систему податків та зборів до 

бяджетів різного рівнѐ, або, іншими словами, ступінь впливу системи оподат-

куваннѐ на результати діѐльності суб’юктів господаряваннѐ *3+. Таким чином, 

податкове навантаженнѐ длѐ підприюмства – це втрачені можливості длѐ 

розвитку діѐльності. 

Слід зауважити, що у вітчизнѐній та зарубіжній практиці застосо-

вуятьсѐ різноманітні методики розрахунку рівнѐ податкового навантаженнѐ. 

ак правило, длѐ визначеннѐ величини податкового навантаженнѐ підпри-

юмств, використовуять ѐк абсолятні, так і відносні показники. Абсолятними 

показниками ю сума всіх податків і зборів, ѐкі підлѐгаять сплаті до бяджетів 

та цільових фондів за звітний період, і величина окремих податків та зборів, 

зокрема податку на прибуток підприюмств, податку на доходи фізичних осіб, 

податку на додану вартість, юдиного соціального внеску тощо. Серед 

відносних показників – показники, що вклячаять аналіз структури загального 

податкового тиску на підприюмство, аналіз зовнішніх аналітичних коефіціюнтів 

податкового тиску, аналіз внутрішніх аналітичних коефіціюнтів податкового 

тиску, специфічних длѐ конкретної галузі економіки.  

Рівень податкового навантаженнѐ в Україні протѐгом 2007-2015 рр. 

постійно змінявавсѐ (див. табл. 1). У 2007 р. він становив 34,3%, тоді ѐк у 

зарубіжних країнах цей показник становив: 41,9% – Австріѐ, 43,6% – Франціѐ, 

36,2% – Німеччина, 29,7% – Швейцаріѐ, 28,3% – США. У 2013 р. податкове 

навантаженнѐ на економіку України зупинилось на позначці 35,9% (у країнах 
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Центральної та Східної Ювропи, що входѐть до ЮС, – 30%), у 2014 р. – 34,2% (у 

Польщі – 24,2%, Чехії – 40%) *4+. Найвищого рівнѐ податкове навантаженнѐ в 

Україні досѐгло у 2012 р. – 37,2%, найнижчого – у 2010 р. (32,6 %). 

 
Таблиця 1 

Динаміка податкового навантаження в Україні у 2007–2015 рр. 
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2007 720 731 - 171 838 75 534 34,3 
2008 948 056 131,5 242 362 101 951 34,5 
2009 913 342 96,3 218 152 99 821 33,5 
2010 1 082 569 118,5 246 441 119 343 32,6 
2011 1 316 600 121,6 334 692 139 056 36 
2012 1 408 889 107,0 360 567 157 980 37,2 
2013 1 454 931 103,3 353 968 166 864 35,9 
2014 1 566 728 107,7 367 512 165 923 34,2 
2015 1 979 458 126,3 507 636 169 874 34,1 

Джерело: розраховано за даними [5, 6].  

 

Згідно із методикоя Світового банку та Міжнародної фінансової 

корпорації длѐ розрахунку рівнѐ податкового навантаженнѐ слід враховувати 

10 індикаторів, що показуять рівень регуляваннѐ підприюмницької діѐльності 

в країні. Ці індикатори враховуять час і вартість виконаннѐ підприюмцем 

вимог держави щодо реюстрації нового підприюмства та проведеннѐ його 

діѐльності, здійсненнѐ торговельних операцій, забезпеченнѐ виконаннѐ конт-

рактів, оподаткуваннѐ та закриттѐ підприюмства. Сам індикатор «Сплата 

податків» складаютьсѐ з трьох показників: кількість платежів протѐгом року, 

витрати часу на підготовку податкової звітності та сплату податків і зборів 

(ПДВ, податок на прибуток, внески на соціальне страхуваннѐ) та узагальнена 

ставка податку. 

За підрахунками Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації 

найвищого рівнѐ податкове навантаженнѐ в Україні досѐгло у 2007 р. – 60,3%, 

а найнижчого – у 2015 р. (52,9 %) (див. табл. 2).  
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Таблиця 2 
Динаміка показників, що характеризують податкову систему України 

Рік 

Кількість 
податкових 
платежів за 

рік 

Час для 
сплати 

податкових 
платежів, 

годин на рік 

Сукупна 
податкова 
ставка, % 

Місце України серед 
інших країн світу за 

рівнем сукупної 
податкової ставки 

2007 98 2185 60,3 174 місце серед 175 країн 
2008 99 2085 57,3 177 місце серед 178 країн 
2009 99 848 58,4 180 місце серед 181 країн 
2010 147 736 57,2 181 місце серед 183 країн 
2011 135 657 55,5 181 місце серед 183 країн 
2012 135 657 57,1 181 місце серед 183 країн 
2013 28 491 55,4 165 місце серед 185 країн 
2014 28 390 54,9 164 місце серед 185 країн 
2015 5 350 52,9 108 місце серед 189 країн 

Джерело: [7].  

 

Згідно із щорічним виданнѐм «Paying Taxes: The Global Picture», в ѐкому 

оціняятьсѐ податкові системи країн світу, за простотоя податкової системи у 

2007 р. Україна посідала 174-е місце, 2010 –2012 рр. – 181-е місце, 2013 –2014 

рр. – відповідно 165-е та 164-е місце, а у 2015р. – вже 108-е місце, тобто з 

2007 р. до 2015 р. податкова система України пересунуласѐ з другого 

найгіршого місцѐ у світі на 108 *7+.  

Кількість податкових платежів зменшилась з 98 у 2007 р. до 5 у 2015 р., 

а час на здійсненнѐ податкових платежів скоротивсѐ більш ніж у 6 разів (з 

2185 годин у 2007 р. до 350 годин у 2015 р.). Кількість платежів суттюво 

зменшилась за рахунок скасуваннѐ низки податків та зборів, а скороченнѐ 

часу стало можливим за рахунок спрощеннѐ декларацій длѐ сплати ПДВ та 

юдиного соціального внеску, а також удосконаленнѐ системи електронного 

звітуваннѐ. У 2015 р. вітчизнѐні підприюмці віддавали в скарбниця 52,9% 

доходів. 

Попри усі позитивні зміни у податковій системі України, її податкове 

середовище все ж залишаютьсѐ несприѐтливим. Адже, на думку фахівців 

Центру міжнародних і порівнѐльних досліджень, граничний рівень по-

даткового навантаженнѐ оціняютьсѐ в 40%. Перевищеннѐ цього показника 

може призвести до зниженнѐ інвестиційної активності у виробничій сфері, 

ліквідації стимулів до підприюмницької ініціативи та розширеннѐ вироб-

ництва *2, с. 83+. 

Отже, з метоя скороченнѐ податкового навантаженнѐ на підпри-

юмства, доцільно вжити такі заходи: державі необхідно забезпечити прозо-
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рість та доступність правил оподаткуваннѐ; створити ефективне податкове 

законодавство; вдосконалити систему податкового стимуляваннѐ підпри-

юмств; збалансувати вплив фіскальної та розподільчо-регуляячої функцій 

податків; знизити загальний рівень оподаткуваннѐ підприюмств; сформувати 

сприѐтливі інституційні умови длѐ забезпеченнѐ розвитку інвестиційно-

інноваційної діѐльності у країні й ін. 
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ЗАХОДИ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

У сучасних економічних умовах, зважена і оптимальна фіскальна політика 

ю одним із основних факторів зростаннѐ виробництва, інвестиційної активності 

суб’юктів господаряваннѐ та зайнѐтості. Розбудувати національну економіку без 

формуваннѐ фіскального простору з прогнозованоя, ефективноя та діювоя 

податковоя системоя ѐк інструменту економічного розвитку неможливо. 

Нестабільність та часті зміни на законодавчому рівні створяять напругу у 

відносинах «податкова система – платники податків», обмежуять економічну 

свободу учасників ринку, знижуять їхня господарську активність, уповільняять 

економічне зростаннѐ, роблѐть неможливим грамотне плануваннѐ економічної 

діѐльності, створяячи чималі труднощі длѐ суб’юктів господаряваннѐ. Особливо 

шкідливими такі труднощі стаять длѐ малих і середніх підприюмств, часто 

ставлѐчи їх на межу банкрутства. Постійні зміни податкового законодавства не 

тільки стримуять зростаннѐ малого та середнього бізнесу, але й перешкоджаять 

нормальному розвитку великих підприюмств. 

Відтак, органи фіскальної служби повинні сприѐти тому аби платники 

податків сплачували відповідні платежі за власним бажаннѐм, з доброї волі. 

Однак, сфера податкових відносин ю складноя і специфічноя, адже порѐдок і 

терміни сплати податків, зборів (обов’ѐзкових платежів) регуляятьсѐ законо-

давством України. При цьому, податковий закон – це правовий акт вищого 

органу законодавчої влади, ѐкий зобов’ѐзую яридичних осіб і громадѐн 

сплачувати до бяджету податки певних розмірів і в точно фіксовані терміни 

*3, c. 27+, тобто, сплата податків ю одним з важливих обов’ѐзків лядини і 

громадѐнина. 

Одним з напрѐмів проведеннѐ податкової політики ю зниженнѐ 

податкового навантаженнѐ з відповідним розширеннѐм бази оподаткуваннѐ 

шлѐхом*2, c. 95+; 
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 стимуляваннѐ створеннѐ малих і середніх підприюмств і наданнѐ їм 

можливостей длѐ ефективного розвитку; 

 сприѐннѐ виходу вітчизнѐного виробника на світовий ринок; 

 попередженнѐ виникненнѐ у суб’юктів господаряваннѐ податкового 

боргу; 

 відміни економічно невиправданих пільг по оподаткування, ѐкі безпо-

середньо не пов’ѐзані з соціальним захистом малозабезпечених верств 

населеннѐ і не маять інвестиційної спрѐмованості. 

Таким чином, основним завданнѐм податкової політики на сучасному 

етапі розвитку економіки України ю створеннѐ умов длѐ поліпшеннѐ стану 

реального сектору економіки, активізації інвестиційного процесу, стимуля-

ваннѐ розвитку пріоритетних галузей народного господарства. 

Найціннішим з поглѐду фіскальної політики держави ю вдосконаленнѐ 

механізмів регуляваннѐ підприюмницької діѐльності у напрѐмі її легалізації і 

підвищеннѐ позитивних фінансових результатів, надходженнѐ від оподатку-

ваннѐ ѐких ю вагомоя складовоя бяджетних доходів. 

Тому, на сьогодні актуальноя длѐ України ю розробка таких заходів 

фіскальної політики держави, ѐкі стимулявали би одночасне збільшеннѐ 

доходів бяджету і зростаннѐ ефективності господарської діѐльності підпри-

юмців. 

Cтимуляячий потенціал податкової системи необхідно забезпечувати 

залучаячи бізнес, шлѐхом обґрунтованого наданнѐ податкових преференцій 

длѐ досѐгненнѐ пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку. 

Адекватним стратегії економічного зростаннѐ ю перехід від наданнѐ 

податкових пільг за галузевим принципом до функціональних податкових 

преференцій ѐк “компенсації” за виконаннѐ суб’юктами господаряваннѐ пев-

них суспільно важливих функцій відповідно до завдань державної економіч-

ної стратегії. З макроекономічної позиції така компенсаціѐ ю оплатоя держави 

(або місцевої територіальної громади) позитивних екстерналій, здійснених 

суб’юктами господаряваннѐ. Найдоречнішим видаютьсѐ синхронне зі скасу-

ваннѐм необґрунтованої галузевої пільги наданнѐ аналогічної функціональної 

пільги з метоя стимуляваннѐ певного виду діѐльності, наприклад в 

інноваційній чи соціальній сферах*1, c. 305+. 

З метоя забезпеченнѐ економічного зростаннѐ необхідно знизити 

рівень податкового навантаженнѐ на бізнес. Слід зазначити, що загальне 

зниженнѐ ставок податків не обов’ѐзково спричинить зменшеннѐ надхо-

джень до бяджету країни. Реалізаціѐ таких заходів, ѐк підтверджую світова 
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практика, навпаки, призводить до збільшеннѐ бяджетних надходжень за 

рахунок активізації господарської та інвестиційної діѐльності підприюмництва, 

а також сприѐю виходу економіки з «тіні». 

Хоча зниженнѐ податків тимчасово обмежить надходженнѐ в держав-

ний бяджет, однак водночас збільшатьсѐ доходи підприюмців і населеннѐ, ѐкі 

надалі вони можуть заощадити або інвестувати. Надалі це сприѐтиме 

нарощення виробничих потужностей, розвитку виробництва, збільшення 

прибутків суб’юктів господаряваннѐ, зростання зайнѐтості та доходів насе-

леннѐ та створяватиме умови длѐ наповненнѐ державного бяджету. 

Оптимальний рівень податкового навантаженнѐ ю важливим чинником 

длѐ забезпеченнѐ виконаннѐ системоя оподаткуваннѐ не тільки фіскальної, 

але й стимуляячої функції. 

Длѐ принципового вирішеннѐ питаннѐ щодо оптимізації податкового 

навантаженнѐ необхідно ѐкнайповніше задіѐти стимуляячу функція подат-

кової системи, що сприѐло б зростання ВВП і тим самим розширення та 

зміцнення податкової бази, створявало б сприѐтливі умови длѐ успішного 

використаннѐ фіскальної функції податків. 

Поюднаннѐ заходів стимуляячого впливу фіскальної політики та 

відповідних інструментів грошово-кредитної і валятної політик держави 

дозволить забезпечити активізація підприюмництва та досѐгти економічного 

зростаннѐ. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО  
АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ 

 

Враховуячи курс на ювропейську інтеграція, проблема модернізації 

фінансового аналізу в Україні маю бути вирішена з урахуваннѐм кращого 

ювропейського досвіду. Результативність національної фінансової системи 

залежить насамперед від ефективності механізмів фінансового аналізу та 

його інструментарія. Цим визначаютьсѐ актуальність дослідженнѐ. Проблеми 

подальшого розвитку фінансової аналітики в Україні висвітлено у наукових 

працѐх багатьох провідних науковців. Проте бракую досліджень з питань 

розробки системних заходів модернізації механізму, технологій та інстру-

ментарія фінансового аналізу в Україні, що апробовані ювропейськими 

державами в умовах проѐву негативних наслідків загостреннѐ системної 

фінансово-економічної кризи. 

Мета дослідженнѐ – викласти узагальнені результати досліджень щодо 

модернізації фінансового аналізу в Україні з урахуваннѐм ювропейського досвіду. 

Модернізаціѐ - перехід від традиційного аграрного суспільства до 

світського, міського й індустріального. Переважноя більшістя теоретиків 

розглѐдаютьсѐ ѐк соціальний та цивілізаційний процес спрѐмованої трансфор-

мації суспільств, ѐкий розгортавсѐ протѐгом XVI-ХХ ст. Модерними вважа-

ятьсѐ суспільства, розвиток ѐких у загальних рисах спираютьсѐ на науку (перш 

за все природознавство), техніку, індустрія і демократія. Згідно з сучасними 

теоріѐми модернізації, розвинутоя може вважатисѐ та країна, ѐка маю 

 

ПІДСЕКЦІЯ  

ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ 
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значний рівень індустріалізації, стабільний економічний розвиток, віру 

суспільства у силу раціонального наукового знаннѐ ѐк основу прогресу, висо-

кий рівень та ѐкість життѐ, розвинуті політичні структури, вагому частку 

середнього класу у структурі населеннѐ; суспільства, ѐкі не відповідаять цим 

критеріѐм, належать або до «традиційних», або до «перехідних».  

Модернізоване суспільство маю комплекс взаюмопов'ѐзаних ознак, 

котрі часто розглѐдаять ѐк окремі процеси економічної, політичної, 

соціальної та культурної модернізації. Економічна модернізаціѐ передбачаю 

інтенсифікація процесу економічного відтвореннѐ. Модернізаціѐ стала 

чинником створеннѐ економічних форм та інститутів, ѐкі сприѐять розвитку 

та домінування товарно-грошових відносин. Використаннѐ досѐгнень науки у 

бізнесі сприѐло науково-технічній револяції та перетворення науки на одну з 

важливих виробничих сил. Модернізувати – робити сучасним, вдоскона-

лявати, приводити у відповідність до сучасних вимог *1, с. 380+. Економічна 

модернізаціѐ також передбачаю постійне вдосконаленнѐ методів управліннѐ 

економікоя та виробничих технологій, зокрема, окремих суб’юктів господа-

ряваннѐ, що сприѐло поѐві менеджменту та економічної науки. 

Економічний, соціально-політичний, культурний розвиток відбуваютьсѐ 

під потужним впливом глобалізації. Її економічна складова пов'ѐзана насам-

перед із джерелами, ресурсами, чинниками, формами господарської еволя-

ції. Мова йде про рух інвестицій і технологій, робочої сили, інтелектуальних і 

фінансових ресурсів, розвиток менеджменту й маркетингу та ін. Глобалізаціѐ 

виѐвлѐютьсѐ у зростанні міжнародної торгівлі й інвестицій, небаченій до цього 

диверсифікації світових фінансових ринків і ринків робочої сили, значному 

підвищенні ролі ТНК у світогосподарських процесах, загостренні глобальної 

конкуренції, поѐві систем глобального, стратегічного менеджменту. 

Головна особливість нашого часу полѐгаю в поступовому переході від 

енергетичних до інформаційних джерел життюдіѐльності лядини, у пере-

ростанні біосфери в ноосферу, у формуванні основ і окремих елементів 

автотрофної економіки, відносно незалежної від природного середовища. 

Серед численних дефініцій модернізації найзагальніше визначаю її ѐк 

комплекс економічних, політичних та культурних реформ, синхронна реа-

лізаціѐ ѐких передбачаю "осучасненнѐ" суспільства. У вузькому розумінні цей 

процес зводитьсѐ до нагромадженнѐ капіталу (мобілізації ресурсів), розвитку 

виробництва та підвищеннѐ продуктивності праці. Ринкові реформи маять 

бути синхронізовані у просторі й часі з адекватними перетвореннѐми в 

політичній, інституційній, культурологічній сферах, у суспільній свідомості. 
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За таких умов в учасників господаряваннѐ виникаю необхідність 

організовувати облікові та аналітичні процеси таким чином, щоб можливим 

було здійсненнѐ ефективного аналізу за їх розвитком. Водночас організаціѐ 

звітно-аналітичних процесів повинна забезпечити повноту збираннѐ, оброб-

ку, систематизація, групуваннѐ і зведеннѐ даних длѐ дотриманнѐ підсумкової 

інформації про стан господарської діѐльності *2+. В своя чергу належним 

чином організовані аналітичні процеси повинні забезпечити ѐкісну та 

своючасну оцінку показників фінансової звітності об’юкта дослідженнѐ длѐ 

можливості прийнѐттѐ на їх основі управлінських рішень.  

У вітчизнѐній теорії і практиці достатньо поширений традиційний підхід 

до теоретичних аспектів організації обліково-звітних процесів та аналізу 

фінансової звітності підприюмств. Однак, аналіз вітчизнѐної практики 

фінансової діагностики підприюмств з використаннѐм різних методичних 

підходів висвітляю широке коло проблем, ѐкі існуять у цій сфері. Вади 

вітчизнѐної практики фінансової діагностики випливаять із недоліків тради-

ційного підходу до аналізу. Відсутність достатнього наукового обґрунтуваннѐ 

критичних значень фінансових показників, їх комбінації, що вклячаятьсѐ в 

окремі методики, нехтуваннѐ можливостѐми економетричних методів оброб-

ки інформації, майже повне ігноруваннѐ показників, що характеризуять 

вартість підприюмства та його чисті грошові потоки роблѐть результати 

фінансової діагностики у багатьох випадках досить однобічними та суб’юктив-

ними. Суттювоя вадоя практики фінансової діагностики в Україні ю фактично 

повна відсутність оцінки ефективності методик, що використовуятьсѐ. Це даю 

підстави стверджувати що діагностика фінансового стану підприюмств в 

Україні здебільшого не виконую притаманні їй функції *3, с. 179+.  

Економічна природа та цілі аналізу фінансового стану, діагностики 

банкрутства та оцінки кредитоспроможності підприюмства в цілому ю 

ідентичними. Найважливішими користувачами результатів внутрішнього ана-

лізу ю керівництво підприюмства, менеджмент лінійних підрозділів, власники 

крупних пакетів корпоративних прав. Адресатами зовнішньої діагностики 

здебільшого ю потенційні інвестори, акціонери, кредитори, органи держаної 

влади, а також менеджмент підприюмства. Зовнішнѐ діагностика ю інстру-

ментом зменшеннѐ інформаційної асиметрії між підприюмством, ѐке ю 

об’юктом вкладеннѐ капіталу та капіталодавцѐми. 

 У процесі організації аналітичної роботи на підприюмстві домінуячі 

позиції займаю фінансовий аналіз. Контролер ю „постачальником“ фінансової 

інформації та показників длѐ прийнѐттѐ фінансових рішень. Длѐ цілей 
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удосконаленнѐ фінансової діагностики можуть використовуватисѐ такі функці-

ональні інструменти ѐк моделяваннѐ, ROC-аналіз, САР-аналіз, рейтингуваннѐ, 

дискримінантний аналіз, логістична регресіѐ.  

Сучасні підприюмства використовуять технології управліннѐ знаннѐми 

(КМ – knowledge management), ѐкі ѐвлѐять собоя сукупність інструменталь-

них засобів, призначених длѐ зберіганнѐ і добуваннѐ знань. Ці інструменти 

забезпечуять аналіз ринку й оцінку можливостей у різних сферах, длѐ 

прийнѐттѐ оптимальних рішень, оріюнтації опису продукту, організації вироб-

ництва, підвищеннѐ ефективності діѐльності з продажу. 

Експертні системи (ЕС) базуятьсѐ на узагальненні знань експертів 

стосовно певної (вузької) предметної області за допомогоя ЕОМ та наступному 

їх використанні длѐ розв’ѐзаннѐ проблем у даній галузі. ЕС базуятьсѐ на обробці 

знань, а не даних, ѐк у системах обробки даних. Відтак і вихідна інформаціѐ ю 

текстовоя, поданоя у виглѐді інтелектуальної поради, а не у виглѐді таблиць.  

Нові технології потребуять нових організаційних структур. Потрібна 

гармонізаціѐ комп’ятерних технологій і технологій організації бізнесу.  

Слід зазначити, що подальше реформуваннѐ фінансового аналізу в 

Україні маю проходити з використаннѐм можливостей провідних спеціалізо-

ваних міжнародних організацій. Ювропейський досвід спрѐмовую на вжиттѐ 

рішучих заходів длѐ боротьби з корупціюя та організованоя злочинністя у 

системі фінансових досліджень та розслідувань. За висновком фахівців, в 

Україні результативність ѐк зовнішнього, так і внутрішнього фінансовоя 

контроля залишаютьсѐ недостатньоя. Тому доцільно вивчити практику ЮС і 

вжити заходів щодо її імплементації в українське законодавство. Пріоритет-

ними напрѐмами модернізації фінансового аналізу в контексті ювропейської 

інтеграції маять стати: 

1. Створеннѐ юдиної термінологічної бази у сфері фінансової аналітики. 

2. Гармонізаціѐ фінансового аналізу. 

3. Посиленнѐ результативності фінансово-аналітичних досліджень. 

4. Упровадженнѐ чіткої системи відповідальності учасників фінансових 

відносин за вчиненнѐ фінансових порушень, зловживань, перекрученнѐ або 

викривленнѐ результатів фінансового аналізу. 

5. Підвищеннѐ етично-морального рівнѐ та професійної кваліфікації 

фінансових аналітиків. 

6. Узагальненнѐ й впровадженнѐ кращого ювропейського досвіду у 

сфері організації фінансового аналізу. 

8. Забезпеченнѐ подальшого розвитку фінансового контролінгу. 
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АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ:  
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Згідно із Законом України „Про аудиторську діѐльність” аудитори 

(аудиторські фірми) можуть надавати аудиторські послуги, пов’ѐзані з їх 

професійноя діѐльністя *1+. Перелік послуг, ѐкі можуть надавати аудитори 

(аудиторські фірми), визначаю АПУ відповідно до стандартів аудиту. В 

сучасних умовах господаряваннѐ ринок аудиторських послуг в Україні зазнав 

суттювих змін та диференціявавсѐ за напрѐмами та інтересами замовників-

кліюнтів. 

У стратегії розвитку Аудиторської палати України на 2012–2017 рр. 

визначені наступні пріоритети її діѐльності *2+:  

 перший пріоритет – захист інтересів користувачів фінансової та іншої 

економічної інформації; 

 другий пріоритет – задоволеннѐ внутрішніх потреб професійного ринку 

аудиту України; 

 третій пріоритет – забезпеченнѐ визнаннѐ важливої ролі аудиторської 

професії в суспільстві; 

 четвертий пріоритет – покращеннѐ регулѐторної діѐльності у сфері 

аудиту. 

Вищевказані пріоритети активно впливаять на аудиторську діѐльність 

та наданнѐ аудиторських послуг. 

Слід зазначити, що основними чинниками попиту на аудиторські 

послуги в Україні ю вимоги міжнародних ринків капіталу та міжнародних 
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фінансових установ. Значна кількість вітчизнѐних підприюмств, ѐкі здійсняять 

своя діѐльність на світовому ринку потребуять узгодженнѐ основних 

параметрів своюї діѐльності у відподність із Міжнародними стандартами 

аудиту. 

Аналіз результатів аудиторської діѐльності та стану ринку аудиторських 

послуг за останні роки свідчить, про те, що аудиторський ринок потерпаю від 

змін, ѐкі відбуваятьсѐ в країні. Так протѐгом 2015 року з Реюстру аудиторських 

фірм та аудиторів було виклячено 249 суб’юктів аудиторської діѐльності, а 

вклячено лише 28 суб’юктів аудиторської діѐльності *3+.  

З оглѐду на ситуація, що склаласѐ внаслідок проведеннѐ анти-

терористичної операції (АТО) рішеннѐм АПУ від 27.11.2014 р. № 303/3.1 

суб’юктам аудиторської діѐльності, ѐкі змінили адресу місцезнаходженнѐ із 

зони АТО, АПУ здійсняю видачу нових Свідоцтв про вкляченнѐ до Реюстру 

аудиторських фірм та аудиторів, без стѐгненнѐ плати, передбаченої пунктом 

2.13 Порѐдку веденнѐ Реюстру аудиторських фірм та аудиторів, затвер-

дженого рішеннѐм АПУ від 26.04.2007 р. № 176/7 (зі змінами). 

Так, кількість вклячених до Реюстру суб’юктів аудиторської діѐльності 

(аудиторських фірм та аудиторів-підприюмців) за 2015 рік зменшиласѐ 

загалом по Україні на 16,5% (кількість аудиторських фірм – на 13,3%, а 

кількість аудиторів-підприюмців – на 39,3%), що повторяю тенденція до змен-

шеннѐ у 2014 році, в ѐкому загальна кількість суб’юктів у порівнѐнні з 

попереднім роком зменшилась на 10,9% (кількість аудиторських фірм – на 

7%, а кількість аудиторів-підприюмців – на 31,2%).  

Найбільше суб’юктів аудиторської діѐльності припинили своя діѐль-

ність у Луганській (на 50%), Херсонській (на 33,3%), Донецькій (на 32,4%) та 

Полтавській (на 30,8%) областѐх. Значно зменшиласѐ кількість суб’юктів 

аудиторської діѐльності у Сумській (27,3%), Черкаській (23,1%) та Харківській 

(19%) областѐх. 

Інформаціѐ про кількість суб’юктів аудиторської діѐльності за 2011 – 

2015 роки (табл. 1) вказую на загальну тенденція до їх зменшеннѐ (у 

порівнѐнні з 2011 роком – на 40,5%), що свідчить про відтік суб’юктів 

господаряваннѐ з професії внаслідок дії низки факторів, у тому числі і 

кризових ѐвищ в суспільстві, та посиленні вимог до аудиторської діѐльності з 

боку регулѐторів, і змін в податковому законодавстві.  

Одним із клячових напрѐмків контроля аудиторської діѐльності в Україні 

ю ѐкість наданнѐ аудиторських послуг, що підтверджуютьсѐ створеноя суб’юктами 

аудиторської діѐльності системоя контроля ѐкості аудиторських послуг. 
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Таблиця 1 
Кількість суб`єктів аудиторської діяльності у 2011 – 2015 роках 

Рік 

Кількість суб’єктів 
аудиторської 

діяльності, 
включених до 

Реєстру 
аудиторських фірм 
та аудиторів станом 

на 31 грудня 

Подано звітів до АПУ 

Кількість 
суб’єктів 

аудиторської 
діяльності, що не 
подали звітність 

Кількість % (*) 
2011 1 862 1 792 96,2 70 

2012 1 672 1 609 96,2 63 

2013 1 488 1 452 97,6 36 

2014 1 326 1 272 95,9 54 

2015 1 107 1 071 96,8 36 

С.А.Д., які не подають звіти, як правило – це суб’єкти, які фактично припинили свою діяльність, 
тому відсутність інформації від таких суб’єктів фактично не має суттєвого впливу на аналіз 
загальних показників ринку аудиторських послуг. 
Джерело: [3] 

 

Відповідно до вимог Положеннѐ про зовнішні перевірки, з метоя 

дотриманнѐ вимог Директиви 2006/43/ЮС (зі змінами), АПУ запроваджена 

обов’ѐзкова зовнішнѐ перевірка системи контроля ѐкості аудиторських 

послуг (один раз на шість років) усіх суб’юктів господаряваннѐ, вклячених до 

Реюстру аудиторських фірм та аудиторів. 
 

Таблиця 2 
Інформація про стягнення, застосовані АПУ упродовж 2015 року до суб’єктів 

аудиторської діяльності за результатами розгляду скарг, заяв, інформації, звер-
нень, що надходили до АПУ від державних органів, фізичних та юридичних осіб 

Вид стѐгненнѐ 
Кількість стѐгнень,  

застосованих АПУ упродовж 
2015 

Попередженнѐ 16 

Зупиненнѐ чинності сертифіката строком на один місѐць 2 

Зупиненнѐ чинності сертифіката строком на три місѐці 10 

Зупиненнѐ чинності сертифіката строком на шість місѐців 4 

Зупиненнѐ чинності сертифіката строком на один рік 1 

Ануляваннѐ сертифікату 4 

Викляченнѐ з Реюстру аудиторських фірм та аудиторів 8 

ВСЬОГО 45 

Джерело: [3] 

 

Упродовж 2015 року (починаячи з червнѐ 2015 року) АПУ перевірено 

56 суб’юктів аудиторської діѐльності (табл. 2) з 184 суб’юктів, вклячених до 
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Плану зовнішніх перевірок системи контроля ѐкості на 2015 рік, затвердже-

ного рішеннѐм АПУ від 27.11.2014 р. № 303/5 (зі змінами). За результатами 

проведеннѐ перевірок 5 суб’юктів аудиторської діѐльності не пройшли пере-

вірку. Крім того до окремих суб’юктів були застосовані стѐгненнѐ:  

 до 16 – у виглѐді попередженнѐ;  

 до 2 – зупиненнѐ чинності сертифіката строком на один місѐць;  

 до 10 – зупиненнѐ чинності сертифіката строком на три місѐці;  

 до 4 – зупиненнѐ чинності сертифіката строком на шість місѐців;  

 до 1 – зупиненнѐ чинності сертифіката строком на один рік;  

 до 4 – ануляваннѐ сертифікату;  

 до 8 – викляченнѐ з Реюстру аудиторських фірм та аудиторів. 

Підсумовуячи, можна визнати, аудит в Україні маю досить широке коло 

проблем, пов’ѐзаних з наданнѐм і подальшим розвитком аудиторських 

послуг. Особливу увагу серед них займаю корумпованість та кримінальність 

економічних відносин, що негативно впливаять на ѐкість аудиторських 

послуг. 

Комплексне та системне вирішеннѐ цих проблем сприѐтиме підвищен-

ня авторитетності вітчизнѐного аудитора на міжнародному рівні та забезпе-

чить високу ѐкість в підготовці молодих професійних кадрів і тим самим 

високу ѐкість проведеннѐ аудиту та наданнѐ аудиторських послуг. 

 

Список літератури: 
1. Закон України “Про аудиторську діѐльність” від 22 квітнѐ 1993 р. № 3125 – XII. 

2. Стратегіѐ діѐльності Аудиторської палати України / затверджено рішеннѐм АПУ 

від 05.07.2012 № 252/5. 

3. Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2015 рік. 
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 
РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ В УМОВАХ КРИЗИ 

НЕПЛАТЕЖІВ 
 

Сучасний стан розвитку економіки України характеризуютьсѐ глибоки-

ми економічними перетвореннѐми в усіх галузѐх економіки на основі 

ринкових відносин. Ринкові відносини вимагаять від суб’юктів господаряван-

нѐ переглѐду і системи бухгалтерського обліку, одним із важливих елементів 

ѐкої ю облік розрахунків з кредиторами.  

Питаннѐ обліку кредиторської заборгованості длѐ більшості підпри-

юмств ю актуальним та проблемним, що пов’ѐзано з існуваннѐм кризи непла-

тежів. Сьогодні багато підприюмств гостро відчули нестачу власних фінансових 

ресурсів, потребу кредитних коштів, накопичили значні суми кредиторської та 

дебіторської заборгованості, що призвело до погіршеннѐ фінансового стану 

та, ѐк наслідок їхньої платоспроможності.  

За таких умов суб’юкти господарської діѐльності, в першу чергу 

стараятьсѐ вирішити власні проблеми, а виконаннѐ фінансових зобов’ѐзань 

перед кредиторами відкладаять на другий план.  

Дослідженнѐм проблематики даного питаннѐ займаятьсѐ багато 

вітчизнѐних науковців, зокрема: П. Й. Атамас, К. С. Сурніна, Ф. Ф. Бутинець,  

Н. В. Потриваюва, Г. Ю. Долматова, В. О. Завгородній, В. С. Лень, Л. О. Оме-

лѐнович, В. В. Сопко, О. В. Чайковська та інші. Проте, проблема аналітичного 

обліку кредиторської заборгованості, списаннѐ безнадійної та простроченої 

залишаютьсѐ актуальноя. 

Криза неплатежів спричиняю поѐву і збільшеннѐ простроченої та 

безнадійної кредиторської заборгованості, а також кредиторської заборго-

ваності за ѐкоя минув термін позовної давності.  

Аналіз статистичних даних свідчить, про значну частку кредиторської 

заборгованості у поточних зобов’ѐзаннѐх підприюмств, незважаячи на те, що 

не враховані підприюмства окупованих територій. Динаміка кредиторської 

заборгованості в Україні подана у табл.1. 
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Таблиця 1 
Динаміка кредиторської заборгованості в Україні за 2012-2015рр. 

(млн. грн.) 

На початок року 
Поточні 

зобов’язання, 
всього 

Кредиторська 
заборгованість 

Частка кредиторської 
заборгованості у 

поточних 
зобов’язаннях, % 

01.01.2012 2097647,6 1753282,8 83,6 
01.01.2013 2448985,8 1990946,9 81,3 
01.01.2014* 2358541,4 1335487,7 56,6 
01.01.2015* 2936220,2 1673808,7 57,0 

*без урахування тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя. 
Джерело : складено автором за даними [5] 

 

Серед усіх видів кредиторської заборгованості в обліку особливо 

виділѐятьсѐ зобов’ѐзаннѐ перед постачальниками, не оплачені в строк, та ті, 

за ѐкими минув термін позовної давності, ѐкі свідчать про порушеннѐ 

підприюмством розрахункової дисципліни. Тому, сучасні умови господаря-

ваннѐ вимагаять вирішеннѐ рѐду проблем ѐк теоретичного так і практичного 

характеру, пов’ѐзаних з визначеннѐм та відображеннѐм таких видів креди-

торської заборгованості в бухгалтерському обліку.  

Проведене дослідженнѐ показало, що жоден з використовуваних в 

бухгалтерській та податковій практиці нормативних документів не містить 

конкретного терміну «списаннѐ кредиторської заборгованості», а длѐ 

прийнѐттѐ управлінського рішеннѐ щодо списаннѐ кредиторської заборгова-

ності, необхідно, щоб така заборгованість отримала статус безнадійної.  

Отже, на нашу думку, списаннѐ кредиторської заборгованості – це 

операціѐ з одночасним визнаннѐм доходу та викляченнѐм (списаннѐм) з 

обліку непогашеної (або не оплаченої кредитору), достовірно визнаної суми 

кредиторської заборгованості. 

ак длѐ податкового так і бухгалтерського обліку важливими ю ознаки за 

ѐкими кредиторська заборгованість вважаютьсѐ безнадійноя. Проте в бухгал-

терському законодавстві такі визначеннѐ відсутні.  

Перелік ознак безнадійної заборгованості наведено лише в ПКУ *1+, а 

саме: безнадійна заборгованість – це заборгованість, ѐка відповідаю одній з 

таких ознак: 

 заборгованість за зобов'ѐзаннѐми, щодо ѐких минув строк позовної 

давності; 

 заборгованість, ѐка залишиласѐ непогашеноя внаслідок недостатності 

коштів, одержаних післѐ зверненнѐ кредитором стѐгненнѐ на застав-
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лене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії 

кредитора щодо примусового стѐгненнѐ іншого майна позичальника, 

визначені нормативно-правовими актами, не призвели до повного 

покриттѐ заборгованості; 

 заборгованість, стѐгненнѐ ѐкої стало неможливим у зв'ѐзку з діюя 

обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обста-

вин), підтверджених у порѐдку, передбаченому законодавством.  

Ще одним важливим аспектом, порѐд з ознакоя безнадійності, ѐкий 

лежить в основі списаннѐ кредиторської заборгованості ю строк позовної 

давності. Тобто ѐкщо, у договорі зазначено термін виконаннѐ зобов’ѐзань 

(оплата за поставлені товарно-матеріальні цінності або виконані роботи чи 

послуги), то строк позовної давності починаю обчисляватисѐ з днѐ, наступного 

за останнім днем його невиконаннѐ. Відлік терміну позовної давності 

починаютьсѐ з дати виникненнѐ у кредитора права пред’ѐвити своюму 

боржникові вимогу. 

Позовна давність, відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України – 

це строк, у межах ѐкого особа може звернутисѐ до суду з вимогоя про захист 

свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановля-

ютьсѐ тривалістя у три роки [2]. 

Важливий няанс в бухгалтерському обліку заборгованостей, за ѐкими 

минув строк позивної давності, полѐгаю в тому, що закінченнѐ строку позовної 

давності не тѐгне за собоя припиненнѐ суб’юктивного права та не позбавлѐю 

від статусу боржника. У ч. 1 ст. 267 ЦКУ закріплено положеннѐ, згідно з ѐким 

особа, ѐка виконала зобов’ѐзаннѐ післѐ закінченнѐ позовної давності, не маю 

права вимагати поверненнѐ виконаного, навіть ѐкщо вона у момент 

виконаннѐ не знала про сплив позовної давності.  

Длѐ бухгалтерського обліку важливим ю визначеннѐ точної дати коли 

починаютьсѐ і закінчуютьсѐ термін позовної давності, адже списаннѐ безна-

дійної кредиторської заборгованості за ѐкоя минув термін позовної давності 

тісно пов’ѐзане з відображеннѐм доходу (рахунок 717 «Дохід від списаннѐ 

кредиторської заборгованості») *4+. Не своючасне відображеннѐ доходу від 

списаннѐ кредиторської заборгованості тѐгне за собоя нарахуваннѐ та сплату 

фінансових санкцій.  

Отже, невиконаннѐ підприюмством договірних зобов’ѐзань перед 

своїми партнерами може призвести до виникненнѐ додаткових витрат на 

сплату фінансових санкцій з одніюї сторони та виникненнѐ доходу, при 

списанні простроченої заборгованості з іншої сторони.  



 187 

Длѐ того, щоб не пропустити та контролявати дату відображеннѐ в 

обліку списаннѐ кредиторської заборгованості і визнаннѐ доходу підпри-

юмствам доцільно Наказом про облікову політику ввести в робочий план 

рахунків аналітичні рахунки длѐ обліку простроченої кредиторської заборго-

ваності за її видами та термінами виникненнѐ. На наш поглѐд, з метоя 

контроля, цього не достатньо. Необхідно також внести зміни в діячі облікові 

реюстри (журнал №2 та №3) або вести облік простроченої кредиторської 

заборгованості окремо в реюстрах довільної форми.  

Основними реквізитами таких облікових реюстрів маять бути: дата 

виникненнѐ і погашеннѐ заборгованості та первинний документ, що підтвер-

джую операція (у тому числі списаннѐ кредиторської заборгованості, за ѐкоя 

минув термін позовної давності), оскільки відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» *3+ підставоя длѐ 

бухгалтерського обліку господарських операцій ю первинні документи.  

Така інформаціѐ ю надзвичайно важливоя і длѐ управлінського обліку, 

адже прийнѐттѐ рішеннѐ про списаннѐ кредиторської заборгованості маю бути 

документально підтвердженим.  

Крім цього длѐ відображеннѐ достовірної інформації у фінансовій 

звітності підприюмств (ф. №1) доцільно на законодавчому рівні внести зміни в 

діячий План рахунків та ввести субрахунки (рахунки) длѐ обліку простроченої 

кредиторської заборгованості за термінами. Це в першу чергу стосуютьсѐ 

рахунків 60 «Короткострокові позики», 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрѐдниками», 681 «Розрахунки за авансами одержаними», 50 «Довго-

строкові позики» *4+.  

Доцільним було б наведеннѐ суб’юктами господаряваннѐ інформації 

про суми безнадійної, простроченої кредиторської заборгованості та за ѐкоя 

минув термін позовної давності також і у примітках до фінансової звітності, 

аналогічно дебіторській заборгованості. 

Метоя веденнѐ обліку та складаннѐ фінансової звітності ю, ѐк відомо, 

наданнѐ користувачам длѐ прийнѐттѐ рішень повної, правдивої та неупере-

дженої інформації про діѐльність підприюмства. А в умовах фінансової кризи 

істотне значеннѐ маю ѐкість інформації про стан розрахунків з кредиторами, 

що формуютьсѐ на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'юктів 

господаряваннѐ. На сьогодні отриманнѐ такої інформації в обсѐзі і виглѐді, 

достатньому длѐ проведеннѐ аналізу розрахунків з кредиторами ю немож-

ливим ѐк за відсутності такої інформації у фінансових звітах суб’юктів 

господаряваннѐ так і офіційних статистичних даних. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ  
БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Одним з найактуальніших рішеннѐм проблем підвищеннѐ ефектив-

ності управліннѐ будівельним підприюмством в умовах нестабільності еконо-

мічного середовища ю регуляваннѐ, оптимізаціѐ та мінімізаціѐ витрат. Витра-

ти будучи центральним об'юктом плануваннѐ, обліку, аналізу та контроля, 

розглѐдаятьсѐ ѐк найважливіший фактор, ѐкий впливаю на прибуток 

підприюмства, рівень впливу ѐкого можна регулявати, приймаячи правильні 

управлінські рішеннѐ. 

Будівництво ѐвлѐю собоя окрему самостійну галузь економіки країни, 

ѐка призначена длѐ введеннѐ в дія нових, а також реконструкції, розши-

реннѐ, ремонту і технічного переоснащеннѐ діячих об'юктів виробничого та 

невиробничого призначеннѐ. Визначальна роль будівельної галузі полѐгаю у 

створенні умов длѐ динамічного розвитку економіки країни, задоволеннѐ 

потреб суспільства *5+. 

Проблеми обліку витрат будівельної галузі досліджували Ф.Ф. Бути-

нець, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, І.В. Чалий, Р.В. Чернецька, Т.В. Давидяк, Н.О. 

Микитяк, В.А. Ільѐшенко, Я.О. Яхновська, О.А. Біловодська. 
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Особливістя будівельної сфери ю той факт, що результатом робіт, ѐк 

виду економічної продукту виступаю будівництво, безпосередньо пов'ѐзане із 

здійсненнѐм великої кількості витрат. При цьому порѐдок веденнѐ бухгал-

терського обліку повинен бути налагоджений таким чином, щоб керівництво 

організацій могло оперативно отримувати достовірну інформація, у тому 

числі і про витрати з метоя їх регуляваннѐ. Крім цього важливоя ділѐнкоя 

роботи бухгалтера ю визначеннѐ кошторисної вартості будівельно-монтажних 

робіт, своючасне списаннѐ витрат і віднесеннѐ їх на фінансовий результат. 

Длѐ будівельних компаній властиво здійсненнѐ великої кількості 

витрат, при цьому длѐ ефективної діѐльності необхідно проводити контроль 

за збереженнѐм майна, формувати оперативно і правильно собівартість 

робіт, забезпечувати виробничий процес необхідноя кількістя матеріальних 

ресурсів тощо. Все це може бути здійснено, ѐкщо правильно і своючасно 

проводити облік витрат, згідно з нормативно-правовим забезпеченнѐм 

Украни. 

В Україні частка будівництва у валовому національному продукті 

складаю 8%. Будівельна галузь країни у 2016 році досѐгла виконаннѐ 

будівельних робіт на суму 70,9 млрд. грн., це на 23,3% більше порівнѐно з 

минулим роком. Зокрема, обсѐги робіт із спорудженнѐ будівель збільшилисѐ 

на 25,6% (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції  
у 2014 - 2016 роках 

Вид продукції 
2014 р., 
млн.грн. 

2015 р., 
млн.грн. 

2016 р., 
млн.грн. 

Приріст у 
2015 р, % 

Приріст у 
2016 р, % 

Будівництво 51108,7 57515 70942,4 12,5 23,3 
Будівлі 24856,5 28907,5 36298,9 16,3 25,6 
- житлові 11292,4 13908,8 17253,0 23,3 24 
- нежитлові 13564,1 14998,7 19045,9 10,6 27 
Інженерні споруди 26252,2 28607,5 34643,5 9 21,1 

Джерело: розроблено авторами за даними Державної статистичної служби України 

 

Відповідно до Положеннѐ (стандарт) бухгалтерського обліку 18 

«Будівельні контракти» витрати за будівельним контрактом вклячаять: 

 витрати, безпосередньо пов'ѐзані з виконаннѐм даного контракту; 

 загальновиробничі витрати. 

До складу витрат, безпосередньо пов'ѐзаних з виконаннѐм будівель-

ного контракту, належать прѐмі матеріальні витрати, прѐмі витрати на оплату 
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праці, інші прѐмі витрати (вклячаячи вартість виконаних субпідрѐдниками 

робіт). 

До складу загальновиробничих витрат вклячаятьсѐ затрати на управ-

ліннѐ, організація та обслуговуваннѐ будівельного виробництва *4+. 

Загальновиробничі витрати вклячаятьсѐ до витрат за кожним конт-

рактом шлѐхом розподілу загальних витрат організації між об'юктами будів-

ництва з використаннѐм бази розподілу при нормальній потужності (про-

порційно прѐмим витратам; обсѐгам доходів; прѐмим витратам на оплату 

праці; відпрацьованому будівельними машинами і механізмами часу тощо).  

Головноя проблемоя обліку витрат в будівництві ю розподіл загально-

виробничих витрат, оскільки виникаю ймовірність того, що дана категоріѐ 

витрат в кінці звітного періоду буде недорозподілена по об'юктах кальку-

ляваннѐ, тим самим компаніѐ частину витрат не покрию, що призведе до 

зменшеннѐ фінансового результату. Крім цього длѐ формуваннѐ точної 

собівартості замовленнѐ необхідно заздалегідь визначити усі витрати. Длѐ 

вирішеннѐ даної проблеми, тобто оперативності отриманнѐ інформації про 

загальновиробничі витрати їх потрібно розподілѐти попередньо за допомо-

гоя бази розподілу.  

На нашу думку, потребую вирішеннѐ проблема вибору бази розподілу 

загальновиробничих витрат длѐ адекватного їх віднесеннѐ до собівартості 

окремих об’юктів. Вітчизнѐні підприюмства, ѐк правило, використовуять за 

базу розподілу суму витрат длѐ оплати праці основного виробничого персо-

налу. Проте в умовах науково-технічного прогресу простежуютьсѐ тенденціѐ 

зменшеннѐ участі лядини у виробничому процесі, що в результаті спонукаю 

до використаннѐ інших факторів розподілу. У будівельних організаціѐх 

загальновиробничих витрат між об’юктами будівництва розподілѐятьсѐ із 

урахуваннѐм специфіки робіт та використаннѐм таких баз розподілу, ѐк: 

 сума всіх прѐмих витрат на виконаннѐ будівельно-монтажних робіт; 

 сума прѐмих витрат на оплату праці; 

 нормативні або фактичні витрати праці на виконаннѐ будівельно-

монтажних робіт (в лядино-годинах); 

 час роботи будівельних машин і механізмів у будівництві конкретних 

об’юктів (у машино-годинах) та ін. 

Таким чином, розподіл загальновиробничих витрат рекомендуютьсѐ 

виконувати у наступній послідовності: 

 перший етап - розподіл всіх загальновиробничих витрат на постійні та 

змінні; 
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 другий етап - вибір бази розподілу.

 третій етап - визначеннѐ нормальної потужності підприюмства та вира-

женнѐ її в одиницѐх виміру обраної бази.

 четвертий етап - обчисленнѐ суми постійних і змінних загальновироб-

ничих витрат за умови досѐгненнѐ підприюмством нормальної потуж-

ності;

 п'ѐтий етап - розрахунок нормативу постійних і змінних витрат на

одиниця бази розподілу.

Відповідно до особливостей виробничого процесу, будівельним орга-

нізаціѐм рекомендуютьсѐ розподілѐти загальну суму загальновиробничих 

витрат усіх підрозділів не пропорційно одній базі розподілу, а з викорис-

таннѐм оптимального фактора розподілу. Тобто, длѐ кожного підрозділу 

організації потрібно врахувати, ѐка статтѐ загальновиробничих витрат перева-

жаю у структурі його витрат. Використаннѐ даного підходу розподілу загально-

виробничих витрат дозволить: 

 врахувати специфіку діѐльності кожного з підрозділів будівельної

організації;

 відстежувати та контролявати всі матеріальні витрати будівельної

організації;

 точніше розподілити загальновиробничі витрати між конкретними

об’юктами розподілу;

 визначити вплив непрѐмих витрат на формуваннѐ собівартості

будівельної продукції.

Таким чином можна зробити висновок, що будівництво ю одніюя з

найважливіших галузей економіки країни. Запрпонований алгоритм послі-

довності розподілу загальновиробничих витрат дозволить будівельним 

організаціѐм оптимізувати та мінімізувати свої матеріальні витрати, а це в 

своя чергу призведе до покращеннѐ фінансового становища та розвитку 

компаній. 
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Шевців Любов Юліанівна 
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факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Інтенсифікаціѐ глобалізаційних процесів України у світовий економіч-

ний простір вимагаю застосуваннѐ комплексу сучасних економічних методів 

та інструментів стратегічного управліннѐ підприюмствами, ѐкі направлені на 

посиленнѐ власних конкурентних позицій на ринку. Саме використаннѐ 

бяджетуваннѐ, ѐк одного з методів фінансового управліннѐ на підприюмстві 

сприѐю підвищення ефективності веденнѐ бізнесу від 25-50 % і зменшення 

витрат підприюмства на 10-15 % за рахунок підвищеннѐ ѐкості управліннѐ  

*1, с.26 +. Метоя бяджетуваннѐ ю складаннѐ основного фінансового плану – 

бяджету з позитивним фінансовим результатом, а за оцінками спеціалістів, 

підприюмства, ѐкі не складаять бяджетів, втрачаять за рік до 20 % своїх 

доходів, через нестачу інформації длѐ прийнѐттѐ правильних управлінських 

рішень *2+. Враховуячи зарубіжний досвід та сучасні вітчизнѐні реалії, саме 

система бяджетуваннѐ може забезпечувати ефективний взаюмозв’ѐзок та 

взаюмоузгодженість стратегічних і тактичних цілей управліннѐ на рівні 

бяджетів задлѐ підвищеннѐ ефективності стратегічного управліннѐ.  

Дослідженнѐ економічної сутності «бяджетуваннѐ», його складових, 

взаюмозв’ѐзків з іншими підсистемами управліннѐ дозволило виѐвити, що 

бяджетуваннѐ може виступати інструментом управліннѐ не лише на тактич-

ному рівні, але і доводити стратегічні цілі на рівень бізнес-процесів 

підприюмства та наділѐти останні відповідними ресурсами длѐ їх реалізації. 

При цьому виходѐчи із поставленої стратегічної мети та бяджетних показ-

ників, кожний бізнес-процес здатен розроблѐти систему тактичних цілей та 

формувати бяджети бізнес-процесів по досѐгнення клячових стратегічних 
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показників розвитку, а розробка бяджетів бізнес-процесів ю тісно інтегро-

ваноя з іншими видами планів *1,c.5-6].  

З метоя досѐгненнѐ конкурентних переваг запропоновано підпри-

юмству використовувати переваги стратегічного управліннѐ, направленого на 

синергізм із складовими: місіюя, цілѐми підприюмства, стратегіюя та потенціа-

лом. Згідно результатів дослідженнѐ *3,4,5+, встановлено що критеріюм 

ефективності стратегічного управліннѐ ю досѐгненнѐ поставлених цілей і 

завдань групоя, відділом, департаментом, підприюмством з врахуваннѐм 

галузевих особливостей (властиві всім підприюмствам галузі), взаюмодії з 

зовнішнім середовищем і особливостѐми внутрішнього середовища компанії, 

шлѐхом реального делегуваннѐ повноважень і відповідальності із створеннѐм 

бяджетних структур.  

З метоя економії ресурсів, скорочення непродуктивних витрат, 

забезпечення діювості контроля за показниками бяджету та їх точності, 

доцільним ю дотриманнѐ принципів бяджетуваннѐ: інтеграції; послідовності; 

нормативного підходу; наскрізного бяджетуваннѐ; декомпозиції; економіч-

ної цілісності та методичної співставності. Дотриманнѐ керівництвом підпри-

юмства цілей бяджетуваннѐ дозволѐю інтегрувати його в систему управліннѐ 

діѐльністя. До них належать: прогноз господарського стану підприюмства; 

розробленнѐ системи відповідальності за результати господарської та фінан-

сово-економічної діѐльності; розподіл фінансових повноважень та відпові-

дальності між керівниками підприюмства; розробленнѐ системи контроля за 

результатами господарської та фінансово-економічної діѐльності підпри-

юмства; визначеннѐ результатів при проведенні сценарного аналізу; узго-

дженнѐ планових фінансово-економічних показників; прогноз фінансово-

економічного стану підприюмства. Забезпеченнѐ досѐжності поставлених 

цілей бяджетуваннѐ, здійсняять за ступенем деталізації бяджетів та обран-

нѐ комбінації підходів двох концепцій: гнучке бяджетуваннѐ (beyond 

budgeting) або тотальне бяджетуваннѐ (total budgeting). акщо за першоя 

концепціюя система бяджетів заміняютьсѐ гнучкоя системоя цілей і 

показників, при вільному доступі менеджерів до інвестиційних ресурсів, то за 

другоя концепціюя відбуваютьсѐ жорстке встановленнѐ цілей та розробленнѐ 

бяджетів, ѐкі охопляять всі напрѐми діѐльності. 

Вивченнѐ підходів *1-6+ до організації процесу бяджетуваннѐ дозво-

лило виѐвити використаннѐ функціонального та процесного підходів і 

довести, що, процесний підхід до бяджетуваннѐ маю низку переваг порівнѐно 

із функціональним, оскільки підвищую ѐкість плануваннѐ, організації і 
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контроля та закладаю можливість використаннѐ широкого спектру їх інстру-

ментів, створяю передумови длѐ поюднаннѐ бяджетів з елементами стратегії 

у юдиному управлінському ланцягу. Також встановлено, що підприюмство 

отримую переваги використовуячи бяджетуваннѐ спрѐмоване на інтерпре-

тація та трансформація стратегічних цілей підприюмства у бяджети, на 

основі застосуваннѐ процесного підходу та методики збалансованої системи 

показників, у виглѐді етапності її формуваннѐ з обґрунтуваннѐм процедурного 

наповненнѐ: формуляваннѐ стратегії та визначеннѐ її клячових показників; 

впровадженнѐ процесного підходу до бяджетуваннѐ; формуваннѐ бяджетів 

бізнес-процесів; формуваннѐ зведеного бяджету підприюмства; організаціѐ 

та регламентаціѐ бяджетуваннѐ, що поліпшить ѐкість управліннѐ на всіх 

рівнѐх, забезпечить підвищеннѐ результатів економічної діѐльності підпри-

юмств (див табл.1). Збалансована система показників – це концепціѐ стратегіч-

ного управліннѐ діѐльністя організації, заснована на виборі, вимірі та оцінці 

групи показників, що описуять всі стратегічні аспекти діѐльності підприю-

мства. Стратегічні напрѐмки розвитку компанії розкриваятьсѐ, ѐк мінімум, у 

розрізі 4 проекцій: фінанси, маркетинг і ринок, виробництво і його ефектив-

ність, розвиток і навчаннѐ. Між всіма показниками, що входѐть у дані 

проекції, існуять причинно-наслідкові зв'ѐзки, ѐкі дозволѐять виразити 

абстрактні стратегічні завданнѐ в системі планів і заходів *6, с.52+. 

 
Таблиця 1 

Передумови використання бюджетування як інструменту реалізації цілей 
стратегічного управління на основі збалансованої системи показників та 

процесного підходу 

Рівні Передумова 

На рівні підходів до розуміння 
управління 
 

Використання процесного підходу до органі-
зації бюджетування та стратегічного управлін-
ня забезпечує єдність функцій щодо впливу на 
об’єкт управління 

На рівні видів управління 
 

Реалізація стратегічних планів потребує коор-
динації стратегічного та тактичного управлін-
ня. Реалізація тактичних завдань та планів, 
повинна бути підпорядкована стратегічним 
змінам 

На рівні етапів стратегічного 
управління 
 

Використання бюджетування як інструменту 
аналізу, реалізації і контролю стратегічного 
управління (на основі процесного підходу) 

Джерело: [1] 

Завдѐки впровадження збалансованої системи показників можливе 

протиставленнѐ, традиційного процесу плануваннѐ, процесу плануваннѐ на 
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основі BSC за одночасного підвищеннѐ змістовності розроблених планів *5,  

с. 39+, зміщеннѐ активності у сфері стратегічного плануваннѐ та процесу 

побудови BSC, а також скороченнѐ витрат і зусиль у межах оперативного 

плануваннѐ. Звідси процес плануваннѐ стаю коротшим. Крім того, зростаю 

інтенсивність процесу плануваннѐ, оскільки під час використаннѐ BSC, його 

можна починати пізніше. 

Таким чином, основноя проблемоя неефективної та непослідовної 

реалізації стратегічного управліннѐ на підприюмствах ѐк основи їх 

довгострокового стабільного розвитку ю відсутність стійких взаюмозв’ѐзків і 

підпорѐдкованості бяджетуваннѐ стратегічним цілѐм, ѐкі маять окресля-

ватись стратегічним баченнѐм. Інтеграціѐ збалансованої системи показників у 

систему плануваннѐ даю можливість принципового переосмисленнѐ процесу 

бяджетуваннѐ. Основна її роль при цьому полѐгаю в передачі інформації із 

системи стратегічного плануваннѐ до системи щорічного бяджетуваннѐ, 

дасть змогу ефективніше використовувати ресурс підприюмств, заощаджувати 

кошти та ефективніше проводити політику ціноутвореннѐ та мотивації 

персоналу. 

Визначеннѐ місцѐ бяджетуваннѐ у забезпеченні стратегічних цілей дав 

змогу: закласти фінансові і не фінансові показники за принципом побудови 

збалансованої системи показників в основу формуваннѐ бяджетів підпри-

юмства, здійснявати розподіл ресурсів на основі ступеня терміновості; реалі-

зувати стратегічні ініціативи при економії ресурсів підприюмства; забезпечити 

наѐвність взаюмопов'ѐзаних планів на всіх рівнѐх управліннѐ, ѐк по підроз-

ділах, так і по підприюмства в цілому; здійснявати трансформація стратегіч-

них цілей в конкретні плани заходів із заданими в кількісному вираженні 

бяджетними показниками; пріоритетні цілі визначати за змістом певної 

стратегії; поетапне і одночасне запровадженнѐ процесного підходу до всіх 

рівнів та підсистем управліннѐ підприюмством та бяджетуваннѐ з обґрунту-

ваннѐм основних критеріїв забезпеченнѐ ефективності *1,c.243]. 

Ефективна реалізаціѐ системи бяджетного плануваннѐ дозволѐю 

отримати систему, тісно пов'ѐзану з місіюя і стратегічними цілѐми підпри-

юмства, дозволѐю при необхідності оперативно уточнявати траюкторія руху до 

стратегічних оріюнтирів, сприѐтиме оптимізації коштів, більш ефективному 

використання ресурсів підприюмств, політиці ціноутвореннѐ та мотивації 

персоналу. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА У ФОРМУВАННІ 
АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить про те, 

що важливоя складовоя загального механізму управліннѐ господарськоя 

діѐльністя підприюмств ю уміло сформована облікова політика. Облікова 

політика визначаю ідеологія господаряваннѐ підприюмства на тривалий 

період, сприѐю посилення обліково-аналітичних функцій в управлінні підпри-

юмством, даю змогу оперативно реагувати на зміни, що відбуваятьсѐ у 

виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов 

зовнішнього середовища, знизити економічний ризик і добитисѐ успіхів в 
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конкурентній боротьбі. Саме тому значеннѐ облікової політики у формуванні 

аналітичної інформації набираю все більшої актуальності в сучасних умовах 

господаряваннѐ. 

Облікова політика ю комплексом таких елементів бухгалтерського 

обліку, ѐкі забезпечуять правдивість і зрозумілість інформації про фінансовий 

стан підприюмства та його зміну за певний період. У практиці українських 

бухгалтерів термін “облікова політика” набув поширеннѐ у кінці 80-х років 

минулого століттѐ ѐк переклад поданого у міжнародних стандартах, а з 1999 

року цей термін був офіційно запроваджений Законом України “Про бухгал-

терський облік і фінансову звітність в Україні” *1+. Проте юдиного норма-

тивного документа з питань регуляваннѐ облікової політики - обраннѐ, 

застосуваннѐ, оформленнѐ, внесеннѐ змін, відображеннѐ у фінансовій 

звітності - в Україні досі немаю. Тому визначеннѐ цього понѐттѐ доцільно 

розглѐдати у порівнѐнні національних і міжнародних нормативних доку-

ментах (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Визначення поняття “облікова політика” у міжнародних та національних 
нормативно-правових актах 

№ 
з/п 

Нормативно-правовий акт Визначення 

1 Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 8 
“Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та 
помилки” 

Облікові політики - конкретні принципи, 
основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані суб'єктом господарювання при 
складанні та поданні фінансової звітності 

2 Закон України “Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” 

Облікова політика - це сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються 
підприємством для складання та подання 

фінансової звітності 
3 Положення про 

бухгалтерський облік 
“Облікова політика 
організації” 
 (ПБО 1/2008) Російської 
Федерації 

Під обліковою політикою організації 
розуміється прийнята нею сукупність способів 

ведення бухгалтерського обліку – 
первинного спостереження, вартісної оцінки, 

поточного групування та підсумкового 
узагальнення фактів господарської діяльності 

4 Закон Республіки Білорусь 
“Про бухгалтерський облік та 
звітність” 

Облікова політика - сукупність способів і 
методів ведення бухгалтерського обліку, які 

використовуються підприємством 

Джерело: [4] 

 

Аналізуячи визначеннѐ облікової політики у вітчизнѐних та міжна-

родних стандартах варто відзначити, що їх спільноя особливістя ю те, що 
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облікову політику обмежуять лише складаннѐм та поданнѐм фінансової 

звітності і не поширяять на питаннѐ організації та веденнѐ обліку. 

Розробка облікової політики згідно Закону України “Про бухгалтер-

ський облік та фінансову звітність в Україні” та Міжнародними стандартами 

фінансової звітності покладаютьсѐ на відповідальність бухгалтерів (щодо її 

розробки) та управлінського персоналу (щодо затвердженнѐ) і оформлѐютьсѐ 

Наказом про облікову політику підприюмства.  

Так ѐк длѐ обґрунтуваннѐ рішень щодо обраннѐ облікової політики 

необхідна економічна інформаціѐ, а, насамперед, аналітична, важливо враху-

вати її значеннѐ, що у даному випадку полѐгаю у наступному:  

 містить синтезовані дані, ѐкі виражаять вплив зовнішніх і внутрішніх 

чинників на той чи інший варіант облікової політики та її дія на об’юкт 

господарської діѐльності;  

 може подати багатоваріантну характеристику облікової політики, що 

створяю умови длѐ порівнѐннѐ найоптимальнішого їх складу;  

 характеризую дія облікової політики за звітний період господаряваннѐ 

підприюмства, що даю змогу визначити ефективність управлінських 

рішень; 

Вкрай важливим, на наш поглѐд, ю той факт, що інформаціѐ еконо-

мічного аналізу здатна сформувати прогноз дії облікової політики на майбутні 

періоди діѐльності підприюмства, що дасть змогу приймати стратегічні 

рішеннѐ щодо покращеннѐ показників фінансової звітності. Вплив облікової 

політики на показники діѐльності підприюмства наведений на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Загальний вплив облікової політики на показники діяльності 
підприємств 

Джерело: [5]  
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Беззаперечно, облікова політика підприюмства належить до об’юктів 

контроля будь-ѐкого виду (аудиторського, податкового, внутрішньогосподар-

ського), так ѐк вона ю методологічним забезпеченнѐм обліку господарських 

операцій, пов’ѐзаних з формуваннѐм витрат, доходів та ін. Отже, одним із 

важливих завдань контроля ю перевірка відповідності фактичного обліку 

критеріѐм, закладеним в обліковій політиці.  

Особливу роль відіграю аналітична інформаціѐ щодо облікової політики 

при здійсненні внутрішньогосподарського, внутрівідомчого та аудиторського 

контроля. Саме цим видам належить визначити її ефективність, а відтак і 

ефективність прийнѐттѐ стратегічних і тактичних управлінських рішень. 

Доцільним, на наш поглѐд, ю розглѐд питань щодо взаюмозв’ѐзку облікової і 

фінансової політики підприюмства. Використовуячи положеннѐ фінансового 

менеджменту, можна сказати, що облікова політика ю механізмом реалізації 

окремих складових фінансової політики підприюмства. Цей зв’ѐзок маю багато 

дотичних. Можна навести такі приклади:  

 фінансова політика щодо збільшеннѐ грошових потоків длѐ здійсненнѐ 

інвестуваннѐ зумовляю скеруваннѐ облікової політики на збільшеннѐ 

чи зменшеннѐ обсѐгу витрат на поточну господарську діѐльність;  

 фінансова політика, скерована на нагромадженнѐ прибутку і зміцненнѐ 

фінансової стійкості підприюмства, зумовляю застосуваннѐ облікової 

політики длѐ оптимізації та зменшеннѐ суми поточних господарських 

витрат, обраннѐ відповідно до їх класифікації покупців і постачальників 

з низьким ступенем ризику, розрахунки з ѐкими не потребували б 

нарахуваннѐ резерву сумнівних боргів і ін.;  

 фінансова політика щодо формуваннѐ основних засобів (реальних 

інвестицій) пов’ѐзана з обліковоя політикоя щодо методу нарахуваннѐ 

їх амортизації (зносу). 

Враховуячи усе вище, потрібно виокремити низку питань проблемного 

характеру, що ускладняять процедуру формуваннѐ облікової політики 

вітчизнѐними підприюмствами та певноя міроя нівеляять її важливість і 

значеннѐ. Найістотнішими з них ю такі ѐк недоречність застосуваннѐ окремих 

елементів облікової політики, нерозкриттѐ або поверхневе розкриттѐ сутності 

та методики застосуваннѐ окремих елементів облікової політики, нерозкриттѐ 

сфери застосуваннѐ альтернативних прийомів і способів длѐ конкретних 

об’юктів обліку і відсутність характеристики їх переваг та недоліків, супереч-

ливість окремих елементів облікової політики принципам обачності, історич-

ної (фактичної) собівартості, нарахуваннѐ та відповідності доходів і витрат, 
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відсутність чіткої межі між понѐттѐми “облікова політика” та “облікова 

оцінка”, а також відсутність жорстких вимог щодо строків, порѐдку формуван-

нѐ та внесеннѐ змін в облікову політику підприюмства. 

ак свідчить практика, порушені питаннѐ на сьогодні не враховуятьсѐ 

багатьма підприюмствами при визначенні облікової політики. Тому вдоско-

наленнѐ маю рухатисѐ шлѐхом актуалізації облікової політики та підвищеннѐ її 

ѐкості. Актуалізаціѐ облікової політики ю нічим іншим ѐк приведеннѐ її 

відповідно до законодавства, що зміняютьсѐ, та бізнесовими процесами. Що 

ж стосуютьсѐ ѐкості облікової політики, то необхідно її підвищувати за такими 

критеріѐми, ѐк: економічна доцільність, повнота, неупередженість облікової 

політики, несуперечливість законодавчій базі, раціональність методів обліку, 

відповідність цілѐм підприюмства та автоматизації обліку *3, с. 16+.  

Подальші наукові дослідженнѐ направлені на пошук ефективних меха-

нізмів формуваннѐ облікової політики та її використаннѐ на практиці. 
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У СТРУКТУРІ 
ФІСКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:  

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

Сучасні умови господаряваннѐ та новітнѐ стратегіѐ розвитку України 

оріюнтована на інтеграція до світової та ювропейської спільноти поставили 

нові вимоги до функціонуваннѐ економічної та політичної систем держави. В 

Україні відбуваятьсѐ кардинальні перетвореннѐ в соціально-економічній та 

політичній сферах, і значна увага приділѐютьсѐ створення ефективної системи 

оподаткуваннѐ. Адже від механізму стѐгненнѐ податків залежить формуваннѐ 

доходної частини бяджету, а це, ѐк відомо, основна фінансова база держави. 

Податок на прибуток на сьогодні ю найвагомішим із групи прѐмих податків у 

податковій системі України. Саме тому покращаннѐ сучасного стану податку 

на прибуток підприюмства ю одніюя із найважливіших соціально-економічних 

проблем, від швидкого вирішеннѐ ѐких значноя міроя залежить подальший 

розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. 

Сучасні проблеми, пов’ѐзані із висвітленнѐм актуальних аспектів обліку 

податку на прибуток, знаходѐть свою відображеннѐ у наукових дослідженнѐх 

таких провідних вчених та науковців ѐк Р. Коуз, Д. Норт, О. Вільѐмсон, 

С. Архіюреюв, Р. Капеляшников, П. Куцик, Г. Кірейцев, С. Малахов, 

В. Милашин, В. Радаюв, М. Шигун. Необхідність відображеннѐ в системі 

бухгалтерського обліку податку на прибуток потребую організації податкового 

контроля. Питаннѐ організації податкового контроля досконало розглѐнуто 

та опубліковано в роботах та дослідженнѐх таких вітчизнѐних вчених – 

А. Білоусова, М. Білухи, Ф. Бутинцѐ, М. Корінько, В. Пантелююва, 

В. Рудницького та інших. Проте низка проблем пов’ѐзаних з відображеннѐ в 

обліку податку на прибуток залишаютьсѐ нерозкритоя, а тому потребуять 

подальших досліджень та наукових розробок.  

На основі синтезу підходів до формуваннѐ економічного змісту понѐттѐ 

„податок на прибуток” визначено, що він ю вагомим інструментом фіскальної 

політики держави, ѐкий регламентую порѐдок формуваннѐ, розподілу 

(частково) та вилученнѐ частини прибутку законодавчо закріпленої категорії 
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платників до централізованого фонду грошових ресурсів держави та ю 

субстанціюя длѐ підвищеннѐ ефективності системи регуляваннѐ взаюмовід-

носин суб’юктів господаряваннѐ з бяджетом, невід’юмним атрибутом регуля-

ваннѐ та стимуляваннѐ інвестиційних процесів у країні.  

У процесі аналізу виникненнѐ податку на прибуток виѐвлено, що в 

сучасному виглѐді він сформувавсѐ на початку ХХ сторіччѐ та поширивсѐ 

майже в усіх країнах світу, набувши особливостей зумовлених історичними, 

культурними традиціѐми кожної з них.  

Так, у США податок на прибуток корпорацій становить близько 10 % 

доходів федерального бяджету. Він справлѐютьсѐ за восьмирозрѐдноя 

шкалоя оподаткуваннѐ: найнижча ставка – 15% встановлена длѐ оподат-

ковуваного прибутку, що становить лише 50 000 дол., а найбільша ставка – 

39% застосовуютьсѐ длѐ оподаткуваннѐ прибутку в розмірі від 10 000 до 335 

000 дол. США *1+. 

У Швеції при сплаті національного податку на прибуток усі платники 

податку поділѐятьсѐ на резидентів і нерезидентів. Резиденти сплачуять 

податок з усіюї суми доходів, а нерезиденти – з прибутку, ѐкий отриманий 

тільки на території Швеції. Ставка податку на прибуток становить – 28 % [1]. 

Не існую місцевих податків длѐ корпорацій, а також немаю різниці між 

розподіленим і нерозподіленим прибутком. 

У Франції податком на прибуток компаній оподатковуятьсѐ яридичні 

особи, діѐльність ѐких приймаю форму експлуатації різних ресурсів або маю 

характер операцій, пов’ѐзаних з одержаннѐм прибутку. Податок поширяютьсѐ 

на прибутки, одержані від діѐльності на території Франції ѐк резидентами, так 

і нерезидентами. База оподаткуваннѐ – задекларований прибуток за звітний 

рік, дані про ѐкий подаятьсѐ податковому відомству не пізніше 1 квітнѐ 

поточного року. Базова ставка податку – 33,33 % чистого прибутку, а длѐ 

компаній, ѐкі реалізуять нафту і газ, ставка підвищена до 50 %. За зниженоя 

ставкоя 20,9 % оподатковуятьсѐ с/г фірми, прибутки від землекористуваннѐ 

та операцій з цінними паперами. 

У Великобританії розмір податку на прибуток дорівняю 33%. Але длѐ 

малих підприюмств застосовуютьсѐ зменшена ставка - 25% *1+. Причому малі 

підприюмства визначаятьсѐ за ознакоя розміру отриманого прибутку. При 

визначенні прибутку до оподаткуваннѐ від валових доходів віднімаятьсѐ всі 

витрати, пов'ѐзані з науково-дослідними роботами. Нафтодобувні підпри-

юмства, навпаки, крім податку за основноя ставкоя, вносѐть до бяджету ще 

50% доходу, ѐкий у них залишаютьсѐ.  
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Особливості в оподаткуванні прибутку маять місце і в Німеччині. Так, 

тут встановлені дві ставки: на прибуток, ѐкий не розподілений, - 50% та на 

прибуток, ѐкий розподілений, - 36% *2+. Це робитьсѐ з урахуваннѐм того, що 

при нерозподіленому прибутку оподатковуятьсѐ дивіденди акціонерів 

прибутковим податком.  

Оподаткуваннѐ прибутку маю свої особливості і в Норвегії. Найвища 

ставка оподаткуваннѐ становить 28% *1+. Прибуток до оподаткуваннѐ 

розраховуютьсѐ ѐк різницѐ між балансовим прибутком, ѐкий зменшений на 

суму витрат на виробництво та реалізація і на суму сплачених податків у 

норвезькі податкові органи. Суму бази оподаткуваннѐ зменшуять також 

амортизаційні відрахуваннѐ. 

Що стосуютьсѐ України, то можна зазначити, що податкова система 

незалежної України почала формуватись одразу ж післѐ проголошеннѐ незалеж-

ної держави в 1991 році. Податкова система незалежної України почала 

формуватись одразу ж післѐ проголошеннѐ незалежної держави в 1991 році. 

Хоча Закон Української РСР «Про систему оподаткуваннѐ» був прийнѐтий ще 25 

червнѐ 1991 р. механізм оподаткуваннѐ прибутку в Україні кардинально 

змінивсѐ з прийнѐттѐм Закону України «Про оподаткуваннѐ прибутку під-

приюмств» від 22 травнѐ 1997 р. № 283/97-ВР. Податок на прибуток, ѐкий 

стѐгуютьсѐ в Україні, маю дуже велике фіскальне значеннѐ, чим відрізнѐютьсѐ від 

аналогічних податків в економічно розвинутих країнах. Податок на прибуток 

підприюмств, крім великого фіскального значеннѐ, маю й широкі можливості длѐ 

регуляваннѐ і стимуляваннѐ підприюмницької діѐльності. Цей вплив може 

здійсняватисѐ ѐк завдѐки диференціації ставок оподаткуваннѐ по різних видах 

діѐльності, так і завдѐки надання пільг у виробництві пріоритетних товарів. Але в 

нашій країні можливості щодо використаннѐ податку на прибуток ѐк регу-

ляячого фактора дещо обмежено його великим бяджетним значеннѐм, 

внаслідок чого і застосовуютьсѐ юдина ставка податку на прибуток підприюмств. 

Справлѐннѐ податку на прибуток підприюмств маю багато проблем. Саме тому, 

кардинальних змін податок на прибуток зазнав з прийнѐттѐм Податкового 

кодексу України. Відповідно до прийнѐтого Податкового кодексу України (ѐкий 

вступив в дія з 1 січнѐ 2011 р.), ставки податку на прибуток підприюмств 

знизиласѐ з 30% до 18% з 1996 по 2017 рік *3+. Також основним досѐгненнѐми із 

прийнѐттѐм Податкового кодексу України вважаютьсѐ поступове зближеннѐ 

податкової системи України з податковими системами ювропейських країн, 

модернізаціѐ ДФС на основі моделі сервісної служби із наданнѐм адміні-

стративних послуг, спрощеннѐ системи адмініструваннѐ податків тощо. 
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Податковий контроль ю необхідноя умовоя функціонуваннѐ ефек-

тивної податкової системи. Він забезпечую зв'ѐзок платників податків з 

органами державного управліннѐ, що наділені особливими податковими 

правами і повноваженнѐми. Податковий контроль ю завершальноя стадіюя 

управліннѐ оподаткуваннѐм і одночасно одним з елементів плануваннѐ 

податкових доходів бяджетів. Це зумовлено тим, що з одніюї сторони, він ю 

формоя реалізації контроляячої функції податків, а з іншої – формоя 

примусових грошових відносин. На сьогоднішній день податкове зако-

нодавство визначаю, що податковий контроль полѐгаю не лише в перевірці 

правильності нарахуваннѐ та перерахунку до бяджету податків, а й у веденні 

обліку платників податків та інформаційно-аналітичного забезпеченнѐ діѐль-

ності контроляячих органів. Податкове законодавство виділѐю наступні 

способи здійсненнѐ податкового контроля:  

 веденнѐ обліку платників податків та інформаційно-аналітичне

забезпеченнѐ діѐльності контроляячих органів (створеннѐ умов

длѐ здійсненнѐ контроляячими органами контроля за правильністя

нарахуваннѐ, своючасністя і повнотоя сплати податків, нарахованих

фінансових санкцій, дотриманнѐ податкового та іншого законо-

давства);

 перевірка та звірка дотриманнѐ податкового законодавства (вста-

новленнѐ правильності та законності нарахуваннѐ та сплати податків

до бяджету, а також перевірка дотриманнѐ суб’юктами господаря-

ваннѐ норм Податкового кодексу України). Даний спосіб, на нашу

думку, безпосередньо стосуютьсѐ контроля за нарахуваннѐм та спла-

тоя податку на прибуток.

Основноя проблемоя проведеннѐ податкового контроля ю те, що

чинними нормативно-правовими актами не встановлено чітких процедур 

організації проведеннѐ документальних перевірок платників податків та, ѐк 

правило, кожний контроляячий орган самостійно розроблѐю правила та 

порѐдок проведеннѐ перевірок у виглѐді методичних рекомендацій. Варто 

відмітити, що податковий контроль проводитьсѐ шлѐхом використаннѐ лише 

документальних прийомів контроля, оскільки податок на прибуток та його 

база оподаткуваннѐ ю суто розрахунковоя величиноя, ѐка підтверджуютьсѐ 

лише документально. Крім того, контроляячі органи самостійно можуть 

визначити ѐк проводити перевірку суцільним чи вибірковим способом, проте, 

на нашу думку, длѐ отриманнѐ більш достовірних даних краще проводити 

податковий контроль податку на прибуток суцільним способом. 
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Отже, за результатами дослідженнѐ приходимо до висновку, що длѐ 

поліпшеннѐ свого становища Україні необхідно поступово знижувати подат-

кове навантаженнѐ, використовуячи міжнародний досвід, адаптуячи його до 

специфіки та умов розвитку нашої країни, створявати умови, в ѐких майже 

неможливо буде ухилитисѐ від сплати податкових зобов’ѐзань, що призведе 

до поступового збільшеннѐ надходжень до державного бяджету. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Державний фінансовий контроль посідаю провідне місце у системі 

державного регуляваннѐ економіки та спрѐмований на забезпеченнѐ закон-

ності операцій під час утвореннѐ та використаннѐ фінансових ресурсів. До 

того ж, слід зазначити, що від того, ѐк побудована в країні система держав-

ного фінансового контроля, значноя міроя залежать, довіра до держави ѐк 

власних громадѐн, так і зарубіжної спільноти, а також умови розвитку бізнесу, 

економічне зростаннѐ країни, формуваннѐ сприѐтливого інвестиційного 

клімату. 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні, ѐкі супрово-

джуятьсѐ процесами поширеннѐ форм, обсѐгів та наслідків шахрайств в сфері 

бяджетних коштів та державного майна, на перше місце виходить необхід-

ність забезпеченнѐ державного фінансового контроля (ДФК), ѐкий би сприѐв 

законності та раціональності використаннѐ коштів та майна, ѐкі належать 

державі [1]. 

http://tranio.ru/
http://minrd.gov.ua/
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У процесі формуваннѐ в Україні відповідних інституційних умов 

подальший розвиток державного фінансового контроля може стати важли-

вим фактором ефективності бяджетних видатків та підвищеннѐ рівнѐ 

результативності бяджетного процесу [2]. 

Вітчизнѐна система ДФК розглѐдаютьсѐ ѐк трьохрівнева модель, у ѐкій 

найвищим рівнем контроля ю централізований зовнішній контроль від імені 

Урѐду та Парламенту. 

З метоя забезпеченнѐ проходженнѐ такого контроля на другому рівні 

діять децентралізовані підрозділи внутрішнього аудиту, ѐкі оціняять та 

підтримуять ефективність діячої системи внутрішнього контроля, ѐка і ю 

останнім рівнем, на ѐкому базуютьсѐ система ДФК. 

Отже, фактично останні два щаблѐ ціюї моделі, базуячись на відпо-

відальності та підзвітності керівника організації будь-ѐкого рівнѐ, і ѐвлѐять 

собоя систему державного внутрішнього фінансового контроля (ДВФК) 

ювропейського зразка, прийнѐту в Україні ѐк основу реформуваннѐ.  

Окремо слід зазначити, що така адаптаціѐ вітчизнѐної системи ДВФК до 

правил країн ЮС ю не лише по-суті юдиним шлѐхом до забезпеченнѐ 

належного рівнѐ фінансової дисципліни в державі, але і передумовоя вступу 

України до ЮС, що випливаю з вимог Плану дій Україна – ЮС. 

Протѐгом 2016 року територіальними підрозділами Державної ауди-

торської служби охоплено контролем майже 2,3 тис. підприюмств, установ і 

організацій усіх форм власності, на понад 1,8 тис. об’юктах контроля встановлено 

незаконне і нецільове витрачаннѐ коштів і матеріальних цінностей, їх недостачі 

на загальну суму понад 1,0 млрд. грн., у тому числі бяджетних ресурсів – майже 

618,8 млн. грн., (з них понад 299,9 млн. грн. – кошти державного бяджету).  

У 86,3 відсотка з обревізованих понад 1,3 тис. бяджетних установ і 

організацій виѐвлено факти незаконного і нецільового витрачаннѐ бяджет-

них коштів, матеріальних цінностей та їх недостачі на загальну суму понад 

578,3 млн. гривень *3+. 

Аналіз виѐвлених фінансових порушень свідчить про те, що найбільш 

поширеними серед них залишаятьсѐ нецільове та незаконне витрачаннѐ 

бяджетних коштів при виконанні державних цільових програм, оплаті вар-

тості будівельних і ремонтних робіт, послуг, матеріальних цінностей. Числен-

ними ю порушеннѐ при наданні у користуваннѐ природних і матеріальних 

ресурсів, реалізації товарів і послуг. Крім того, виѐвлено факти відчуженнѐ 

державного та комунального майна, а також недостачі коштів та матеріаль-

них цінностей, безпідставне їх списаннѐ тощо.  
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Допущеннѐ такої кількості фінансових порушень в державному секторі 

треба відносити не тільки до низької фінансової дисципліни та зловживань, а 

й до недоліків організаційної та функціональної складових державного 

фінансового контроля. 

Діяча система ДФК складаютьсѐ з окремих видів, методів, форм та 

субʼюктів. При цьому кожен елемент системи ДФК маю власні недоліки та ю 

далеким від досконалості. До недоліків діячої системи державного фінан-

сового контроля можна віднести: 

 громіздка та неефективна організаційно-функціональна структура сис-

теми державного фінансового контроля;

 недосконале правове поле та методологічне забезпеченнѐ;

 відсутність діювої системи внутрішнього фінансового контроля;

 незадовільний стан фінансово-бяджетної дисципліни;

 низька відповідальність учасників бяджетного процесу *4].

За вимогами Державної аудиторської служби на підприюмствах, в

установах і організаціѐх проводитьсѐ робота з відшкодуваннѐ виѐвлених втрат 

фінансових та матеріальних ресурсів. 

Так, у 2016 році ними забезпечено відшкодуваннѐ і поновленнѐ 

незаконних, нецільових витрат, недостач на загальну суму майже 455,2 млн. 

грн. та поверненнѐ в дохід бяджетів усіх рівнів, до підприюмств, установ і 

організацій понад 139,6 млн. гривень.  

Тож, ѐк видно, органам державного фінансового контроля в системі 

бяджетного регуляваннѐ ю над чим працявати, зокрема, слід вдосконалити 

такі напрѐми роботи:  

1. Ширше впроваджувати ризикоріюнтований підхід проведеннѐ дис-

танційного аудиту бяджетної ефективності, що спрѐмований на організація 

фінансового контроля не за всіма об’юктами, а за найбільш ризикованими. 

Доцільно впровадити інтегральний показник ефективності діѐльності 

бяджетних установ з метоя здійсненнѐ математичної оцінки ефективності їх 

діѐльності.  

2. Врегуляваннѐ питаннѐ належного відшкодуваннѐ фінансових

ресурсів за вчинені фінансові порушеннѐ, в тому числі за розтрату державних 

коштів.  

3. Посиленнѐ кадрового складу органів фінансового контроля,

розробленнѐ навчальних програм та програм сертифікації працівників за 

міжнародними зразками. Порѐд з цим необхідним ю підвищеннѐ етично-

морального рівнѐ та професійної кваліфікації державних службовців, ѐкі 
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працяять у бяджетній сфері (в тому числі розширеннѐ застосуваннѐ сучасних 

методів стимуляваннѐ та покараннѐ відповідно до ювропейської практики, а 

також реалізаціѐ принципу безперервності у навчанні державних служ-

бовців).  

4. Важливим фактором забезпеченнѐ ефективності внутрішнього фінан-

сового контроля ю незалежність експерта. Оціняячи ефективність викорис-

таннѐ бяджетних коштів він повинен мати можливість вже на етапі прийнѐттѐ 

управлінського рішеннѐ вказати на ймовірні фінансові наслідки.  

5. Покращаннѐ матеріально-технічного і фінансового забезпеченнѐ 

функціонуваннѐ системи державного фінансового контроля [2].  

Отже, ефективність державного фінансового контроля може бути 

забезпечена лише за умови, ѐкщо зовнішній і внутрішній контроль будуть 

своючасними та об’юктивними, а також чітко регламентованими і оріюнтова-

ними на кінцевий результат, що забезпечить виконаннѐ визначених завдань 

та досѐгненнѐ цілей соціально-економічного розвитку. Важливе місце при 

цьому займаю формуваннѐ інституційного забезпеченнѐ, встановленнѐ право-

вого статусу інституцій, чітке визначеннѐ прав і обов’ѐзків, методів і форм 

контрольних заходів у сфері управліннѐ державним фінансами. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
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ПІДПРИЄМСТВ 
 

На сучасному етапі здійсненнѐ бізнесової діѐльності використаннѐ 

комп’ятерної техніки та технологій длѐ обліку та аналізу фінансово-госпо-

дарської діѐльності, плануваннѐ виробництва ю невід’юмним, а часто і 

клячовим елементом, організації обліково-аналітичної роботи на підпри-

юмстві. Застосуваннѐ комп’ятерних технологій вносить значні зміни до 

організації обліку та аналізу фінансово-господарської діѐльності вітчизнѐних 

підприюмств.  

Причому в умовах сьогоденнѐ принципово зміняятьсѐ технологіѐ 

відображеннѐ операцій, призначеннѐ та зміст облікових регістрів: з первин-

них форм узагальненнѐ та групуваннѐ інформації вони перетворяятьсѐ на 

вихідні форми аналітичної спрѐмованості, що, за умов використаннѐ комп’я-

терних технологій, даю можливість робити вибірки відповідно до потреб 

керівника (менеджерів).  

Все це і зумовляю актуальність проведеного дослідженнѐ.  

Стан, проблеми та перспективи використаннѐ комп’ятерних технологій 

та систем длѐ веденнѐ бухгалтерського обліку та здійсненнѐ аналізу на 

підприюмстві досліджувалисѐ відомими вітчизнѐними та зарубіжними 

науковцѐми – фахівцѐми різних сфер, зокрема: В. Антоновим, В. Завгороднім, 

С. Івахненковим, М. Кропивко, Д. Маювським, Е. Романовоя, В. Ситником,  

В. Сопко, Г. аловим та іншими вченими. 

Досвід комп’ятеризації зарубіжних компаній та провідних вітчизнѐних 

підприюмств (середніх та великих) даю змогу виділити дві клячові 

передумови, необхідні длѐ організації комп’ятеризованого обліку та аналізу 

*2, с. 109+:  

1) наѐвність грошових коштів длѐ інвестицій у створеннѐ та експлу-

атація інформаційної системи (80 % невдач у комп’ятеризації обліку 

зумовлені відсутністя коштів);  
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2) зацікавленість керівника, менеджерів і головного бухгалтера 

підприюмства у впровадженні інформаційних систем (на шлѐху комп’яте-

ризації обліку через незацікавленість керівництва зазнали невдач близько 

20 % підприюмств).  

Порѐд з цим критеріѐми, ѐкими необхідно також керуватисѐ під час 

вибору комп’ятерних програм (систем) длѐ автоматизації обліку та аналізу на 

підприюмстві ю: рівень локалізації; специфіка роботи підприюмства; галузевий 

досвід; підтримка на ринку. 

Вивченнѐ практичної сторони діѐльності вітчизнѐних підприюмств даю 

можливість стверджувати, що у сучасних умовах веденнѐ бізнесу спосте-

рігаютьсѐ стійка тенденціѐ до зростаннѐ кількості та розширеннѐ функціональ-

них можливостей програмних продуктів, ѐкі власне забезпечуять комп’яте-

ризація обліково-аналітичних процедур. Так, протѐгом останніх десѐтиріч 

з’ѐвилосѐ багато відомих бухгалтерських програм типу «1С: Підприюмство», 

«Парус», «БЕСТ», «Фінанси без проблем», «Соло» та інші, ѐкі повністя готові 

до практичного використаннѐ, при цьому в них можна здійснявати необхідні 

корективи відповідно до змін у законодавстві та з врахуваннѐм особливостей 

діѐльності окремо взѐтого вітчизнѐного підприюмства. Основні властивості та 

переваги даних комп’ятерних програм розглѐнуто в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Найбільш поширені програмні засоби для автоматизації обліково-аналітичної 
роботи вітчизняного підприємства  

Пакет 
автоматизації 

бухгалтерського 
обліку 

Основні властивості і переваги 

1 2 
«Фінанси без 
проблем 4000» 

• функція умов часу – дає змогу вести бухгалтерський облік при 
переході на іншу грошову одиницю;  
• зручний інтерфейс, навчальні ролики; 
динамічна адаптація до змін законодавства 
• велика кількість рахунків та субрахунків; 
• ведення бухгалтерії на декількох комп’ютерах; 
• можливість оброблення звітних форм іншими програмними 
пакетами, СУБД 

«1С: 
Підприємство» 

• ведення синтетичного і аналітичного обліку відповідно до 
потреб підприємства; 
• ведення рахунків в журналі господарських операцій з використан-
ням як проводок, так і нового режиму «Документи і Розрахунки»; 
• багатовалютність, спроможність працювати з усіма валютами 
одночасно;  
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• автоматизація формування бухгалтерських проведень;  
• багатофірменість – можливість вести облік декількох фірм; 
• розширений аналітичний облік з можливістю вкладення до 
трьох рівнів (використовується поняття «субконто» – об’єкт 
аналітичного обліку) 

«Соло для 
бухгалтера з 
комп'ютером» 
версія 7.20 
Brillante» 

• розрахунок економічних показників та їх аналіз в аналітичному 
чи графічному режимах; 
• кожну проводку можна прив'язати до окремого довідника за 
суб'єктивними критеріями користувача; 
• можливість роботи з групами операцій. 

«Parus (Виті) 4.1» • можливість нарощування пакета; 
• система управління товарами та послугами, можливість 
отримання різної довідкової інформації про рух грошових фондів 
та матеріальних цінностей. 

«Товстий Ганс для 
Windows» 

• Багатовимірний аналітичний облік з якою завгодно 
деталізацією; 
• можливість працювати з довільним законодавством; 
• необмежений обсяг господарських операцій; 
• можливість визначати та використовувати довільний план 
рахунків; 
• можливість виконання операцій з довільною датою; 
• отримання звітів за довільний період; 
• можливість рознести в часі створення документа та його друк; 
• можливість створювати власні правила та алгоритми 
розрахунків; 
• можливість інтеграції в існуючі системи (наприклад, в системи 
електронної пошти банків 

«Інтегратор 2.0» • реалізація мережевих можливостей; 
• аналіз всіх функцій бухгалтерського обліку; 
• багатовалютний облік операцій; 
• призначений для підприємств, які займаються виробничою 
діяльністю 

«Platinum» • Автоматизація практично всіх рахунків бухгалтерського обліку; 
• багатовалютний облік; 
• можливість роботи у LAN. 

«БЕСТ – 3» • Реалізація мережевих можливостей; 
• робота з багатовалютною бухгалтерією; 
• реалізація функцій фінансового аналізу. 

«СА –Маsterpiece» • враховуються міжнародні вимоги до діловодства; 
• забезпечуються вимоги податкового законодавства різних країн; 
• використовується відкрита архітектура; 
• реалізовані суворі засоби безпеки; 
• використовуються можливості фінансового аналізу і підтримки 
прийняття рішень. 

Джерело : [1, с. 374-375] 

 

Важливоя характеристикоя більшості відомих комп’ятерних програм 

ю те, що їх розробники часто погоджуятьсѐ адаптовувати свої програмні 
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продукти відповідно до специфічних потреб замовників, але це можливо при 

умові дотриманнѐ двох вимог:  

 замовник може чітко сформулявати, ѐкі йому потрібні функції та 

завданнѐ, відсутні в базовому варіанті програмного продукту;  

 ѐкщо таких функцій та завдань не дуже багато, їх можна додати з 

мінімальними зусиллѐми з боку розробників. 

Використаннѐ найбільш оптимальних длѐ конкретного підприюмства 

комп’ятерних технологій в його обліково-аналітичній роботі даю значний 

економічний ефект. Віддачу від інвестицій в інформаційну систему управліннѐ 

підприюмством на сьогодні отримуять за рахунок *4, с. 452-453]:  

 наскрізного і вчасного оперативно-виробничого плануваннѐ та обліку 

виробництва, що даю змогу на 20-30 % знизити втрати безпосередньо в 

цехах;  

 зниженнѐ рівнѐ запасів на складах та транспортно-заготівельних витрат 

– на 20-25 % (через 5-6 місѐців післѐ запуску системи);  

 зниженнѐ собівартості продукції за рахунок скороченнѐ цехових та 

загальногосподарських витрат – на 3-5 %;  

 зниженнѐ дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного, персо-

ніфікованого контроля – на 10-20 %;  

 скороченнѐ витрат на адміністративно-управлінський апарат – до 30 % 

тощо. 

Значний вплив та позитивний економічний ефект від використаннѐ 

бухгалтерських комп’ятерних технологій можна спостерігати в діѐльності 

великих та середніх підприюмств, що забезпечуютьсѐ за рахунок: 

 обліку витрат за видами витрат, видами діѐльності (продукції) та 

центрами відповідальності; 

 автоматичного створеннѐ форм первинних документів під час визна-

ченнѐ нових об’юктів аналітичного обліку; 

 інтеграції в юдину систему документообігу підприюмства інформації 

планової, облікової, фінансової, технологічної та яридичної служб;  

 поюднаннѐ нових програмних комплексів з уже працяячими на підпри-

юмстві шлѐхом вкляченнѐ вже наѐвної інформації до юдиної бази даних; 

 адаптації до галузевих і регіональних стандартів складаннѐ та поданнѐ 

бухгалтерської звітності. 

В той час дослідженнѐ стану застосуваннѐ комп’ятерних технологій в 

обліково-аналітичній роботі вітчизнѐних підприюмств показало і недостатньо 

високий рівень автоматизації такої роботи та підтвердило, що бухгалтерами 
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та аналітиками не використовуятьсѐ наѐвні можливості програмних продук-

тів, зокрема на 48,18% підприюмств в Україні взагалі не застосовуятьсѐ 

бухгалтерські комп’ятерні програми. Це, перш за все, пов’ѐзано із великими 

витратами грошових коштів, а також із неможливістя вибору порѐдку ком-

п’ятеризації обліку та аналізу, що не дозволѐю підвищити ефективність 

обліково-аналітичної роботи. 

Виходѐчи з цього, перспективами розвитку та використаннѐ комп’я-

терних технологій ю необхідність співпраці науковців з питань інформаційних 

системах бухгалтерського обліку та аналізу, інших областѐх обліку, таких ѐк 

фінансова, аудиторська, податкова та управлінська. Такі синергетичні відносини 

матимуть великий потенціал в отриманні високоѐкісних результатів досліджень, 

таких що можуть мати значний вплив ѐк на удосконаленнѐ обліково-економічної 

роботи при використанні комп’ятерних технологій, так і на їх розвиток зокрема. 

З результатів проведеного дослідженнѐ бачимо, що при широкому виборі 

комп’ятерних бухгалтерських програм, ѐкі представлені на ринку, керівництву 

підприюмства необхідно зробити правильний та виважений вибір, враховуячи 

специфіку діѐльності підприюмства, обсѐгу обліково-аналітичної роботи, запитів 

користувачів та можливостей програмного забезпеченнѐ. Вибираячи програму, 

ѐка б задовольнѐла потреби різних користувачів, не потрібно шукати таку, ѐка б 

виконувала усі необхідні функції, а необхідно відштовхуватисѐ від реальних 

потреб окремих користувачів і можливостей конкретного підприюмства. 

Вважаюмо, що доцільніше придбати програмний продукт з інтегрованими 

можливостѐми, але з вбудованоя макромовоя програмуваннѐ та налаштувати її 

під потреби підприюмства. Найкраще вибирати програму, ѐка маю широку 

підтримку розробником програмного за безпеченнѐ та вже набула поширеннѐ. 

Разом з цим, аналізуячи результати використаннѐ комп’ятерних 

технологій і систем в обліково-аналітичній роботі підприюмства, ми дійшли 

висновку, що тільки в тому випадку, коли керівництво підприюмства впевнене 

в необхідності комп’ятеризації обліку та управліннѐ, цѐ система може внести 

позитивні зміни в діѐльність самого підприюмства. Але ѐкщо рішеннѐ про 

використаннѐ комп’ятерних технологій і створеннѐ інформаційних систем 

управліннѐ підприюмством ю результатом намаганнѐ підвищити престиж під-

приюмства та його керівництва, або відповідати загальній тенденції щодо 

комп’ятеризації управліннѐ, то купуячи обладнаннѐ, автоматизовані інфор-

маційні системи, збільшуячи штат інформаційних служб, замість позитивного 

ефекту підприюмство одержить зростаннѐ організаційних та трансакційних 

витрат, і загальним результатом впровадженнѐ будуть невиправдані збитки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 
 

Використаннѐ сучасних інформаційних технологій длѐ розвитку туриз-

му ю конкурентноя превагоя ѐк окремого підприюмства, так і длѐ туристичної 

галузі в цілому. Длѐ просуваннѐ туристичного продукту найбільш доцільним ю 

використаннѐ сучасних інформаційних технологій длѐ реклами (через 

Інтернет, веб-сайти, портали); комунікацій (електронна пошта, Інтернет-

телефоніѐ, Інтернет-пейджинг) і частково через систему броняваннѐ місць. 

Так ѐк, туристичні WEB-сайти займаять одне з провідних місць за кількістя 

відвідувань в світі. Світові обороти від реалізації туристичних продуктів, робіт 

і послуг через Інтернет становлѐть 1,5-2 млрд. доларів *1+. 

Інтернет ю найперспективнішим напрѐмом у просуванні туристичного 

продукту. Щорічно кількість користувачів, а отже, і потенційна аудиторіѐ, 

збільшуютьсѐ, реклама в Інтернеті вимагаю невеликих витрат, проте при цьому 

ю наймобільнішим і найоперативнішим оперативним способом передачі 

інформації.  
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У мережі онлайнові туристичні ресурси українського Інтернету пред-

ставлені: туристичними порталами; веб-сайтами туристичних підприюмств; 

сайтами гарѐчих путівок; віртуальними Інтернет-турами; веб-сайтами турис-

тичних організацій (асоціацій); веб-сайтами туристичних видань *2+.  

Способи просуваннѐ турів, що пов’ѐзані з прѐмими витратами (табл.1).  

 
Таблиця 1  

Витрати на просування туристичного продукту 

Види реклами Медіаканали Витрати 

Зовнішня реклама Сіті-лайти 
Білборди 

Реклама в транспорті 

створення та друк 
рекламних плакатів; 

оплата праці розробника 
реклами; 

оплата праці дизайнера; 
розміщення плакатів на 
білбордах та сіті-лайтах; 
розміщення реклами в 

маршрутних таксі 
Засоби масової інформації Газети 

Журнали 
Екранні форми 

Радіо 

розміщення інформаційних 
блоків в друкованих 

виданнях;  
реклама турів на 

телебаченні 
Інтернет Комп’ютерні мережі створення рекламного 

банера в Інтернеті 
Sms-розсилка База даних оплата щомісячного 

обслуговування; 
розсилка sms–повідомлень; 

купівля бази даних. 

 

Найпоширенішим засобом залученнѐ потенційних кліюнтів та реклами 

туристичного підприюмства в Інтернеті на сьогодні ю банер. Банер - це 

рекламний плакат в Інтернеті, на ѐкому міститьсѐ заклик відвідати сайт. 

Розповсядженнѐ банерів здійсняютьсѐ шлѐхом закупівлі їх показів у 

банерообмінних мережах та у спеціалізованих рекламних агентствах.  

У час розвитку інформаційних технологій важливо длѐ кожного 

підприюмства мати засоби комунікації через мережу Інтернет зі своїми 

кліюнтами. Гроші – час, тому все частіше виникаю потреба у купівлі продукції 

через Інтернет і деѐкі туристичні агенції надаять таку можливість. Такі заходи 

займаять значну частину витрат і тому більшість турагенств маять примітивні 

сайти з обмеженими можливостѐми. Витрати в такому разі ѐвлѐять собоя 

утриманнѐ сайту, тобто оплату праці адміністратора сайту. 
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При створенні WEB-сайту туристичне підприюмство несе витрати, ѐкі 

можна класифікувати наступним чином: 

 придбаннѐ програмного забезпеченнѐ;  

 витрати на розробку Web-сайту (співробітниками фірми або із залу-

ченнѐм фахівців з інших організацій);  

 витрати на розміщеннѐ та підтримку Web-сайту. 

Під час створеннѐ власного WEB-сайту туристичним підприюмствам 

необхідно достовірно визначити вартість кінцевого інформаційного продукту. 

Слід відзначити, що основним критеріюм при визначенні вартості інформа-

ційно-туристичного продукту ю правильна економічна групуваннѐ витрат, що 

вклячаятьсѐ в собівартість продукції *3+. 

Структуру витрат по первинним економічним елементам можна уѐвити 

наступним чином: 

 прѐмі матеріальні витрати (витратні матеріали, інформаційні носії, 

оплата послуг Інтернет, рѐд інших витрат) – 30-40%; 

 прѐмі витрати на оплату праці – 36,5%; 

 амортизаціѐ комп'ятерної техніки і нематеріальних активів – 25%; 

 інші прѐмі витрати (збір, обробка, пошук інформації, вартість допоміж-

них матеріалів і послуг) – 6-7%; 

 загальновиробничі витрати – 1-2,5%. 

Під інформаційними продуктами і послугами маютьсѐ на увазі не тільки 

нематеріальні активи у виглѐді програмного забезпеченнѐ, комп'ятерних 

програм, інформаційних ресурсів в Інтернет, але і логотипи, торгові знаки, 

авторські та суміжні права на друковану продукція (журнали, статті і інші 

виданнѐ), аудіо-та відеоролики *4+. 

В обліку інформаційно-програмні продукти відображаятьсѐ на рахунку 

125 "Авторські та суміжні права" (НМА) *4+, а рекламно-інформаційна 

продукціѐ у виглѐді календарів, брошур, листівок і т.д. відображаютьсѐ на 

субрахунку 2011 "Друкована продукціѐ". 

У першому варіанті при створенні або придбанні нематеріальних 

активів сума витрат, вклячаютьсѐ у вартість кінцевого продукту, відобра-

жаютьсѐ на рахунку 154 "Придбаннѐ (створеннѐ) нематеріальних активів" за 

вирахуваннѐм сум ПДВ та інших непрѐмих податків. 

При створенні рекламно-інформаційної продукції, облік та відображеннѐ 

витрат і віднесеннѐ їх у собівартість туристичного продукту відбуваютьсѐ: 

Відображеннѐм та віднесеннѐм витрат безпосередньо на рахунок 39 "Витрати 

майбутніх періодів" або субрахунок 233 "Собівартість рекламно-інформаційної 
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продукції" з наступним їх списаннѐм на собівартість туристичного продукту 

(туристичної ваучера) або віднесеннѐм до складу валових витрат (у податковому 

обліку). Слід відзначити, що при використанні рахунку 39 "Витрати майбутніх 

періодів" витрати списуятьсѐ на собівартість туристичної продукції безпо-

середньо в момент активізації діѐльності туристичної фірми.  

Таким чином, використаннѐ Інтернет-можливостей длѐ просуваннѐ 

туристичного продукту, веденнѐ електронного бізнесу маю низку переваг, а 

саме длѐ турагентств передбачаю: підвищеннѐ персонального характеру 

обслуговуваннѐ; зміни структури доходів агентств; вихід за межі продажу 

квитків і перехід до наданнѐ більш складних комплексних послуг. Длѐ 

туроператора: прискореннѐ консолідації і концентрації туристичної індустрії; 

формуваннѐ різноманітного нішевого попиту; радикальна зміна відносин з 

турагентствами; загостреннѐ конкуренції з новими онлайн-компаніѐми. Нові 

інформаційні технології забезпечуять широкий доступ співробітників та 

партнерів до інформації, що забезпечую стійкий зв’ѐзок бізнес-процесів та 

задоволеннѐ інтересів кліюнтів. Слід зазначити, що витрати на рекламу та 

підтримку Web-сайту в залежності від прийнѐтої на підприюмстві облікової 

політики можуть відображатисѐ на рахунку 23 "Виробництво", 91 "Загально-

виробничі витрати" або 93 "Витрати на збут". В податковому обліку вони 

вклячаятьсѐ до складу валових витрат згідно із Законом України "Про 

оподаткуваннѐ прибутку підприюмств" *2+. 
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ 
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У 2016 РОЦІ І 

НАПРЯМИ НА 2017 РІК 
 

Наукова робота на кафедрі економіки та менеджменту у 2016 році 

була сконцентрована на проблемних питаннѐх соціально-економічного роз-

витку території, зокрема, управлінні бізнес-середовищем та фінансами. За її 

результатами викладацьким колективом кафедри (1 професор та 7 доцентів) 

взѐто участь у підготовці 5 монографій, 3-х підручників і навчальних посіб-

ників; окрім того, опубліковано 17 статей у фахових виданнѐх, що входѐть до 

наукометричних баз даних та 41 тези доповідей на українських та 

міжнародних науково-практичних конференціѐх, симпозіумах і семінарах 

(рис. 1).  

У середньому на одного викладача кафедри у звітному періоді 

припадаю 8,2 публікації (на професора – 14), проти 3,5 у попередньому році, 

що свідчить за відчутне зростаннѐ уваги освітѐн-науковців до проведеннѐ 

досліджень із сучасних проблем управлінської і економічної науки та 

публікація отриманих наукових результатів.  

На кафедрі і факультеті управліннѐ фінансами та бізнесу функціоную нау-

кова школа, започаткована професором Карпінським Б.А. Основним науковим 

напрѐмом її досліджень ю «Формуваннѐ та реалізаціѐ підходів управлінського 

контроля в стратегіології розвитку національного господарства». 

 

ПІДСЕКЦІЯ  

ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕСУ ТА 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Рис. 1. Узагальнені дані із наукової результативності кафедри економіки та 
менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка 
Джерело: розроблено автором 

 

Зокрема, за проведеним науковцѐми кафедри економіки та менедж-

менту комплексним аналізом функціонуваннѐ національного господарства та 

його бізнесу можливо зробити висновок, що сучасні концепції активізації 

різнорівневих напрѐмків бізнес-господаряваннѐ в процесі реформуваннѐ 

економічної системи, децентралізації (фінансової, політичної, адміністра-

тивної) владних повноважень, оціняваннѐ даного впливу на стан фінансової 

системи ѐк України так і її адміністративно-територіальних одиниць за 

сучасних впливів та викликів ю неоднозначними і потребуять системних 

досліджень. Виходѐчи із цього та маячи на меті виділеннѐ системних основ 

стратегіології розвитку держави в контексті формуваннѐ та реалізації підходів 

управлінського контроля синтезовано відповідний апаратний інструментарій, 

а саме: 

Стратегіологія (strategiology) – сучасна наукова галузь знань про 

принципові наукові закономірності та засади стратегії дії і управліннѐ соціально-

економічним розвитком об’юкта з оріюнтованістя на системну обмеженість 

вибору чинників або учасників у реалізації визначених пріоритетів в умовах 

накладаннѐ багатофакторності динамічно-змінних процесів, ѐка вклячаю в себе 
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окремі науки (наукові поглѐди, наукові школи), зокрема: стратегічне управліннѐ, 

стратегії підприюмства, стратегічний податковий менеджмент, стратегічний 

податковий контроль, стратегічний моніторинг, стратегічні партнери, стратегічні 

інвестори, збалансованість фінансової системи, сталий розвиток економіки, 

антикризове управліннѐ, банкрутство, санаціѐ, депресивні території, технологічні 

уклади, глобальні зміни клімату, тощо. Стратегіологіѐ через свої фундаментальні 

підходи впливаю та даю можливість досліджувати і приймати обґрунтовані та 

зважені рішеннѐ щодо перспектив розвитку лядства, науково-технічний 

прогрес, демографічну ситуація, конкурентоспроможність, благополуччѐ 

населеннѐ тощо. Обмеженість вибору в стратегіології маю визначальне значеннѐ 

та володію значноя ціноя щодо вірності його прийнѐттѐ, безпосередньо 

впливаячи тим на розвиток об’юкта (підприюмства, організації, регіону, держави, 

групи держав). 

Аналітична стратегіологія – галузь науки, ѐка ґрунтуютьсѐ на 

аналітичних підходах до розуміннѐ сутності довготермінового розвитку, його 

підходів, закономірностей. 

Стратегіологія розвитку – це науковий напрѐм знань із загальної 

стратегіології щодо визначальних принципів, закономірностей законів роз-

витку суспільства та природи, виходѐчи із сучасних умов обмеженості ресур-

сів та спрѐмованості на забезпеченнѐ загальноприйнѐтих стандартів ювро-

пейськості, здоров’ѐ та довголіттѐ нації.  

Стратегіологія розвитку держави – це науковий напрѐм знань щодо 

принципів, особливостей, закономірностей, критеріїв та показників оцінки 

розвитку держави на середньо- та довготерміновий періоди, виходѐчи із 

загальнонаціональних інтересів та стандартів, ювропейськості, зростаннѐ 

довголіттѐ її населеннѐ. 

Регіональна стратегіологія – науковий напрѐм знань про загальні 

тенденції розвитку регіону на середньо- та довготермінову перспективу, 

виходѐчи з регіональних можливостей, пріоритетів розвитку науково-техніч-

ного прогресу, залученості інвестиційних ресурсів.  

Стратегічний моніторинг розвитку – це цілеспрѐмоване періодичне 

спостереженнѐ за визначеними блоками розвитку та окремими їхніми 

показниковими групами щодо стану й оцінки виконаннѐ завдань кожного з 

них длѐ забезпеченнѐ прийнѐттѐ обґрунтованих управлінських рішень, 

виходѐчи зі стратегічної мети – ювропейськість, здоров’ѐ та довголіттѐ нації. 

Стратегіологія розвитку регіону – це базові завданнѐ, ѐкі стоѐтимуть 

перед регіоном, його органами управліннѐ на середньо- та довготермінову 
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перспективу, і шлѐхи їхнього досѐгненнѐ, виходѐчи з потреб його мешканців 

та з оріюнтованістя на нарощуваннѐ свого місцѐ в економіці держави.  

Зазначимо, що регіональна стратегіологіѐ маю свої відмінності на 

транскордонному рівні, коли на розвиток та можливості задіяваннѐ ефек-

тивних економіко-фінансових механізмів накладаятьсѐ додаткові чинники.  

В цілому, регіональна стратегіологіѐ маю два аспекти в контексті 

формуваннѐ економіко-фінансових механізмів збалансованості фінансової 

системи через управліннѐ підприюмництвом зі спрѐмованістя на здоров’ѐ та 

довголіттѐ населеннѐ конкретної територіальної одиниці: 

по-перше, регіон у державі:  

 ѐкі податкові наповненнѐ можливо очікувати від даного регіону; 

 ѐкі проблеми можуть бути від досліджуваного регіону за рахунок 

зменшеннѐ населеннѐ працездатного віку до критичної межі та 

зниженнѐ його довголіттѐ; 

 ѐкі можливості регіону можуть вивести його в лідери в перспективі 

(енергетичні ресурси, сировина, населеннѐ тощо); 

 ѐкі стратегічні об'юкти наѐвні, і ѐкі будуть збудовані на території в 

інтересах держави; 

 ѐкі проблеми ю із сусідами в регіоні (збудовані екологічно шкідливі 

підприюмства, віросповіданнѐ тощо); 

 ѐкий інтерес саме до регіону може бути від інших держав у плані 

економіко-фінансових та політичних інтересів, що може призводити до 

соціально-економічних напружень саме в цьому регіоні; 

 наѐвність депресивних територій та сформована програма заходів 

щодо їхнього виходу із цього стану тощо;  

по-друге, регіон у собі:  

 ѐкі місцеві податки будуть формувати місцевий бяджет на перспек-

тиву; 

 ѐкі напрѐмки НТП, внутрішні механізми та відповідно резерви 

дозволѐть регіону зробити перелом у спеціалізації длѐ забезпеченнѐ 

збалансованого розвитку; 

 ѐка демографічна ситуаціѐ в регіоні й формуваннѐ підходів та меха-

нізмів здійсненнѐ змін та управліннѐ ними; 

 формуваннѐ концепцій та програм зміни інвестиційної привабливості 

території; 

 зміни в екологічній ситуації території, виходѐчи із пріоритетів та 

інтересів жителів; 
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 розвиток інфраструктури регіону; 

 підвищеннѐ освітнього рівнѐ та кваліфікованості виробничого персо-

налу; 

 зміни в напрѐмках капіталоозброюнності виробничого апарату, техніч-

ного переоснащеннѐ й реконструкції, впровадженнѐ сучасних техно-

логій; 

 ѐкі ю стратегічні об'юкти (підприюмства), можуть бути побудовані, що 

вирішуять стратегічні питаннѐ регіону; 

 поступовий перехід кожного регіону в результаті розвитку власного 

підприюмництва на фінансове самозабезпеченнѐ, без субсидуваннѐ 

зовні тощо.  

Так, стратегіологіѐ становленнѐ та розвитку бізнесу (підприюмництва) 

кожної держави володію своїми характерними особливостѐми і залежить від 

рѐду чинників – починаячи від можливостей матеріального забезпеченнѐ, 

наѐвності кваліфікованих кадрів та закінчуячи фіскальноя політикоя і 

правовим забезпеченнѐм. В умовах накладаннѐ чинників децентралізації та 

глобальних фінансових викликів збуряячі проѐви в контексті бізнесу ще 

більше посиляятьсѐ. 

Загостреннѐ фінансових викликів, а з ними й посиленнѐ протиріч у 

сучасному економічному розвитку через фінансову кризу, у значній мірі 

пов'ѐзане з особливостѐми структури національного господарства, можливос-

тѐми в трансформації секторів економічного зростаннѐ держав, специфікоя 

розвитку бізнесових структур, певними вадами створеної фінансової системи 

та значноя фінансовоя ризикованістя здійсняваних заходів підприюмниць-

кими структурами у глобалізаційному світі. Наукова пріоритетність щодо 

означеного захищена понад 70 Свідоцтвами на авторське право від 

Державної служби інтелектуальної власності України (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Отримані Свідоцтва на авторське право від Державної служби інтелектуальної 
власності України в рамках функціонування наукової школи «Формування та 

реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку 
національного господарства»  

Показник 

Роки 

2015 2016 

Кількість, одиниць 2 71 

Джерело: розроблено автором 
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Проведений аналіз свідчить, що, накладаннѐ кредитної та валятної 

криз, загостреннѐ структурної та демографічної криз в Україні сприѐло форму-

вання синергічного ефекту в системі фінансової продуктивності національ-

ного господарства, причому негативного спрѐмуваннѐ.  

З метоя організації реалізуваннѐ стратегічних положень щодо 

управлінського контроля щодо оціняваннѐ та порівнѐннѐ динаміки 

національного господарства, збалансованості фінансової системи, нарощу-

ваннѐ фінансової продуктивності національного господарства і його бізнесу, 

активізації фінансового клімату і бізнес-підприюмницького середовища дер-

жави запропоновано сформувати спеціальні групи (сектори), з їхньоя загаль-

ноя координаціюя зі сторони Міністерства фінансів України, при: головних 

фінансових управліннѐх обласних державних адміністрацій та регіональних 

наукових центрах НАН і МОН України.  

Освітѐнами-науковцѐми в рамках Транскордонної науково-дослідної 

лабораторії з фінансово-економічних проблем державотвореннѐ при кафедрі 

економіки та менеджменту Львівського національного університету імені 

Івана Франка (Україна) і Інституті економіки та управліннѐ Державної вищої 

технічно-економічної школи в арославі (Польща) (науковий керівник лабора-

торії з української сторони професор Карпінський Б.А.) сформовано та 

розширено статистичний банк даних з використаннѐм матеріалів Міністерст-

ва інфраструктури України та Державної служби статистики України за 5-ма 

районами (Жовківський, Мостиський, Старосамбірський Турківський, аворів-

ський) Львівської області, ѐкі ю в околі транскордонного співробітництва 

області із Підкарпатським воюводством (Польща). Накопичені дані відно-

сѐтьсѐ до різних напрѐмків державотвореннѐ та відповідного соціально-

економічного розвитку в діапазоні з 2000 року до даного часу за ѐкими буде 

визначено динаміку змін у фінансовому потенціалі досліджуваних районів та 

запропоновано програмно-цільові заходи із його реалізації. 

Важливе місце в дослідженнѐх фінансово-економічних проблем 

державотвореннѐ в околі транскордонних територій відведено аналізу стану і 

розробці активізаційних можливостей щодо туристичного спіробітництва та 

вироблення більш ефективних туристичних маршрутів з метоя посиленнѐ 

стійкості державотворчих позицій, розширеннѐ туристичного і краюзнавчого 

зацікавленнѐ різноманітними об’юктами досліджуваної транскордонної тери-

торії. Так, за аналізом значено, що сучасний стан розвитку туризму у світі та 

країнах Ювропейського Соязу характеризуютьсѐ наступними показниками і 

тенденціѐми: щорічно у світі відбуваютьсѐ понад 800 млн подорожей, з ѐких 
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52% – у межах Ювропи, а близько 60% усіх туристичних подорожей пов'ѐзано з 

відпочинком; частка туризму у світовому експорті товарів і послуг становить 

близько 13%, а в країнах ЮС – 14%, туризм формую 8% сукупного ВВП країн ЮС і 

забезпечую близько 11% економічного зростаннѐ; кількість робочих місць у 

туристичній індустрії країн ЮС становить близько 12% від загальної чисель-

ності зайнѐтих; відбуваютьсѐ скороченнѐ тривалості і збільшеннѐ кількості 

туристичних подорожей, що формую попит на туристичні пропозиції, ѐкі 

надаять можливість відвідати значну кількість місць за коротший час; 

відбуваютьсѐ активне втручаннѐ держав у конкурентну боротьбу за вплив на 

параметри міжнародного туристичного потоку, зокрема через реалізація 

державних програм, запровадженнѐ нормативної бази та фіскальної полі-

тики, сприѐтливої длѐ розбудови індустрії туризму; пріоритетним напрѐмом 

розвитку туризму стаю створеннѐ ефективних механізмів установленнѐ і 

підтриманнѐ рівноваги між збереженнѐм природних та історико-культурних 

ресурсів і туристичноя діѐльністя.  

Визначено, що збалансований розвиток регіонального туризму може 

бути успішно реалізованим через стратегіологічну концепція державотво-

реннѐ та відповідну програму, що інтегрально забезпечить:подоланнѐ 

негативних тенденцій у сфері регіонального туризму; покращаннѐ ѐкості 

життѐ громадѐн, забезпеченнѐ доступності туристичних ресурсів длѐ всіх 

верств населеннѐ; збереженнѐ унікальних природних та історико-культурних 

ресурсів; посиленнѐ позитивного туристичного іміджу регіону; прискореннѐ 

темпів інфраструктурного оновленнѐ, збільшеннѐ частки очікуваних доходів 

від сфери туризму; зменшеннѐ наѐвних регіональних соціально-економічних 

диспаритетів, посиленнѐ «прозорості» туристичної діѐльності.  

Виділені проблемні питаннѐ також розглѐдаятьсѐ в рамках виконаннѐ 

кафедральної науково-дослідної теми на 2016-2020 роки «Розробка іденти-

фікаційних ознак, оціняваннѐ та управліннѐ державотворчим патріотизмом 

нації на кількісній основі в умовах реформуваннѐ владних повноважень» 

(номер держреюстрації 0116U001658).  

Вагоме місце в інтеграції навчального процесу і наукових досліджень 

відводитьсѐ членам кафедрального студентсько-аспірантського наукового 

гуртка «Державотворець». 

Серед базових завдань на 2017 рік можливо виділити: підготовка 

узагальняячих монографій та праць із проблематики державотворчого 

патріотизму нації; аналіз і моделяваннѐ фінансово-економічних заходів у 

транскордонних територіѐх щодо посиленнѐ державотворчого патріотизму 
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нації на основі задіяваннѐ матеріальної домінанти; створеннѐ сучасних 

навчальних програм, методичного забезпеченнѐ, підручників та посібників з 

фінансово-економічних проблем державотвореннѐ і соціально-економічного 

розвитку території в рамках зміни владних повноважень.  

 

 

Бобко Лариса Олександрівна 

к. пед. н., доцент кафедри економіки та менеджменту  

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Оріюнтаціѐ України на соціально оріюнтоване управліннѐ бізнесом, без 

ѐкого ю неможливоя успішна інтеграціѐ України у світову економічну систему, 

ставить перед вітчизнѐними компаніѐми нові завданнѐ, важливість ѐких 

пов’ѐзана саме із соціальноя відповідальністя, тобто, на державному рівні – 

відповідальність перед суспільством і перед кожним громадѐнином зокрема, 

та на підприюмницькому рівні – відповідальність перед самоя державоя, 

своїм колективом та споживачами. 

Теоретико-методологічні аспекти формуваннѐ та розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу, закладені в дослідженнѐх таких повідних зарубіж-

них учених, ѐк : А. Берле, Г. Боуена, М. Веласкеса, А. Керолла, Ф. Котлера,  

Г. Мінза, Дж. Ролза, К. Сміта, М. Фрідмана та ін. Особливий інтерес з вивченнѐ 

ціюї проблеми становлѐть праці сучасних вітчизнѐних науковців:  

О.А. Даниленка, В.А. Ювтушенка, А.М. Колота, Н. В. Кириляк, М.О. Кужелюва, 

В.В. Мамонтової, О.О. Шеремети та ін. Недостатньо дослідженим у 

вітчизнѐному науковому середовищі залишаютьсѐ питаннѐ ефективності 

функціонуваннѐ корпоративної соціальної відповідальності в українській 

бізнес практиці та формуваннѐ власної моделі КСВ. 

У сучасному бізнес-середовищі не існую юдиного підходу до тракту-

ваннѐ сутності дефініції «корпоративна соціальна відповідальність», оскільки 

йдетьсѐ про системний підхід до комплексної проблеми[1].  

Незважаячи на багатозначність тлумачень та визначень, більшість 

дослідників КСВ дотримуятьсѐ думки, що, відповідно до Міжнародного 
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стандарту ISO 26000 «Керівництво із соціальної відповідальності», корпо-

ративну соціальну відповідальність слід розглѐдати ѐк відповідальність 

організації за вплив її рішень та діѐльності на суспільство і навколишню 

середовище через прозору та етичну поведінку, ѐка сприѐю сталому розвитку, 

що вклячаю здоров’ѐ та добробут суспільства; враховую очікуваннѐ зацікав-

лених сторін; відповідаю чинному законодавству та міжнародним нормам 

поведінки[2]. 

Міжнародний досвід та практика впровадженнѐ КСВ переконую, що 

корпоративна соціальна відповідальність допомагаю компаніѐм підвищувати 

ділову репутація, встановлявати довірчі відносини з державоя і суспіль-

ством. Згідно з дослідженнѐм Cone/Roper, 78% респондентів зазначили, що з 

більшоя ймовірністя куплѐть той товар, ѐкий асоціяютьсѐ з небайдужоя до 

них соціальноя ініціативоя, а 66% задлѐ підтримки такої ініціативи готові 

змінити думку щодо свого бренда. За даними дослідженнѐ «Монітор 

корпоративної соціальної відповідальності» фактори корпоративної соціаль-

ної відповідальності визначаять імідж компанії на 49%, її бренд – на 35%, а 

фінансовий стан – лише на 10%[3].  

Організації, ѐкі вклячаять до своюї стратегії соціальну відповідальність, 

можуть розраховувати на більшу прихильність інвесторів, довіру з боку насе-

леннѐ, органів влади та місцевого самоврѐдуваннѐ. Внутрішні соціальні програ-

ми таких компаній виступаять потужним фактором мотивації та лоѐльного 

ставленнѐ до їх працівників. Результатом впровадженнѐ програм КСВ ю рѐд 

вигод ѐк длѐ власників фірм, так і длѐ працівників, споживачів товарів і послуг, 

ділових партнерів, державних інститутів та суспільства в цілому (рис.1). 

Поюднаннѐ інтересів усіх цих сторін відображаю необхідність корпоративної 

соціальної відповідальності, ѐка спрѐмована на досѐгненнѐ соціальної злагоди.  

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в нашій державі 

зосереджуютьсѐ навколо міжнародних організацій та проектів; переважна 

більшість корпорацій, що оріюнтуютьсѐ на КСВ. – це філії міжнародних 

компаній в Україні та найбільші вітчизнѐні підприюмства.  

Свідченнѐм позитивної тенденції впровадженнѐ практики КСВ стало 

приюднаннѐ України у 2006 році до Глобального Договору ООН, ѐкий 

визначаю основні завданнѐ розвитку принципів соціальної відповідальності 

бізнесу, участі у вирішенні найгостріших проблем лядства та закликаю ділові 

кола керуватись десѐтьма основними принципами в галузі прав лядини, 

трудових відносин, охорони навколишнього середовища та боротьби з 

корупціюя[4]. 
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Рис.1. Вигоди від упровадження програм КСВ 
Джерело: розроблено автором 

 

Достатньо активну позиція стосовно розробки національної стратегії та 

політики КСВ займаять недержавні установи, зокрема Центр «Розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності». На сьогодні – це провідна 

незалежна експертна організаціѐ з КСВ в Україні, член Правліннѐ Глобального 

договору ООН (2010-2013), національний партнер CSR Europeс (Бряссель) і 

Весвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (WBCSD, Женева), що об’юдную 

близько сорока компаній в Україні, і надаю консультації з питань розробки 

стратегії, програм та комунікацій з КСВ, проведеннѐ моніторингу та оцінки 

ефективності проектів, підготовки і верифікації не фінансової звітності тощо.  

За результатами Національного Конкурсу бізнес-кейсів з КСВ, прове-

деного Центром та міжнародними експертами у 2014-2015 роках, гран-прі 

здобула компаніѐ ДТЕК за програму зі створеннѐ Агенцій місцевого розвитку 

на територіѐх присутності. Агенції активно сприѐять знаходження додатко-

вих джерел фінансуваннѐ длѐ проектів підвищеннѐ ѐкості життѐ лядей, 
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розвитку підприюмницької діѐльності, розв’ѐзаннѐ поточних проблем муніци-

пальної інфраструктури та загальної активізації місцевого населеннѐ. 

Найкращий кейс у сфері корпоративної соціальної відповідальності у 

2015 році здобула яридична фірма "Астерс" за кейс "Правнича школа ЮВА та 

"Астерс"; переможцем номінації «чесні операційні практики» стала корпо-

раціѐ «Пласке», «а кращим екологічним кейсом (екологічна просвіта) був 

визнаний проект торговельної мережі «Фокстрот» – всеукраїнський конкурс 

«ЕКОклас». Проект мережі «Фокстрот» виник у відповідь на дві національні 

проблеми: критичний стан навколишнього середовища України та проблема 

необізнаності та байдужого ставленнѐ українців до екологічної ситуації в 

країні. Премія Pro Bono Award 2015 отримали одразу дві фірми: яридична 

фірма "Василь Кісіль і Партнери" за кейс "Реформа управліннѐ державноя 

власністя" і яридична фірма CMS Cameron McKenna за кейс, ѐкий стосувавсѐ 

оздоровленнѐ дітей. Нагороду "Яридична компаніѐ, що зміняю країну" 

отримало адвокатське об'юднаннѐ Arzinger за кейс, що стосувавсѐ розробки 

пакету законів, спрѐмованих на боротьбу з корупціюя в МОЗ шлѐхом передачі 

державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізо-

ваним організаціѐм (Всесвітнѐ організаціѐ охорони здоров'ѐ, ЯНІСЕФ, Crown 

Agents та ін.). Окремо було відзначено кейс "Відкритий Суд", ѐкий презен-

тував директор яридичної фірми Lions Litigate Станіслав Батрин [5]. 

Запроваджуячи практику корпоративної соціальної відповідальності, 

що позитивно впливаю на добробут суспільства, компанії таким чином 

збільшуять рівень довіри до своюї продукції та її сприйнѐттѐ на ринку, а це в 

своя чергу, забезпечую вищий рівень прибутків та синергетичний ефект 

бізнес-діѐльності. Концепціѐ корпоративної соціальної відповідальності ю 

засобом покращеннѐ бізнес процесів, технологій, ділової та загально суспіль-

ної репутації підприюмства, підвищеннѐ мотивації та продуктивності праців-

ників, поліпшеннѐ економічних показників, підвищеннѐ ефективності його 

управліннѐ та конкурентоспроможності, мінімізації ризиків та забезпеченнѐ 

збалансованого розвитку. 
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ПОТРЕБА І ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО 
УПРАВЛІННЯ В ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

Підкреслимо, що прикордонні території характерні низкоя специфіч-

них особливостей, зумовлених їхнім геополітичним і геоекономічним розмі-

щеннѐм, що слід враховувати при формуванні і реалізації регіональної 

політики, зокрема, при визначенні пріоритетів та підходів щодо використаннѐ 

транзитного і транскордонного потенціалів за задіяваннѐ системи програм-

но-цільового управліннѐ. Дослідники підкресляять, що прикордонні терито-

рії, ѐкі суміжні з Ювропейським Соязом, в умовах активізації транскордонного 

співробітництва під впливом регіональної політики ЮС та фінансової підтри-

мки життюдіѐльності суміжних з ним територій, потребуять узгодженої спіль-

ної стратегіології розвитку, зокрема, української частини Карпатського Ювро-

регіону, що охопляю чотири області – Закарпатську, Львівську, Івано-

Франківську, Чернівецьку. 

Фундаментальноя особливістя ю те, що спостерігаютьсѐ відокрем-

лений, невзаюмоузгоджений розвиток кожної із цих областей, ѐкий маю 

несистемний і непослідовний характер, а саме: незбалансоване використаннѐ 

наѐвних природних, трудових, матеріально-технічних, фінансових, інформа-

ційних та інших ресурсів, що значно знижую можливості ефективного вико-

ристаннѐ прикордонного та транскордонного потенціалів території, форму-

ваннѐ діювої територіальної фінансової системи. Виходѐчи з наведеного, 
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науково обґрунтоване формуваннѐ і використаннѐ важелів ефективної 

регіональної політики соціально-економічного розвитку прикордонних тери-

торій, спрѐмованої на забезпеченнѐ їх конкурентоспроможності, підвищеннѐ 

рівнѐ життюдіѐльності та зайнѐтості населеннѐ, маю стати основоя длѐ 

вирішеннѐ проблемних аспектів прикордоннѐ. В цьому контексті питаннѐ 

формуваннѐ і реалізації регіональної політики соціально-економічного роз-

витку суміжних прикордонних регіонів та використаннѐ програмно-цільового 

управліннѐ стаять особливо важливими.  

Обюктивно, що базовоя особливістя прикордонної території ю наѐв-

ність кордону і відповідної прикордонної інфраструктури, а це не властиве 

іншим регіонам держави. Відповідно до функцій кордону (бар’юрна та 

контактна), прикордонні території також набуваять і специфічних особли-

востей, ѐкі зумовлені необхідністя обслуговувати значно більші за обсѐгами 

потоки транспортних засобів, лядей, викликаних властиво транзитними, 

туристично-рекреаційними, культурно-освітніми, лікувально-оздоровчими та 

міграційними потоками в конкретному часовому інтервалі.  

Це, в своя чергу, зумовляю потребу утримувати додаткові потужності 

відповідних об’юктів господаряваннѐ різних форм власності, призначених длѐ 

обслуговуваннѐ надлишкових потоків (мережа роздрібної торгівлі, готельне 

господарство, станції технічного обслуговуваннѐ, АЗС, лікарнѐні установи тощо) і 

додатково потребую розширеннѐ компетенцій регіональних органів влади длѐ 

вирішеннѐ проблем, не обов’ѐзково пов’ѐзаних з обслуговуваннѐм власних гро-

мад (наприклад, проблемних питань нелегальної міграції). Таким чином, у роз-

робці програмно-цільового управліннѐ длѐ прикордонної території та виділенні 

пропорційних співвідношень між окремими елементами її господарського комп-

лексу необхідно враховувати специфічну особливість: значно більше наван-

таженнѐ на інфраструктуру даної території ніж у внутрішніх регіонах держави. 

Наступна специфічна особливість прикордонної території проѐвлѐютьсѐ 

у інтеграційних процесах, під впливом ѐких бар’юрні функції нівеляятьсѐ і 

переносѐтьсѐ на зовнішні кордони інтеграційних утворень. Такий процес 

відбуваютьсѐ ѐк всередині держави – коли посиляятьсѐ міжрегіональні 

зв’ѐзки длѐ вирішеннѐ певних завдань, так і у транскордонному просторі – 

коли державні кордони стаять прозорими, що даю можливість вільного руху 

товарів, капіталу, робочої сили, уніфіковуютьсѐ та гармонізуютьсѐ нормативно-

правова база господарської діѐльності.  

Специфічноя особливістя стаю й те, що завдѐки підвищення ролі 

прикордонних територій на світовій арені збільшуятьсѐ повноваженнѐ 
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місцевих органів влади, розширяютьсѐ їхнѐ компетенціѐ у співробітництві з 

органами влади відповідних територій сусідніх держав. Використаннѐ про-

грамно-цільового управліннѐ у транскордонному та міжрегіональному спів-

робітництві даю змогу вирішити конкретні економічні та соціальні питаннѐ 

завдѐки об’юднання зусиль ѐк суміжних прикордонних областей України між 

собоя, так і з суміжними територіѐми сусідніх держав.  

В рамках програмно-цільового управліннѐ оптимально та повно 

оцінити ѐк рівень збалансованості фінансової системи, так і наѐвний 

фінансово-господарський потенціал з можливостѐми його використаннѐ даю 

спеціальна методика щодо застосуваннѐ інтегрованих індикаторів, ѐкі різ-

нѐтьсѐ принципами відбору та порівнѐннѐ первинних і групових індикаторів 

[1-3].  

Так, длѐ прикордонної території перелік первинних індикаторів 

формуютьсѐ за наступними блоками: загальний рівень розвитку регіону; стан 

розвитку важливих галузей виробництва; фінансовий стан регіону; інвес-

тиційна активність; доходи населеннѐ; зайнѐтість і ринок праці; стан 

соціальної сфери; екологічна ситуаціѐ; міжнародна економічна активність, 

зокрема транскордонне співробітництво. Таким чином, загальний перелік 

щодо оціняваннѐ фінансово-економічного стану таких територій нараховую 

40 первинних індикаторів. 

Властиво, соціально-економічний потенціал прикордонної території 

– це сукупна здатність її економіки, її галузей і сфер господаряваннѐ здійсня-

вати соціально-економічну діѐльність, задовольнѐти запити населеннѐ, 

суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва і споживаннѐ за умов 

сталого економічного розвитку, враховуячи особливості прикордонного 

розташуваннѐ та прихованих спроможностей длѐ розвитку регіону, що 

можуть виѐвитисѐ і бути використані суб’юктами господаряваннѐ за умов їх 

співпраці. Так, до складу соціально-економічного потенціалу прикордонної 

території входѐть: природно-ресурсний, демографічний (трудовий), науково-

технічний, виробничий, транскордонний та міжрегіональний, рекреаційний, 

інформаційний, соціальний та культурний потенціали.  

Загалом, динаміка зміни коефіціюнта природного приросту населеннѐ 

та рентабельності операційної діѐльності суб'юктів господаряваннѐ у дослі-

джуваний період (починаячи з 2000 р.) в розрізі прикордонних територій 

Львівській області наведена на рис. 1-2. Підкреслимо, що такі тенденції 

впливатимуть на рѐд інших макроекономічних показників територіального 

розвитку, вклячаячи й податкові поступленнѐ через цілеспрѐмоване 
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задіяваннѐ парадигми державотворчого патріотизму нації *4-5+. Наведені 

особливості у розвитку необхідно враховувати при розробці ефективної 

системи програмно-цільового управліннѐ в прикордонних територіѐх даної 

області длѐ виробленнѐ конкретних заходів щодо уникненнѐ спадних 

процесів в останньому періоді. 

 

 

Рис. 1. Коефіцієнт природного приросту населення в розрізі прикордонних 
територій (районів) Львівській області 

Джерело: сформовано автором за даними Головного управління статистики у Львівській області 
(http://stat.lviv.ua) 

 

Аналіз показую, що в ѐкості об’юкта длѐ програмно-цільового управ-

ліннѐ в Україні можливо використовувати процеси розвитку «макрорегіонів» 

– об’юднаннѐ суміжних прикордонних регіонів України, під ѐким маютьсѐ на 

увазі інтегрована система регіональних господарських комплексів декількох 

суміжних адміністративно-територіальних одиниць, кожна з ѐких, з певноя 

часткоя автономності в рамках загальнодержавних законів, функціоную ѐк 

цілісна територіальна економічна одиницѐ, але об’юднаннѐ зусиль ѐких ство-

ряю додаткові можливості длѐ раціоналізації територіально-галузевої структу-

ри господарства, ефективного використаннѐ природно-ресурсного, транзит-

ного, прикордонного та транскордонного потенціалів. Зазначимо, що на рівні 

окремих прикордонних районів в областѐх останньому будуть відповідати 

об’юднані громади, ѐких у Львівській області на початок 2017 р. сформовано 

22. 



 233 

 

Рис. 2. Рентабельність операційної діяльності суб'єктів господарювання в 
розрізі прикордонних територій (районів) Львівській області 

Джерело: розроблено автором за даними Головного управління статистики у Львівській області 
(http://stat.lviv.ua) 

 

Особливістя розглѐдуваного територіального об’юднаннѐ стаю вища 

щільність зв’ѐзків між його однорідними елементами та зовнішнім фінансово-

економічним простором (державними і регуляячими системами, економіка-

ми інших регіонів і світовими ринками).  

В своя чергу, реалізаціѐ узгодженої стратегіології розвитку суміжних 

прикордонних областей висуваю потреби: відповідної (адекватної напрѐмам 

та оріюнтирам відповідних потреб розвитку прикордонних регіонів) 

організаційної структури загального управліннѐ та трансформації 

організаційних структур управліннѐ за децентралізації; застосуваннѐ нових 

методів та удосконаленнѐ організаційно-функціональних механізмів 

регіонального управліннѐ; підвищеннѐ кваліфікації управлінських кадрів 

(щодо розробки та реалізації спільної стратегії); пошук нових джерел 

фінансуваннѐ, їх акумулѐціѐ з метоя вирішеннѐ пріоритетних напрѐмів 

розвитку Карпатського регіону України загалом та його прикордонних 

територій. 

Потреба щодо активізації використаннѐ програмно-цільового управ-

ліннѐ в прикордонних територіѐх дозволѐю стимулявати проведеннѐ збалан-

сованої юдиної науково-технічної політики; системно координувати діѐльність 

у галузі розбудови і модернізації інфраструктури національного та загально-

ювропейського значеннѐ у них. Цілеспрѐмована реалізаціѐ такого управліннѐ 
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також сприѐтиме зміцнення збалансованості фінансової системи та інтегра-

ційних зв’ѐзків між прикордонними територіѐми, підвищення рівнѐ добробу-

ту їхнього населеннѐ, інвестиційній привабливості територій, ѐкі маять 

пріоритетне значеннѐ длѐ залученнѐ додаткових інвестиційних ресурсів, 

досѐгненнѐ оптимального рівнѐ продуктивної зайнѐтості населеннѐ прикор-

доннѐ і динамічних фінансових результатів.  
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БАЗОВІ АСПЕКТИ ПРОГРЕСИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ 
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ВАЖЕЛЯ 

ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО  
ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ 

 

На даному етапі вітчизнѐного економічного розвитку народне госпо-

дарство України перебуваю далеко не у найкращому стані та гостро потребую 

відновленнѐ (або ж регенерації).  

До складу народного господарства відповідно до загального класи-

фікатора «Галузі народного господарства України» належать такі галузі, ѐк 

промисловість (рентабельність операційної діѐльності у 2015 р. складала 0,9 %, а 

у 2016 р. 5,5%), сільське, лісове та рибне господарство (рентабельність 

операційної діѐльності 41,7 та 2,2 % у 2015-2016 рр. відповідно); транспорт і 

зв’ѐзок (1,1 та 6,0%), будівництво (-7,6 та 1,5%), торгівлѐ (-0,9 та 17,2%) і 

громадське харчуваннѐ (-17,3 та 1,3%); матеріально-технічне постачаннѐ і збут, 

заготівлѐ; інформаційно-обчислявальне обслуговуваннѐ (0,5 та 11,9%); операції 

з нерухомим майном (-33,4 та 2,0%), загальна комерційна діѐльність по 

забезпечення функціонуваннѐ ринку, геологіѐ і розвідка надр, геодезична і 

гідрометеорологічна служби, виробничі види побутового обслуговуваннѐ 

населеннѐ, інші види діѐльності сфери матеріального виробництва, а також 

житлово-комунальне господарство, невиробничі види побутового обслуг-

овуваннѐ населеннѐ (-11,9 та 0,4%); охорона здоров’ѐ і соціальне забезпеченнѐ (-

0,6 та 6,1%), освіта (5,7 та 15,5%); культура та мистецтво, фізична культура (-25,3 

та -16,8%); наука і наукове обслуговуваннѐ (-1,1 та 37,2%); фінанси, кредит, 

страхуваннѐ і пенсійне забезпеченнѐ (-8,9 та -9,2%); управліннѐ та об’юднаннѐ 

громадѐн. При цьому суперечливим ю питаннѐ пріоритетності галузей щодо 

необхідності їх залученнѐ до процесів прогресивної регенерації (йдетьсѐ ѐк про 

матеріальне, так і про нематеріальне виробництво). Втім, з оглѐду на необ-

хідність залученнѐ додаткових інвестиційних вкладень з метоя оптимізації та 

підвищеннѐ ефективності регенераційних процесів, доцільно акцентувати увагу 

на потенційно найбільш конкурентних галузѐх. Саме така стратегіѐ дозволить 

максимально швидко повернути вкладені кошти, зокрема, у виглѐді податкових 
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надходжень. А це дозволить в подальшому стимулявати прогресивну регене-

рація інших галузей народного господарства. 

Зазначимо, що виклячне поверненнѐ до попереднього рівнѐ розвитку 

(проста регенераціѐ) окремих галузей народного господарства та їх складових 

ймовірно проблему не вирішить. Останню твердженнѐ ґрунтуютьсѐ на необхід-

ності ефективно конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках із 

виробниками аналогічної продукції чи в сфері послуг. А тривалий час займати 

стійкі позиції на ринку можна лише завдѐки постійному вдосконалення, 

застосування прогресивних технологій та використання креативних ідей.  

Отже, українському народному господарству потрібна не просто реге-

нераціѐ, а саме прогресивна регенераціѐ, ѐка може забезпечити його 

складовим ефективний вихід на ринок в короткі терміни. 

Слід зазначити, що первинноя ланкоя народного господарства ю 

підприюмство, організаціѐ чи установа, ѐкі займаятьсѐ виробництвом та 

реалізаціюя товарів, надаять різноманітні послуги або виконуять корисні длѐ 

суспільства та його членів роботи.  

Тобто, процес прогресивної регенерації окремих господаряячих 

суб’юктів чи їх продуктів (товарів, робіт, послуг) у кінцевому результаті спричи-

нитьсѐ і до прогресивної регенерації народного господарства в цілому.  

Графічне відображеннѐ впливу процесу прогресивної регенерації на 

криву життювого циклу підприюмства (продукту) представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Варіанти впливу застосування різновекторних стратегій в процесі 

життєвого циклу продукту 
Джерело: розроблено автором 
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Найменш інвестиційно затратноя, проте й обмежено діювоя ю 

модернізаціѐ, ѐка фактично лише пригальмовую спад, розтѐгуячи його в часі, 

проте саму проблему не вирішую. Натомість застосуваннѐ стратегії інтеграції 

потребую значно більших інвестиційних вкладень, проте дозволѐю отримати 

регенераційний ефект. По-суті проста чи прогресивна регенераціѐ (за ѐких 

досѐгаютьсѐ попередній рівень виробництва продукції чи виконаннѐ робіт, 

наданнѐ послуг або ж фіксуятьсѐ принципово покращені показники поперед-

ньої діѐльності відповідно) ю окремими випадками стратегії інтеграції, проте 

вони потребуять детальнішого аналізу конкурентного середовища, точнішого 

визначеннѐ обсѐгів початкових та подальших інвестиційних вкладень, а також 

оптимальної точки початку застосуваннѐ стратегії. 

Своюя чергоя, застосуваннѐ прогресивної регенерації народного гос-

подарства, завдѐки відновлення та розвитку підприюмницьких структур, 

сприѐтиме зростання обсѐгів податкових надходжень у бяджети різних 

рівнів. Таким чином, активізуютьсѐ і державотворчий патріотизм нації, оскіль-

ки саме податки ю кількісним вимірником фактичного державотворчого 

патріотизму нації щодо конкретизації реальної участі платників податків у 

забезпеченні фінансової складової життюзабезпеченнѐ й розвитку держави. 

Вплив кількісної складової державотворчого патріотизму нації (обсѐгу 

податкових надходжень) та інвестиційної складової (обсѐгу вкладених коштів) на 

рівень регенерації складових народного господарства відображено на рис. 2.  

Кількісна складова державотворчого патріотизму 
нації (обсяг податкових надходжень) / 
інвестиційна складова регенерації (обсяг 
вкладених коштів), грн. 
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ефекту 
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Рис. 2. Вплив кількісної складової державотворчого патріотизму нації та обсягу 
інвестиційних вкладень на рівень регенерації 

Джерело: розроблено автором 
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Графічним відображеннѐм вищезгаданих впливів ю криві податкових 

надходжень та інвестиційних вкладень, що перетинаятьсѐ у точці так званої 

«окупності» інвестиційних вкладень. До того ж ці криві утворяять зони 

позитивного та негативного ефекту. Так, зона позитивного ефекту відповідаю 

сукупності рівнів регенерації, за ѐких кількісна складова державотворчого 

патріотизму нації перевищую обсѐг інвестиційних вкладень у регенераційний 

процес. Саме за таких умов можливо вести мову про підвищеннѐ ймовірності 

досѐгненнѐ рівнѐ прогресивної регенерації. При цьому існую певний 

граничний рівень регенерації, обумовлений наѐвними внутрішніми сильними 

сторонами та зовнішніми можливостѐми складової народного господарства 

країни, ѐка підлѐгаю регенерації. 

Таким чином, граничний рівень регенерації та рівень простої реге-

нерації ю індивідуальноя особливістя кожного досліджуваного об’юкта реге-

нерації. 

До того ж, прогресивна регенераціѐ народного господарства пара-

лельно вирішить проблему високого рівнѐ безробіттѐ завдѐки створення 

нових робочих місць та сприѐтиме зростання чисельності середнього класу, 

що знову ж таки матиме позитивний вплив на акумулѐція податкових 

надходжень у бяджети різних рівнів, а отже і на зростаннѐ державотворчого 

патріотизму нації.  

Горбачевська Оксана Володимирівна 

аспірант кафедри економіки та менеджменту 

факультет управління фінансами та бізнесу 
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ІНТЕГРОВАНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ СТРУКТУРИ В 
ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

Трансформаціѐ економіки України в напрѐмі ринкової моделі госпо-

даряваннѐ значноя міроя проѐвлѐютьсѐ в процесах концентрації капіталу та 

виробництва, що в підсумку зумовляю формуваннѐ інтегрованих підприюм-

ницьких структур (ІПС) у формі холдингів, корпорацій, фінансово-промисло-

вих груп. Організаційні та фінансові схеми таких багатопрофільних компаній 

суттюво ускладняятьсѐ в порівнѐнні з відокремлено функціонуячими суб’юк-

тами, проте ю більш ефективними та забезпечуять суттюві переваги їх 
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учасникам. Таким чином, актуальноя ю тенденціѐ формуваннѐ ІПС, що 

обумовляю необхідність створеннѐ принципово нової системи фінансового 

управліннѐ такими компаніѐми *1+. 

У сучасній економічній науці проведено рѐд досліджень, присвѐчених 

інтеграції компаній, напрацьовано потужну наукову базу в цій сфері, проте, на 

сьогодні, не повноя міроя розкрито процеси, пов’ѐзані з системоя фінансо-

вого механізму формуваннѐ сучасних ІПС. В своя чергу, слід зауважити, що 

такі компанії працяять в Україні, а тому, відповідно, ю необхідність, ѐк 

організації ефективного управліннѐ їх фінансами, так і використаннѐ потенціа-

лу в напрѐмі економічного зростаннѐ держави. У зв’ѐзку з означеним 

набуваять актуальності наукові дослідженнѐ фінансового механізму форму-

ваннѐ ІПС в Україні. 

Метоя статті ю аналіз фінансового механізму формуваннѐ інтегрованих 

підприюмницьких структур в економічному розвитку України.  

Узагальнивши результати проведених досліджень, можна стверджува-

ти, що формуваннѐ сучасної системи фінансового механізму ІПС в еконо-

мічному розвитку України відбулосѐ в шість етапів, кожний з ѐких мав свої 

характерні особливості. 

Перший етап формуваннѐ корпоративного сектору в Україні (1991– 

1997 рр.) тісно пов’ѐзаний з процесом приватизації об’юктів державної 

власності. Результати аналізу показуять, що станом на 1991 р. домінуячоя у 

промисловості була державна форма власності. Відповідно до курсу на 

становленнѐ ринкових відносин, післѐ проголошеннѐ незалежності України, 

актуальним стало стрімке руйнуваннѐ налагоджених інтеграційних зв’ѐзків 

між наукоя та галузевими виробничими комплексами й організаціѐми, 

роздержавленнѐ промислових активів з подальшим проведеннѐм процедури 

їх приватизації – початок реалізації програми масової сертифікатної прива-

тизації. 

Особливістя другого етапу (1998–2003 рр.) ю перехід від масової до 

індивідуальної грошової приватизації великих виробничих об’юктів з вираже-

ним приватизаційним піком у найрентабельніших галузѐх промисловості. 

Подальша приватизаціѐ та формуваннѐ ІПС відбувалось хаотично, з 

використаннѐм різних незаконних фінансових схем: придбаннѐ активів за 

заниженоя вартістя, часто купівлѐ за безцінь, з метоя перепродажу, 

використовуячи механізми банкрутства та рейдерства, ворожих поглинань, 

використаннѐ недосконалостей законодавства, доступу до адміністративних 

ресурсів держави. ак наслідок, слід відзначити неефективність використаннѐ 
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інвестиційних ресурсів у економіці, що зауважую й дослідник Н. С. Скопенко: 

«порушеннѐ цінового механізму ринку: ціна встановляваласѐ не під впливом 

попиту і пропозиції, а шлѐхом застосуваннѐ «не грошових» схем розрахунку» 

[2, с. 60].  

Більше того, обмеженнѐ доступу іноземних інвесторів до приватизації 

промислових та фінансових активів призвело до надмірної концентрації прав 

приватної власності на ці об’юкти та їх фінансові ресурси у власників ІПС. За 

період 1998–2005 рр. найактивнішими учасниками операцій купівлі-продажу 

найбільших пакетів акцій у промисловості, а водночас, ринку корпоративного 

контроля в Україні, були власники ІПС (54%). В цьому напрѐмі дослідженнѐ, 

слід зауважити, що в економічній літературі процес становленнѐ фінансового 

механізму формуваннѐ ІПС в Україні пов’ѐзуять з виникненнѐм мільѐрдерів. 

Редакціѐ журналу «Forbes» публікую рейтинги найбагатших лядей світу, серед 

ѐких ю власники ІПС або ж окремих бізнес-напрѐмів таких підприюмницьких 

структур. 

Таким чином, через механізм приватизації вітчизнѐними ІПС набуто 

свої основні промислові та фінансові активи. Слід зауважити, що означене 

суперечить світовій практиці. Аналіз розвитку великих компаній у світі 

показую, що процес становленнѐ фінансового механізму формуваннѐ ІПС в 

передових країнах світу, в тому числі й транснаціональних ІПС займаю не одне 

століттѐ, починаячи з масштабів маленьких, переважно сімейних госпо-

дарств, а сучасної фінансової могутності досѐгнуто завдѐки наполегливій 

праці кількох поколінь. Зазначимо, що недопущеннѐ іноземних компаній до 

приватизаційних процесів призвело до втрат потенційно можливих коштів 

дохідної частини бяджету.  

Особливістя третього етапу (2004–2007 рр.) ю корпоративна реструкту-

ризаціѐ бізнесу ѐк елемент проѐву нових концепційних поглѐдів у фінансово-

му механізмі формуванні ІПС на засадах ринкових трансформацій. Основноя 

тенденціюя ю формуваннѐ холдингів за основними напрѐмами бізнесу, 

виділеннѐ активів в окремі структурні бізнес-одиниці, за напрѐмами діѐль-

ності, позбавленнѐ від непрофільних активів, ѐкі отримано в результаті 

приватизації. Саме такими були тенденції нагромадженнѐ промислового та 

фінансового капіталу до 2008 року. 

Порѐд з цим відбуваютьсѐ формуваннѐ системи управліннѐ, налаго-

дженнѐ механізму контроля грошових потоків, створеннѐ офшорних компа-

ній з метоя безпеки активів та трансферту потоків. Відокремленнѐ власності 

від менеджменту передбачаю передачу функції управліннѐ професійним 
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менеджерам, проте, ѐк показую аналіз, прийнѐттѐ стратегічних рішень 

залишаютьсѐ в компетенції власників, рівень делегуваннѐ власниками функцій 

фінансового управліннѐ найманим керівникам – на невисокому рівні. Пара-

лельно відбуваютьсѐ процес купівлі необхідних активів у стратегічно важливих 

галузѐх економіки України, ѐкі ще перебуваять у державній власності.  

Особливістя четвертого етапу (2008–2009 рр.) ю оптимізаціѐ структури 

власності в системі фінансового механізму формуваннѐ ІПС у зв’ѐзку з нарос-

таннѐм проѐвів та наслідків фінансової кризи. Саме фінансова криза, пік ѐкої 

припав на 2008–2009 рр., показала, що стихійні операції злиттѐ та поглинаннѐ 

компаній не відповідаять викликам ділового середовища, а доцільним ю 

обгрунтуваннѐ фінансового підгрунттѐ інтеграції. Цей етап характеризуютьсѐ 

зменшеннѐм активності операцій об’юднаннѐ та поглинаннѐ компаній, про-

стежуютьсѐ зворотне поглинаннѐ (купівлѐ раніше проданих активів), 

придбаннѐ компаній конкурентів. Починаячи з 2008 р. проводитьсѐ аналіз та 

переоцінка набутих активів, наслідком чого ю виведеннѐ непрофільних та 

купівлѐ стратегічно важливих активів. Прослідковуютьсѐ динамічна інтеграціѐ 

пов’ѐзаних між собоя виробничим чи технологічним ланцягом компаній длѐ 

формуваннѐ вертикально-інтегрованих структур. Підсумовуячи, зазначимо, 

що на цьому етапі відбуваютьсѐ пошук логічно осмислених організаційних і 

фінансових схем формуваннѐ ІПС. 

Характеристикоя п’ѐтого етапу (2010–2013 рр.) ю перерозподіл сфер 

впливу та фінансового забезпеченнѐ навколо олігархічних структур із зміноя 

важелів впливу на фінансовий механізм формуваннѐ ІПС. Спостерігаютьсѐ 

дедалі більша монополізаціѐ і тиск ІПС, ѐкі спонукаять органи державної 

влади до ухваленнѐ незаконних рішень, вигідних длѐ ІПС, через концентрація 

в них основних фінансових потоків та медіа-ресурсів держави. Відзначимо, 

збагаченнѐ через тіньові прибуткові схеми, встановленнѐ корисливих відно-

син із органами державної влади, подальше виведеннѐ фінансових ресурсів в 

низькоподаткові ярисдикції. 

Шостий етап (з 2014 р. – по даний час) характеризуютьсѐ зміноя 

олігархічних власників у системі управліннѐ фінансово потужними ІПС, новим 

переділом власності, створеннѐм корпоративних конфліктів, політичним 

тиском. Простежуютьсѐ декларуваннѐ більшістя компаній-учасників ІПС збит-

ків, насправді приховуячи мільѐрдні доходи. Наѐвноя ю тенденціѐ подальшо-

го виведеннѐ фінансових ресурсів в офшори. 

Підсумовуячи вищезазначене, слід зауважити, що реформуваннѐ 

відносин власності за сценаріюм інтеграції промислових та фінансових 
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капіталів ю закономірним процесом ринкової трансформації економіки, що 

активно декларуютьсѐ в Україні з моменту проголошеннѐ її незалежності. 

Загалом, слід відмітити такі чинники впливу на фінансовий механізм 

формуваннѐ ІПС в Україні, ѐк: хаотичне накопиченнѐ активів, відсутність 

стратегіологічного підходу до організації бізнесу та управліннѐ його 

фінансами. 

Разом з тим, зазначимо, що в результаті дослідженнѐ особливостей 

фінансового механізму формуваннѐ ІПС в процесі становленнѐ ринкової 

економіки в Україні, виѐвлено ѐвні розбіжності між цілѐми держави від 

проведеннѐ приватизаційної політики та отриманими наслідками. Це пов’ѐ-

зано з тим, що на практиці відбувсѐ процес передачі прав власності на 

виробничі та фінансові об’юкти обмеженому колу лядей, ѐкі фактично, в 

результаті приватизації, й утворили ІПС. 
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СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Економічні процеси в Україні сьогодні зумовляять поглибленнѐ 

соціальної нерівності та зростаннѐ потреби в бяджетних ресурсах. Відтак в 

бяджетній практиці все більшої уваги приділѐютьсѐ ефективному управління 

видатками бяджетів усіх рівнів. Одним із таких методів ю програмно-цільовий 

метод розподілу бяджетних коштів. Основоя даного методу ю розробленнѐ 

та управліннѐ бяджетними програмами. Відповідно інструментами, ѐкі 

здійсняять державну соціальну політику ю соціальні програми. Розподіл 

бяджетних коштів на реалізація соціальних програм ю одним із найважли-



 243 

віших завдань фінансової політики держави, що великоя міроя визначаю 

ѐкість і ефективність наданнѐ суспільних послуг. Однак, у зв’ѐзку із нестабіль-

ністя в Україні та невизначеністя динаміки її розвитку розподіл фінансових 

ресурсів між соціальними програмами з метоя ѐкнайповнішого задоволеннѐ 

суспільних потреб ю проблемним питаннѐм сьогодні.  

Питаннѐ ефективного управліннѐ бяджетними коштами та відповід-

ноя правовоя базоя бяджетного процесу ю завжди актуальним. Адже, 

постійна обмеженість фінансових ресурсів не даю можливості фінансувати усі 

заплановані видатки держави. У зв’ѐзку із соціально-економічним спрѐму-

ваннѐм розвитку України постаю гостра проблема у вивченні ролі бяджету та 

розробці шлѐхів ефективного використаннѐ коштів бяджету. Понѐттѐ 

принципу ефективності полѐгаю в тому, що під час складаннѐ та виконаннѐ 

бяджету всі учасники бяджетного процесу повинні прагнути досѐгти 

поставлених цілей при залученні мінімального обсѐгу бяджетних коштів.  

ак нам відомо, видатки із державного бяджету здійснявались виходѐчи 

із принципу необхідності фінансуваннѐ тих чи інших заходів, враховуячи наѐвні 

ресурси держави. Тому усѐ увага під час складаннѐ бяджету акцентувалась саме 

на розмірі наѐвних ресурсів держави. Програмно-цільовий метод організації 

бяджетного процесу дещо зміняю його ідеологія.  

Сама ідеѐ програмно-цільового методу полѐгаю в тому, щоб 

зосереджувати увагу не тільки на можливостѐх бяджету, а й на тому ѐк 

найефективніше їх використати з метоя отриманнѐ конкретних результатів. 

Отже, програмно-цільовий метод складаннѐ бяджету передбачаю дещо 

інший підхід до формуваннѐ бяджетних показників. Цей процес починаютьсѐ 

із зосередженнѐ уваги спершу на результатах, ѐких необхідно досѐгти в 

державному секторі, а вже потім ставитьсѐ питаннѐ про те, ѐкі ресурси 

потрібно найефективніше використати длѐ досѐгненнѐ намічених результатів 

*1, с. 130+. 

Такий метод формуваннѐ бяджету передбачаю складаннѐ чітких 

програм длѐ досѐгненнѐ визначених цілей, забезпеченнѐ їх фінансовими 

ресурсами та проведеннѐ оцінки й експертизи їх ефективного використаннѐ. 

На основі програмно-цільового методу контроляячими органами маю і може 

бути перевірена не тільки правильність використаннѐ коштів при виконанні 

бяджету, а і те, наскільки ефективно вони витрачалисѐ длѐ досѐгненнѐ цілей 

державної політики *2, с. 12+. 

В Україні впровадженнѐ програмно-цільового методу розпочалосѐ з 

прийнѐттѐм розпорѐдженнѐ КМУ «Концепції застосуваннѐ програмно-
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цільового методу у бяджетному процесі» від 2002 р. В даному документі ю 

визначено мету програмно-цільового методу ѐк: «встановленнѐ безпосеред-

нього зв'ѐзку між виділеннѐм бяджетних коштів та результатами їх 

використаннѐ» *3+. Післѐ прийнѐттѐ в 2010 р. нової редакції Бяджетного 

кодексу цей метод став обов’ѐзковим длѐ формуваннѐ бяджетів усіх рівнів. У 

Програмі економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр. «Замож-

не суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективні держава» *4+ 

чітко визначено напрѐми реформуваннѐ державних фінансів протѐгом 2010-

2013 рр. через запровадженнѐ середньострокового плануваннѐ та комплекс-

ного використаннѐ програмно-цільового методу. Зокрема Програмоя було 

визначено впровадженнѐ програмно-цільового методу на місцевому рівні.  

Успіх реалізації програми значноя міроя визначаютьсѐ ѐкістя її 

розробленнѐ, що залежить від компетенції та професіоналізму розробників, 

наѐвності ѐкісної вхідної інформації й використаннѐ сучасних методів та 

інструментів при обґрунтуванні програмних заходів, альтернатив і визначенні 

очікуваних результатів. Схема побудови програми в узагальненому виглѐді 

вклячаю такі основні етапи *2, с. 24-27]:  

1 етап – визначеннѐ та аналіз проблем. Проблеми, на вирішеннѐ ѐких 

буде спрѐмована програма, визначаятьсѐ на підставі теоретичних дослі-

джень. У технології програмуваннѐ проблеми розділѐять на стандартні 

(добре структуровані, тобто зміна фактору веде до однозначної зміни 

результативної ознаки); структуровані (тут зв’ѐзки маять корелѐційний харак-

тер високого ступенѐ щільності); слабко структуровані (з невисоким рівнем 

щільності зв’ѐзків); неструктуровані (зв’ѐзок може бути встановлений тільки 

на основі логічного аналізу);  

2 етап – визначеннѐ цілей та побудова «дерева цілей». ак правило, цілі 

програм формуляятьсѐ у формі результату, ѐкий необхідно максимізувати, 

або у виглѐді небажаного ефекту, вплив ѐкого маю бути мінімізований. 

Визначаятьсѐ генеральна ціль (мета програми), безпосереднѐ ціль, а також 

цілі другого, третього і наступних рівнів (за необхідності); 

3 етап – обґрунтуваннѐ системи заходів, необхідних длѐ досѐгненнѐ 

цілей програми. На цьому етапі визначаютьсѐ адресність заходів, у разі 

необхідності будуютьсѐ мережевий графік реалізації програми, визначаютьсѐ 

критичний шлѐх. На цьому ж етапі формуютьсѐ стратегіѐ програми та 

здійсняютьсѐ оцінка ступенѐ досѐжності різних варіантів. 

Під соціальноя програмоя слід розуміти сукупність конкретних проек-

тів, що в загальному ю націлені на досѐгненнѐ стратегічних цілей та вирішеннѐ 
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певної соціальної проблеми, використовуячи принцип ефективного управлін-

нѐ бяджетними коштами. Використаннѐ соціальних програм в системах 

соціального захисту створяю можливість длѐ цільового використаннѐ 

фінансових та інших ресурсів, дозволѐю здійснявати контроль за їх діѐльністя 

з боку суспільства, а також створяю умови длѐ більш ефективного вирішеннѐ 

існуячих в суспільстві проблем. Однак, із-за відсутності теоретичного 

обґрунтуваннѐ суті соціальних програм, знижуютьсѐ можливість виділеннѐ 

основних ознак та характерних рис притаманних соціальним програмам. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО  
ПОПИТУ В УКРАЇНІ 

 

Одніюя з економічних категорій, за допомогоя ѐких можна досліджу-

вати регіональну диференціація споживчих видатків населеннѐ, ю гранична 

схильність до споживаннѐ. Вона утвердиласѐ в економічній науці завдѐки Дж. 

М. Кейнсу, ѐкий стосовно неї, зокрема, писав: «…ѐкщо гранична схильність до 

споживаннѐ наближаютьсѐ до одиниці, то невеликі коливаннѐ в розмірах 

інвестицій спричинѐть інтенсивні коливаннѐ зайнѐтості; у той самий час 

порівнѐно невеликий приріст інвестицій поведе до досѐгненнѐ повної 

зайнѐтості. акщо, з другого боку, гранична схильність до споживаннѐ небага-

то чим відрізнѐютьсѐ від нулѐ, то невеликі коливаннѐ в розмірах інвестицій 

викликатимуть малі зміни в розмірах зайнѐтості, і тоді длѐ того, щоб досѐгти 

повної зайнѐтості, може знадобитисѐ великий приріст інвестицій. <…> У 

реальному житті гранична схильність до споживаннѐ, мабуть, розташована 

десь у проміжку між цими двома описаними крайніми ситуаціѐми, хоча й 

набагато ближче до одиниці, ніж до нулѐ» *1+.  

Отож, ѐк бачимо, за Дж. М. Кейнсом, гранична схильність до спожи-

ваннѐ не може бути більшоя за одиниця. Та насправді це не так, а думка Дж. 

М. Кейнса, про ѐку йдетьсѐ, викликана тим, що він скептично ставивсѐ до 

економетрії, через що не приділив уваги дослідження граничної схильності 

до споживаннѐ на емпіричних даних.  

Граничну схильність до споживаннѐ обчисляять або ѐк відношеннѐ 

приросту споживчих видатків до приросту доходів, або ѐк першу похідну 

функції споживаннѐ за доходом. Перший підхід застосовуютьсѐ переважно в 

навчальній літературі, хоча присутній він і в наукових дослідженнѐх *2, с. 169+. 

Ми використали другий підхід, оскільки саме на нього оріюнтував Дж. М. 

Кейнс у своїй «Загальній теорії зайнѐтості, процента й грошей».  

Побудовані нами длѐ регіонів України функції споживаннѐ подано в 

табл. 1. Їх адекватність визначено за допомогоя коефіціюнта детермінації, 

значеннѐ ѐкого також містѐтьсѐ в табл. 1.  
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Таблиця 1 
Функції споживання для регіонів України у 2009-2015 роках 

Регіон Вид функції 
Коефіцієнт 

детермінації 

Вінницька область Y=-2246,10+2,8439х-0,0004x2 0,96 
Волинська область Y=-478,75+1,377х -0,002x2 0,85 
Дніпропетровська область Y=-230,76+1,223 х -0,0001x2 0,98 
Донецька область Y=245,43+0,796 х -0,00004x2 0,98 
Житомирська область Y=383,97+0,833 х -0,00009x2 0,80 
Закарпатська область Y=-2072,97+2,293 х -0,0003x2 0,91 
Запорізька область Y=110,93+0,760х +0,000003x2 0,92 
Івано-Франківська область Y=1191,34+0,0061х +0,0001x2 0,98 
Київська область Y=2490,26-1,032х +0,0003x2 0,88 
Кіровоградська область Y=554,46+0,4978x 0,85 
Луганська область Y=-1397,89+2,132 х -0,0003x2 0,99 
Львівська область Y=1123,29+4,02x-0,002x2+0,0000003x3 0,99 
Миколаївська область Y=1412,73-0,4592х +0,0003x2 0,98 
Одеська область Y=-608,27+1,636 х -0,0002x2 0,85 
Полтавська область Y=1795,71-0,835 х +0,0003x2 0,84 
Рівненська область Y=-176,04+1,114х -0,00014x2 0,85 
Сумська область  Y=482,35+0,461х -0,000016x2 0,87 
Тернопільська область Y=48382+0,723 х -0,00007x2 0,71 
Харківська область Y=829,64+0,196 х +0,00011x2 0,99 
Херсонська область Y=1091,31-0,464 х +0,0004x2 0,93 
Хмельницька область Y=1119,75-0,184 х +0,0002x2 0,92 
Черкаська область Y=627,26+0,502 х +0,00005x2 0,95 
Чернівецька область Y=692,88+0,414 х +0,00003x2 0,97 
Чернігівська область Y=943,25+0,06 х +0,0001x2 0,84 
м. Київ Y=1378,11+0,17 х +0,00006x2 0,91 
м. Севастополь (2009–2013 рр.) Y=561,98+0,955 х -0,00009x2  0,40 
АР Крим (2009–2013 рр.) Y=1196,47-0,04 х +0,0002x2 0,96 

Джерело: розроблено автором за даними [3 – 9] 

 

Значеннѐ граничної схильності до споживаннѐ, обчислені на основі 

функцій споживаннѐ, ѐкі наведено в табл. 1, показано в табл. 2.  

Із ціюї таблиці бачимо, що в більшій кількості випадків значеннѐ 

граничної схильності до споживаннѐ не перевищую 0,6. За Дж. М. Кейнсом, 

длѐ часів економічної кризи – а саме до такого періоду належать 2009–2015 

роки – це низькі значеннѐ граничної схильності длѐ споживаннѐ. Утім, він не 

виклячав можливості такої картини у випадку, ѐкщо ремонт і заміна устатку-

ваннѐ фактично не здійсняятьсѐ у відповідних розмірах, так що інвестиції 

різко скорочуятьсѐ, а фінансові відрахуваннѐ длѐ цих цілей продовжуять 

нагромаджуватисѐ [1]. 
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Таблиця 2 
Гранична схильність до споживання в регіонах України у 2009-2015 роках 

Регіон 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Вінницька область 1,013 0,951 0,807 0,539 0,382 0,669 0,813 

Волинська область 0,759 0,687 0,596 0,462 0,402 0,583 0,730 

Дніпропетровська область 0,584 0,552 0,537 0,462 0,406 0,555 0,690 

Донецька область 0,608 0,580 0,567 0,538 0,530 0,622 0,662 

Житомирська область 0,436 0,447 0,415 0,386 0,333 0,407 0,511 

Закарпатська область 1,018 1,026 0,811 0,659 0,553 0,673 0,889 

Запорізька область 0,772 0,773 0,774 0,775 0,775 0,774 0,771 

Івано-Франківська 
область 

0,594 0,592 0,632 0,696 0,751 0,670 0,575 

Київська область 0,367 0,472 0,570 0,774 0,856 0,561 0,256 

Кіровоградська область 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 

Луганська область 0,780 0,722 0,592 0,407 0,369 0,905 1,140 

Львівська область 0,343 0,370 0,462 0,904 1,262 0,618 0,276 

Миколаївська область 0,899 0,896 0,988 1,136 1,171 0,907 0,546 

Одеська область 0,526 0,378 0,471 0,227 0,156 0,355 0,694 

Полтавська область 0,323 0,644 0,610 0,772 0,985 0,740 0,297 

Рівненська область 0,606 0,574 0,545 0,462 0,431 0,534 0,656 

Сумська область 0,514 0,522 0,527 0,529 0,535 0,523 0,512 

Тернопільська область 0,479 0,475 0,440 0,426 0,382 0,438 0,488 

Харківська область 0,628 0,663 0,677 0,728 0,790 0,706 0,589 

Херсонська область 0,828 0,930 1,090 1,193 1,250 1,127 0,701 

Хмельницька область 0,493 0,492 0,497 0,563 0,653 0,496 0,347 

Черкаська область 0,658 0,676 0,681 0,699 0,717 0,674 0,638 

Чернівецька область 0,525 0,520 0,529 0,547 0,553 0,540 0,509 

Чернігівська область 0,444 0,474 0,474 0,564 0,606 0,512 0,427 

м. Київ 0,589 0,631 0,662 0,637 0,700 0,538 0,451 

м. Севастополь 0,550 0,554 0,486 0,446 0,467 … … 

АР Крим 0,727 0,723 0,743 0,825 0,897 … … 

Джерело: розроблено автором  

 

Звернімосѐ тепер до табл. 3, ѐка містить ранги регіонів України за 

значеннѐм граничної схильності до споживаннѐ. Впадаю у вічі, що ці ранги не 

відрізнѐятьсѐ стабільністя. Так, длѐ Львівської області у 2013 році ранг 

становив 1, а у 2010 році – 27.  
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Таблиця 3 
Ранги значень граничної схильності до споживання в регіонах України у 2009-

2015 роках 

Регіон Рік 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вінницька область 2 2 4 16 23 10 3 

Волинська область 7 8 12 20 22 13 5 

Дніпропетровська область 15 17 17 20 21 15 8 

Донецька область 11 14 15 17 17 11 9 

Житомирська область 24 25 27 26 26 24 16 

Закарпатська область 1 1 3 11 14 8 2 

Запорізька область 6 5 5 5 8 4 4 

Івано-Франківська область 13 13 10 10 9 9 13 

Київська область 25 24 14 6 6 14 25 

Кіровоградська область 21 21 21 19 18 22 18 

Луганська область 5 7 13 25 25 3 1 

Львівська область 26 27 25 3 1 12 24 

Миколаївська область 3 4 2 2 3 2 14 

Одеська область 17 26 24 27 27 25 7 

Полтавська область 27 11 11 7 4 5 23 

Рівненська область 12 15 16 20 20 18 10 

Сумська область 19 18 19 18 16 19 15 

Тернопільська область 22 22 26 24 23 23 19 

Харківська область 10 10 8 8 7 6 12 

Херсонська область 4 3 1 1 2 1 6 

Хмельницька область 20 20 20 14 12 21 22 

Черкаська область 9 9 7 9 10 7 11 

Чернівецька область 18 19 18 15 14 16 17 

Чернігівська область 23 23 23 13 13 20 21 

м. Київ 14 12 9 12 11 17 20 

м. Севастополь 16 16 22 23 19 … … 

АР Крим 8 6 6 4 5 … … 

Джерело: розроблено автором  
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Карпінська Олена Борисівна, 

к.ю.н., адвокат  

 

ПРАВНИЧІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Стратегіологіѐ державної політики у сфері господарської діѐльності маю 

спрѐмовуватись на комплексне вирішеннѐ наѐвних проблемних аспектів 

економічного, соціального та екологічного характеру, ѐкі стаять на перешкоді 

розвитку національної економіки.Обюктивно, що в умовах, коли українська 

економіка оріюнтована на ринкові відносини та досѐгненнѐ сталого 

економічного розвитку, з’ѐвлѐятьсѐ нові вимоги до господарської діѐльності, 

ѐкі передбачаять, що результатом її здійсненнѐ повинно бути не лише 

задоволеннѐ потреб усіх членів суспільства, але й збереженнѐ та відтвореннѐ 

цілісності природного середовища, ѐке потрібне длѐ наступних поколінь. На 

жаль, наѐвний механізм екологічногосподарської діѐльності не стимуляю 

активне впровадженнѐ екологічно безпечних способів здійсненнѐ господар-
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ської діѐльності, адже чинні економічні та правові інструменти стимуляваннѐ 

екологічно спрѐмованої такої діѐльності не завжди перетворяятьсѐ у реальні 

форми збереженнѐ середовища. 

Правничі аспекти вирішеннѐ проблемних питань екологізації економіч-

ної сфери в умовах ринкових перетворень національної економіки важко 

уѐвити без розвитку екологічно спрѐмованих суб’юктів господаряваннѐ ѐк 

безпосередніх виконавців процесу екологізації, що втіляютьсѐ у їхніх 

виробничих завданнѐх і практичних результатах. Саме економічний аспект 

екологічних проблем свідчить про те,що забезпеченнѐ розумної рівноваги 

між інтересами економіки та екології ю справоя надзвичайно актуальноя. 

Зазначимо, що правничі засади сталого розвитку і екологічні імперативи 

повинні стати основоя нових суспільних, економічних, виробничихвідносин, 

визначити темпи й пропорції економічного розвитку в глобалізованому світі, 

що обумовляю потребу у виѐвленні причинно-наслідкових зв'ѐзків між еко-

номікоя й екологіюя стосовно конкретнихнапрѐмків розвитку держави*1-3]. 

Не зважаячи на потребу, вітчизнѐний досвід свідчить, що застосуваннѐ 

ѐк правових, так і економічних інструментів екологічного регуляваннѐ 

господарської діѐльності, ѐкі досить вдало зарекомендували себе у зару-

біжній практиці,застосовуятьсѐ в Україні досить вибірково. До базових 

причин такої ситуації розбіжності можливо віднести те, що деѐкі економічні 

інструменти: 

1) задекларовані, але не відповідаять спорідненим статтѐм законів, 

норми ѐких ю пріоритетними (наприклад, наданнѐ пільг при оподаткуванні 

екологічно спрѐмованих суб’юктів господаряваннѐ); 

2) задекларовані у чинному законодавстві, але нормативна база длѐ 

практичного здійсненнѐ сформована недостатньо длѐ широкого застосуваннѐ 

(наприклад, екологічне страхуваннѐ); 

3) не знайшли відображеннѐ в законодавчому полі України (наприк-

лад, продаж прав на забрудненнѐ, авансово-компенсаційна схема).  

Особливе місце серед аспектів господарської діѐльності займаю прав-

нича діѐльність. Однак, у сучасній яридичній літературі ще не склалосѐ чітко-

го тлумаченнѐ понѐттѐ «правнича діѐльність», одночасного розуміннѐ її 

структури, змісту і функціонального призначеннѐ. Теоретично невирішені 

питаннѐ співвідношеннѐ яридичної діѐльності з яридичноя, правовоя 

практикоя, правовоя поведінкоя, правовим досвідом. Нині у правознавстві 

спостерігаютьсѐ зближеннѐ поглѐдів щодо професійного складу суб'юктів 

яридичної діѐльності. Так, яридичноя діѐльністя слід вважати опосередко-
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вану правом професійну, трудову, державно-владну діѐльність щодо прий-

нѐттѐ яридичних рішень, ѐка спрѐмована на виконаннѐ суспільних функцій 

(створеннѐ законів, здійсненнѐ правосуддѐ, конкретизація права тощо), задо-

воленнѐ загально соціальних, групових та індивідуальних інтересів. Здійснен-

нѐ яридичної діѐльності ю прерогативоя державних органів. Держава володію 

монополіюя на здійсненнѐ яридичної діѐльності, в ѐкій проѐвлѐятьсѐ основні 

властивості державного суверенітету. 

В багатьох наукових працѐх, правнича діѐльність ототожняютьсѐ з 

межами суверенітету конкретної держави, а також правотворчими та 

правозастосовними процесами в її межах. Хоча з оглѐду на глобалізація ѐк 

суспільства, так і нормотворчих процесів, понѐттѐ правничої діѐльності не 

можна заганѐти в рамки суверенності конкретного суб’юкта *4-5].  

На думку автора, правнича діяльність – це специфічний вид праці, ѐку 

цілеспрѐмовано здійсняять суб'юкти права з використаннѐм правових засо-

бів та інструментів задлѐ отриманнѐ правового результату, завдѐки чому 

відбуваютьсѐ створеннѐ права, його розвиток та відповідна матеріалізаціѐ у 

процесі комунікаційного діалогу між зацікавленими сторонами. 

Підкреслимо, що правничі аспекти господарської діѐльності за сталого 

розвитку випливаять фундаментальні потреби у вирішенні нагальних питань 

збереженнѐ довкіллѐ, що вимагаю удосконаленнѐ міжнародно-правової 

правотворчої діѐльності у міжнародних інституціѐх. В зв’ѐзку з чим у грудні 

1992 року РезоляціюяГенеральної Асамблеї ООНбула створена Комісіѐ ООН 

зі сталого розвитку, з метоя реалізації всесвітньої угоди, ѐка була досѐгнута в 

червні 1992р. на саміті в Ріо-де-Жанейро, присвѐченому питаннѐм захисту 

навколишнього середовища. Дана міжнародно-правова інституціѐ спрѐмовую 

своя діѐльність на поширеннѐ серед країн учасниць ООН принципів Концеп-

ції сталого розвитку та заходів, длѐ збереженнѐ економічного зростаннѐ країн 

без збільшеннѐ обсѐгів використаннѐ ресурсів та збереженнѐм навколиш-

нього природного середовища длѐ прийдешніх поколінь.  

Основними причинами поѐви Концепції сталого розвитку були: 

пануваннѐ філософії споживаннѐ, переважаннѐ ресурсоруйнівних технологій 

та глобальні економічні проблеми. Перш за все, у Концепції було визначено 

відмінність понѐть «зростаннѐ» і «розвиток». Метоя розвитку економічної 

системи довгий час було її кількісне зростаннѐ: збільшеннѐ обсѐгу вироб-

ництва товарів і послуг за рахунок збільшеннѐ кількості використовуваних 

природних ресурсів. На відміну від процесу зростаннѐ, процес розвитку 

припускаю ѐкісне перетвореннѐ системи, підвищеннѐ ефективності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE


 253 

виробництва при постійному і навіть зменшеній кількості використовуваних 

ресурсів. 

За логікояданої Концепції сталий розвиток – це такий розвиток, ѐкий 

задовольнѐю потреби нинішнього часу, але не ставить під загрозу можливість 

майбутніх поколінь задовольнѐти свої власні потреби. Практичнозадіятьсѐ2 

понѐттѐ: поняття потреб, необхідних длѐ існуваннѐ найбідніших верств 

населеннѐ, ѐкі повинні бути предметом першочерговості, і поняття обме-

жень, зумовлених станом технологій, що накладаятьсѐ на здатність навко-

лишнього середовища задовольнѐти нинішні і майбутні потреби.  

Понѐттѐ сталого розвитку вклячаю в себе сталий розвиток навколиш-

нього середовища та економіки. Сталий розвиток середовища – це перш за 

все підтриманнѐ здатності екосистем до самовідтвореннѐ. Сталий розвиток 

економіки маю на меті випуск високоѐкісних товарів і введеннѐ ресурсозбе-

рігаячих технологій. Автори концепції протиставлѐли понѐття «сталий розви-

ток» так зване «нестійкий розвиток». Нестійкий розвиток – це несприѐтливі 

тенденції в розвитку екосистем, галузей економіки та держав світу, ѐкі 

завдаять шкоди сьогоденнѐм і майбутнім поколіннѐм землѐн. Наслідком 

нестійкого розвитку ю економічні та екологічні проблеми. Процеси економіч-

ного зростаннѐ, що існували в світі в попередні роки, були визнані руйнівни-

ми і не відповідними ідеології сталого розвитку.  

Головну роль у сфері охорони довкіллѐ відіграю Програма ООН з 

навколишнього середовища (ЯНЕП, UNEP –United Nations Environment 

Programme). Означена програма спрѐмована на вирішеннѐ найгостріших 

проблем сучасної екологічної кризи (опустеляваннѐ, деградації ґрунтів, 

погіршеннѐ ѐкості і зменшеннѐ кількості прісних вод, забрудненнѐ Світового 

океану). Головне завданнѐ ЯНЕП – забезпеченнѐ керівництва та сприѐннѐ 

партнерству в турботі про довкіллѐ через заохоченнѐ, інформуваннѐ та надан-

нѐ можливостей націѐм і народам покращити ѐкість життѐ, не загрожуячи 

ѐкості життѐ прийдешніх поколінь. Сталий розвиток, власне його екологічний 

компонент, ю юдиноя об'юднуячоя метоя всіх видів діѐльності ЯНЕП. Реалі-

заціѐ такої широкої і складної цілі, ѐк сталий розвиток, потребую особливих 

структурних, фінансових та політичних змін. Головними сферами діѐльності 

ЯНЕП ю екологічна інформаціѐ, оцінка та ранню попередженнѐ; координаціѐ 

конвенцій і розвиток політичних інструментів; питна вода; виробництво та 

передача технологій; підтримка Африканського континенту. 

Особливе значеннѐ длѐ розвитку міжнародного права навколишнього 

середовища мало створеннѐ програми екологічних конвенцій, ѐка координую 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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діѐльність секретаріатів міжнародних екологічних конвенцій. Вони ю постійно 

діячими структурними одиницѐми ЯНЕП, що вклячаять секретаріати конвенції 

зі зміни клімату, Базельської конвенції, Конвенції про боротьбу з опустеляван-

нѐм, Конвенції про охорону озонового шару, Конвенції про охорону біологічного 

різноманіттѐ, Конвенції про міжнародну торгівля дикими видами флори та 

фауни, ѐким загрожую зникненнѐ тощо. Багато з цих конвенцій були розроблені 

за ініціативи та під егідоя ЯНЕП (усього, за підтримки Організації, було розроб-

лено понад сорок конвенцій). Варто зазначити, що ЯНЕП залишаютьсѐ головним 

глобальним центром екологічної інформації. Окрім глобальних наукових 

проектів щодо зміни клімату, озонового шару, останнім і найбільшим проектом у 

цьому відношенні ю GEO (Global Environmental Outlook– Глобальна екологічна 

перспектива), ѐка дію з 1995 р. Практично GEO це всеохопляяча, інтегрована 

оцінка стану навколишнього середовища у світі.  

До основних завдань сталого розвитку віднесено: 

1. Пожвавленнѐ процесів росту. Необхідно піднѐти економічне зрос-

таннѐ на душу населеннѐ до 5-6% в рік, в державах, що розвиваятьсѐ і до 3-

4% в рік у розвинених за умови, що останні перейдуть на ресурсозберігаячі 

технології. 

2. Зміна ѐкості росту, тобто перехід до більш справедливого розподілу 

прибутку, а також ѐкісний перехід до менш ресурсоюмних (ощадливих) 

технологій. Економічне зростаннѐ не повинно підривати здатність екосистем 

до відтвореннѐ, На думку авторів Концепції, необхідно замінити кількісне 

зростаннѐ економіки властиво її ѐкісним розвитком. 

3. Задоволеннѐ основних потреб усіх жителів Землі. До основних 

потреб віднесено: зайнѐтість, продовольство, енергія, житло, водопоста-

чаннѐ, санітарне забезпеченнѐ, освіту та охорону здоров'ѐ. А серед основних 

завдань лядства ю створеннѐ такої економічної системи, щоб кожна лядина 

могла задовольнити ці потреби. 

4. Забезпеченнѐ сталого рівнѐ чисельності населеннѐ, тобто такого 

рівнѐ, ѐкий відповідав би продуктивній здібності екосистем. 

5. Збереженнѐ і зміцненнѐ ресурсної бази. 

6. Переоріюнтаціѐ технологій та попередженнѐ виникненнѐ криз. 

7. З'юднаннѐ екологічних та економічних аспектів при прийнѐтті рішень, 

оскільки при сталому розвитку економічне зростаннѐ не повинно провоку-

вати екологічні проблеми.  

У самому широкому сенсі Концепціѐ сталого розвитку спрѐмована на 

досѐгненнѐ гармонії між лядьми, між суспільством і природоя. Досѐгненнѐ 
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сталого розвитку неможливе при збереженні соціальної та політичної 

напруженості в окремих країнах і регіонах світу, а тим більше в світі загалом. 

Реалізаціѐ Концепції сталого розвитку – глобальне завданнѐ, проте кожній 

державі необхідно розробити власну програму заходів щодо втілення в 

життѐ ідей концепції. Саме в даному аспекті щодо господарської діѐльності 

важливу роль відіграю правнича робота в межах конкретних країн, ѐкі 

ратифікували вказані міжнародні Конвенції. Зокрема, в Україні важливу роль 

у плані впровадженнѐ принципів сталого розвитку відіграю правотворча 

(нормотворча) діѐльність та право-застосовна діѐльність, ѐкі полѐгаять у 

створенні нормативно-правових актів у сфері захисту навколишнього 

природного середовища та економічного розвитку, а також їх подальшого 

впровадженнѐ в системі розвитку економіки та виробничих потужностей з 

метоя досѐгненнѐ економічного зростаннѐ і підвищеннѐ добробуту 

населеннѐ.  

Зазначимо, що на даний час в Україні існую певна проблема реалізації 

Концепції сталого розвитку, закріпленої в міжнародно-правових актах, у 

зв’ѐзку з тим, що не вироблено загальної стратегіології розвитку суспільства, 

економіки, економічного виробництва та захисту навколишнього природного 

середовища на довготерміновий період. Безсистемність прийнѐттѐ окремих 

нормативно-правових актівпов’ѐзаних із сталим розвитком, призводить до 

того, що мета, з ѐкоя приймаятьсѐ дані акти, не може бути досѐгнута, 

оскільки вони часто суперечать один одному.  

Можливо стверджувати, що основними напрѐмами удосконаленнѐ 

вітчизнѐної практики застосуваннѐ економічних інструментів екологічного 

регуляваннѐ господарської діѐльності з позиції правового забезпеченнѐ стаю: 

набуттѐ податковими інструментами ѐкості визначальних інструментів еколо-

гічного регуляваннѐ; застосуваннѐ пільгових податкових інструментів длѐ 

стимуляваннѐ екологічно спрѐмованої діѐльності суб’юктів господаряваннѐ 

на конкретний період; реформуваннѐ та удосконаленнѐ фондів охорони 

навколишнього природного середовища та системи їхнього оціняваннѐ. 

Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань із проблематики, необхідна по-

дальша розробка стратегіології реформуваннѐ всіх напрѐмків господарської 

діѐльності, ѐкі повинні гармонічно підтримувати один одного задлѐ досѐг-

неннѐ принципового результату: збереженнѐ довкіллѐ, з реальним його 

правничим забезпеченнѐм.  
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РЕГУЛЮВАННЯ МІСЬКОГО СПОСОБУ  
ЖИТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ  

УРБАНІЗАЦІЇ 
 

Сучасні урбанізаційні процеси зміняятьсѐ у напрѐмі від зростаннѐ ролі 

міст ѐк великих економічних, культурних, політичних центрів до поширеннѐ 

міського способу життѐ і на прилеглі, й на віддалені території. Загалом 

сучасна глобалізаціѐ переважно також пов’ѐзана із урбанізаційними проце-

сами, оскільки спричинена нея культурна й інформаційна гомогенізаціѐ 

суспільства маю насамперед міське походженнѐ. Відповідно соціальний 

аспект урбанізації, що може бути виражений через понѐттѐ соціальної 

урбанізації, сприѐю просторовому поширення і конструктивних, і деструк-

тивних ѐвищ та процесів. У такий спосіб стираютьсѐ різницѐ між міським і 

сільським способом життѐ, а основна відмінність між різними типами 

поселень маю радше формальний – адміністративно-правовий характер і 

частково пов’ѐзана зі сталими закономірностѐми територіального розподілу 

праці.  
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Особливості урбанізаційних процесів у нашій країні розглѐдаятьсѐ в 

працѐх відомих географів, соціологів та економістів. Однак проблематика 

аналізу специфіки актуальної та вагомої складової процесу урбанізації – 

соціальної − залишаютьсѐ у вітчизнѐній науці недослідженоя. Натомість, у 

американській і ювропейській соціології та суспільній географії процеси 

соціальної урбанізації уже давно і ґрунтовно вивчалисѐ у розвідках учених 

Д.Блума, А.Боумана, Е.Вілсона, Дж.Гелбрейта, Е.Мерріфілда та ін. 

З урахуваннѐм цього, використовуячи і клячові положеннѐ зарубіжної 

урбаністики, і здобутках національної науки у контексті дослідженнѐ регіо-

нальних особливостей урбанізації, вважаюмо за необхідне ґрунтовніше 

розглѐнути специфіку поширеннѐ міського способу життѐ у межах процесів 

соціальної урбанізації й окреслити головні напрѐми регуляваннѐ урбані-

заційних процесів на регіональному рівні, відповідно до актуальних вимог. 

ак засвідчуять результати низки досліджень, до найінтенсивніших 

сучасних урбанізаційних процесів належить соціальна урбанізаціѐ, що полѐ-

гаю у поширенні міського способу життѐ. Специфіка соціальної урбанізації 

пов’ѐзана з її екстериторіальним характером, ѐкий виѐвлѐютьсѐ у домінуванні 

цього процесу за межами територій міст, навіть їхніх приміських зон. З одного 

боку, соціальна урбанізаціѐ здійсняютьсѐ внаслідок територіальної дифузії; це 

стосуютьсѐ зокрема, поширеннѐ міського способу життѐ на прилеглі до 

міських населених пунктів території у зв’ѐзку із переселеннѐм на постійне 

місце проживаннѐ мешканців міст у приміську зону, розбудовоя міської 

інфраструктури на цих територіѐх. З іншого боку, домінуваннѐ міського 

способу життѐ маю також інформаційно-культурний характер, що виѐвлѐютьсѐ 

у переважному формуванні інформаційних потоків у великих містах та 

їхньому сприйнѐтті за посередництвом ЗМІ, особливо електронних, населен-

нѐм усіх інших територій. Відтак зразки міської культури, ѐкі у такий спосіб 

ретрансляятьсѐ в інформаційному середовищі, переймаятьсѐ і засвояятьсѐ 

населеннѐм більшості регіонів, незалежно від їхнього територіального 

розташуваннѐ. Основні регулѐтори цього аспекту урбанізації − інформаційні, 

пов’ѐзані з доступністя длѐ населеннѐ низки ЗМІ та специфікоя їхнього 

впливу. З урахуваннѐм вагомості в сучасній системі ЗМІ глобальних комп’я-

терних мереж, саме наѐвність доступу до мережі Інтернет та навичок корис-

туваннѐ нея становить визначальний чинник поширеннѐ міського способу 

життѐ у багатьох країнах світу, в тому числі й у нашій державі. 

На наш поглѐд, окремо варто розглѐнути проблему визначеннѐ 

понѐттѐ, базового длѐ розуміннѐ процесу соціальної урбанізації, – міського 
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способу життѐ. У нашому розумінні, домінуваннѐ міського способу життѐ ю не 

лише зовнішнім стосовно міст процесом і трактуютьсѐ дещо ширше, тобто 

соціальна урбанізаціѐ, полѐгаю у поширенні міського способу життѐ загалом, 

незалежно від типу поселеннѐ. Адже навіть у міських поселеннѐх існуять 

райони зі сільським укладом життѐ і, навпаки, у селах – із міським. Окрім 

того, домінуваннѐ міського способу життѐ варто розглѐдати також ширше, ніж 

розвиток відповідної міської інфраструктури. 

Насамперед домінуваннѐ міського способу життѐ відбуваютьсѐ на 

культурно-інформаційному рівні. Саме тому периферійні райони великих міст 

із відсутністя водопроводу, каналізації та інших елементів міської інфраструк-

тури, а також окремі малі міста загалом можна і в таких умовах вважати 

осередками концентрації міського способу життѐ за рахунок «міської» 

самоідентифікації їхніх мешканців. 

Насправді, міський спосіб життѐ загалом у суспільній думці розглѐ-

даять у виглѐді комфортнішого та ѐкіснішого, на відміну від сільського. Однак 

таке сприйнѐттѐ надто спрощене і потребую суттювого уточненнѐ. Певні 

складові міського чи сільського способу життѐ в реальних умовах можуть 

мати і позитивний, і негативний характер. Наприклад, ѐкісне транспортне 

сполученнѐ у межах міських поселень неминуче поюднуютьсѐ із високим 

рівнем забрудненнѐ атмосферного повітрѐ, викидами від пересувних джерел. 

Низка інших клячових ознак міського та сільського середовища проана-

лізовані у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика міського та сільського середовища 

Ознаки Міське середовище Сільське середовище 
Спосіб життя Урбанізований, динамічний; 

диференціація стилів життя, 
культурних стереотипів, ціннісних 
орієнтацій 

Неквапливий, зберігає елементи 
природної відповідності 

Культура Модернізована, поширення 
субкультур 

Традиційна 

Умови праці Нестабільність соціального 
статусу, соціальна мобільність 

Складні, підпорядковані 
природним ритмам та циклам 
року; невеликі можливості 
трудової мобільності 

Умови побуту Більш комфортні Злитість побуту та праці, 
трудомісткість 

Норми 
поведінки 

Слабкий соціальний контроль, 
значна роль самоконтролю 

Соціальний контроль поведінки; 
неможливість анонімного 
існування 
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Форми 
спілкування 

Наявність різноманітних 
соціальних зв’язків, переважання 
анонімних, ділових, 
короткочасних, поверхневих 
контактів; слаборозвинені, 
функціонально зумовлені сусідські 
зв’язки 

Відкритість спілкування, 
елементи традиційної сусідської 
общини, стабільний склад 
мешканців, тісні родинні та 
сусідські зв’язки; 
небагаточисельність контактів 

Наявність 
культурних 
установ 

Осередок матеріальної та духовної 
культури  

Відсутність культурних установ, 
окрім будинків культури 

Джерело: розроблено автором за даними [1] 

 

Цѐ невідповідність зумовляю проблеми адаптації лядини − біологічної 

істоти − до нових, неприродних умов життюдіѐльності. Саме такі складні 

умови життюдіѐльності мешканців міст зумовляять і особливості сучасної 

соціальної урбанізації в Україні. Причому найнесприѐтливіші умови життѐ 

спостерігаятьсѐ саме у малих і середніх містах, де, порѐд із традиційними 

«міськими» проблемами, і недостатньо розвинута сучасна інфраструктура та 

сфера послуг.  

Отже, проаналізовані результати соціологічного дослідженнѐ підтвер-

джуять нашу думку і соціальна урбанізаціѐ в Україні характеризуютьсѐ низкоя 

суперечностей і не становить однозначно прогресивного ѐвища. Вочевидь, 

поширеннѐ міського способу життѐ маю супроводжуватисѐ насамперед ство-

реннѐм умов длѐ забезпеченнѐ високої ѐкості життѐ населеннѐ урбанізованих 

територій. 
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ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВИХ НОРМАТИВІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 

 

Одним з шлѐхів удосконаленнѐ ѐкості системи управліннѐ кредитних 

спілок ю застосуваннѐ автоматизованих обліково-аналітичних інформаційних 

систем, що дозволѐю підвищити оперативність, точність, достовірність і 

об’юктивність обліково-аналітичної інформації та надати її у зручному длѐ 

прийнѐттѐ ефективних управлінських рішень виглѐді. 

До складу фінансових показників діѐльності кредитних спілок входѐть *1+:  

1. Показники достатності капіталу та платоспроможності.  

2. Показники ѐкості активів, ризиковості операцій та прибутковості.  

3. Показники ліквідності.  

Залежно від ризиків діѐльності кредитних спілок, обсѐгу та характеру 

проведеннѐ операцій, наѐвності мережі відокремлених підрозділів визна-

чаять три групи режимів регуляваннѐ кредитних спілок, длѐ кожної з ѐких 

визначаятьсѐ свої значеннѐ фінансових нормативів. 

Перша група фінансових показників вклячаю показники достатності 

капіталу, платоспроможності та рівнів резервного капіталу, на підставі ѐких 

визначаютьсѐ можливість розподілу доходу кредитної спілки на додаткові паї. 

Платоспроможність кредитної спілки визначаютьсѐ коефіціюнтом платоспро-

можності, питомоя вагоя прострочених зобов’ѐзань за залученими депо-

зитами та рівнем збитків кредитної спілки. 

Капітал кредитної спілки не може бути меншим, ніж 10 відсотків від 

суми її загальних зобов’ѐзань. Коефіціюнт платоспроможності кредитної 

спілки, ѐкий визначаютьсѐ ѐк співвідношеннѐ регулѐтивного капіталу (власних 

коштів) кредитної спілки до сумарних активів, зважених за ступенем ризику, 

та суми залишку зобов’ѐзань членів кредитної спілки перед третіми особами 

не може бути меншим, ніж 8 та 7 відсотків відповідно длѐ першої та другої 

груп режимів регуляваннѐ, а длѐ третьої групи режимів регуляваннѐ не 

визначаютьсѐ. 

Питома вага прострочених на 30 і більше календарних днів зобов’ѐзань 

за залученими депозитами повинна бути меншоя, ніж 10 відсотків від суми 
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невиконаних вимог за зобов’ѐзаннѐми по договорах залученнѐ внесків на 

депозитні рахунки.  

Кредитна спілка може здійснявати розподіл доходу на додаткові 

пайові внески лише за умови досѐгненнѐ нормативів достатності капіталу, 

коефіціюнта платоспроможності, мінімального нормативного розміру резер-

вного капіталу та дотриманнѐ нормативу прибутковості. 

У другій групі фінансових показників показник ѐкості активів, ѐкий 

визначаютьсѐ ѐк відношеннѐ загальної суми заборгованості за прострочени-

ми, неповерненими, безнадійними та продовженими кредитами, не пере-

критої сформованим резервом забезпеченнѐ покриттѐ втрат від неповер-

нених позичок, до загальної суми заборгованості за наданими кредитами, не 

може перевищувати 8, 10 та 12 відсотків відповідно длѐ першої, другої та 

третьої груп режимів регуляваннѐ кредитних спілок. 

Показники ризиковості операцій вклячаять показник максимального 

кредиту, ѐкий не може перевищувати 20 відсотків капіталу кредитної спілки; 

показник максимального залишку за кредитами одного члена кредитної 

спілки, ѐкий не може перевищувати 25 відсотків капіталу кредитної спілки; 

показник заборгованості за кредитами, що пов’ѐзані з великими ризиками, 

ѐкий не може перевищувати 80 відсотків загального кредитного портфелѐ 

кредитної спілки; показник залучених коштів, ѐкий не може перевищувати 50 

відсотків вартості загальних зобов'ѐзань та капіталу кредитної спілки; показ-

ник зобов’ѐзань кредитної спілки перед одним своїм членом, ѐкий не пови-

нен бути більше 10 відсотків від суми загальних зобов’ѐзань кредитної спілки; 

показник зобов’ѐзань членів кредитної спілки перед третіми особами, ѐкий 

не може перевищувати суму регулѐтивного капіталу (власних коштів). 

Група показників ліквідності вклячаю показники миттювої та короткостро-

кової ліквідності. Показник миттювої ліквідності визначаютьсѐ ѐк співвідношеннѐ 

суми грошових коштів у касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків 

членів кредитної спілки на депозитні рахунки, кінцевий строк погашеннѐ ѐких 

настав, і не може бути меншим, ніж 12 та 10 відсотків відповідно длѐ першої та 

другої групи режимів регуляваннѐ, а длѐ третьої групи режимів регуляваннѐ не 

визначаютьсѐ. Показник короткострокової ліквідності визначаютьсѐ ѐк спів-

відношеннѐ ліквідних активів з початковим терміном погашеннѐ до одного року 

до короткострокових зобов’ѐзань з початковим терміном погашеннѐ до одного 

року і не повинен бути меншим 100 відсотків. 

Розрахунок фактичних значень фінансових показників здійсняютьсѐ на 

підставі звітних даних кредитної спілки *2+, ѐкі вклячаять звітні дані про 
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фінансову діѐльність кредитної спілки (форма 2), звітні дані про склад активів та 

пасивів кредитної спілки (форма 3), звітні дані про доходи та витрати кредитної 

спілки (форма 4), розрахунок необхідної суми резерву забезпеченнѐ покриттѐ 

втрат від неповернених позичок (форма 5), звітні дані про кредитну діѐльність 

кредитної спілки (форма 6), звітні дані про залучені кошти від яридичних осіб 

(форма 7), інформація щодо здійсненнѐ кредитними спілками операцій із 

внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (форма 9). 

Длѐ автоматизованого аналізу дотриманнѐ фінансових нормативів 

діѐльності кредитної спілки в системі «Мікст: Кредитна спілка» необхідно 

створити звіт системи, длѐ чого може бути застосований один з двох способів: 

створеннѐ звіту, що містить програмний код розрахунку показників звіту; 

створеннѐ звіту, що містить таблиця з розрахунковими комірками, ѐкі містѐть 

формули обчисленнѐ показників звіту.  

Перший спосіб може бути реалізований програмістом системи «Мікст: 

Кредитна спілка», другий спосіб може бути реалізований користувачем систе-

ми «Мікст: Кредитна спілка», що маю базові знаннѐ роботи з табличним редак-

тором системи. Оскільки всѐ інформаціѐ длѐ аналізу дотриманнѐ фінансових 

нормативів діѐльності кредитної спілки отримуютьсѐ зі звітних даних кредитної 

спілки, то звіт може бути створений шлѐхом модифікації звіту «Перенесеннѐ 

даних в програму Держфінпослуг», ѐкий входить до складу звітів системи 

«Мікст: Кредитна спілка» і містить всі звітні дані кредитної спілки. 

Приклад сформованого звіту длѐ аналізу дотриманнѐ фінансових 

нормативів кредитної спілки наведено на табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Звіт «Дотримання фінансових нормативів» 

Номер 
пункт 

положення 
Фінансовий показник 

Нормативне 
значення, % 

Фактичне 
значення, % 

Дотримання 

1.3 Група режиму регулювання 
кредитної пілки 

1 х х 

2.2.1 Коефіцієнт достатності 
капіталу 

10,0 28690,4 Так 

2.2.2 Коефіцієнт платоспроможності 8,0 20,0 Так 
2.2.3 Резервний капітал до активів 15,0 18,4 Так 
2.2.4 Можливість розподілу 

доходів на паї 
х х Так 

3.1.1 Прострочені кредити до 
власного капіталу 

100,0 92,3 Так 

3.1.2 Прострочені кредити до 
кредитного портфелу 

12,0 10,6 Так 
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 
МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Формуваннѐ та розвиток структур громадѐнського суспільства вимага, у 

своя чергу, кваліфікованого кадрового потенціалу, що неможливо без 

створеннѐ науково обґрунтованої кадрової політики та ефективної системи 

управліннѐ в суспільстві лядськими ресурсами, а в закладах соціальної 

роботи – управліннѐ персоналом. Таким чином, кадрова політика ю невід’юм-

ноя складовоя організації соціальної роботи, запорукоя її ефективності 

функціонуваннѐ та перспектив розвитку. 

У даному варіанті ми розглѐдаюмо кадрову політику в певній ідео-

логічній установці, а саме, що кадрова політика займаютьсѐ менеджерами 

соціальної роботи, а вони, у своя чергу, управлѐять персоналом, що ю їх 

окремоя функціюя. Підтримка менеджерів у продуктивному стані ю предме-

том кадрової роботи. Це слушно, і так воно на сьогодні ю Українська практика 

менеджменту свідчить про те, що ми саме сьогодні проходимо цей етап, але 

світова практика уже чітко викристалізувала нові тенденції у цій галузі. Однак, 

оскільки перескочити через етапи, ѐкі маю пройти кадровий менеджмент 

соціальної роботи, в Україні не можливо, тому ю сенс розглѐнути його у 

відповідності до загальноеволяційного руху організаційних структур. 

Метоя даного роботи ю аналіз специфіки кадрового потенціалу 

менеджменту соціальної роботи. Длѐ опануваннѐ цим утвореннѐм треба 

коротко розібратись з основними термінами, що сьогодні використовуятьсѐ в 
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літературі з організації соціальної роботи. На наш поглѐд, тут треба послідов-

но викласти основні понѐттѐ, ѐкими маю оперувати менеджмент соціальної 

роботи, оскільки це молоде ѐвище у відносно новій галузі суспільного 

виробництва, що формуютьсѐ в українському суспільстві. 

Тож, понѐттѐ «кадровий потенціал», порѐд з іншими термінами, до 

числа ѐких належить: лядський фактор, лядські ресурси, робоча сила, 

трудові ресурси, трудовий потенціал, сукупний працівник, соціальні праців-

ники, персонал, кадри та деѐкі інші, досить часто використовуютьсѐ в сучасній 

кадровій політиці длѐ визначеннѐ об’юкта управліннѐ. 

Длѐ уточненнѐ вищенаведених понѐть звернемось до сучасної літера-

тури *4, с. 56+. Найбільш широким з цих словосполучень безумовно ю термін 

«лядський фактор». Лядський фактор – це головний компонент суспільного 

розвитку, ѐкий утворяютьсѐ завдѐки участі лядей у процесі створеннѐ мате-

ріальних та духовних цінностей, наданнѐ соціально необхідних послуг особис-

тості або колективам. Останню, ѐк добре відомо, ю саме прерогативоя 

соціальної роботи *2, с. 286+.  

Лядський фактор, інколи його ще називаять особистісним фактором, – 

це не тільки колективний соціальний працівник, але й колективний суб’юкт сус-

пільного життѐ, що маю соціальну, демографічну, економічну, політичну струк-

туру, взаюмодіѐ елементів ѐкої забезпечую розвиток суспільства. Понѐттѐ «ляд-

ські ресурси», ѐке інколи ототожняютьсѐ з понѐттѐм «кадровий потенціал», 

представлѐю собоя сукупність різних ѐкостей лядей, що визначаять їх пра-

цездатність до виробництва матеріальних та духовних благ, і ю узагальняячим 

показником лядського фактора розвитку суспільного виробництва *3, с. 146+. 

Провідним компонентом професіоналізму керівника, а також кожного 

соціального працівника, у чиї обов’ѐзки входить взаюмодіѐ з іншими лядьми, 

ю комунікативна компетентність. Її зміст визначаютьсѐ специфікоя колективу 

та трудової ситуації, а також статусом і соціальноя ролля особистості. По суті 

комунікативна компетентність – це знаннѐ, уміннѐ, навички організації взаю-

модії у діловій сфері.  

Сучасний соціальний працівник – це спеціаліст в галузі соціальної 

інженерії та технології. Це фахівець, ѐкий глибоко розбираютьсѐ у фізіоло-

гічних, правових, моральних та психологічних регулѐтивах життюдіѐльності 

лядей, здатний прийти їм на допомогу в будь-ѐкий час. Соціальні працівники 

співпрацяять зі своїми кліюнтами/паціюнтами на багатьох рівнѐх: мікрорівень 

– індивідууми та сім’ї, мезорівень – соціальні утвореннѐ та організації, 

макрорівень суспільства – національний та інтернаціональний. 
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Головна мета практичної діѐльності менеджера соціальної роботи, 

ѐк соціального працівника, полѐгаю у внесенні необхідних соціальних  

змін у суспільство, місцеву громаду або життѐ окремої лядини. Вони 

покликані служити на благо самореалізації особистості, розвитку та 

предметному використання наукових знань про властивості лядського 

організму, його взаюмодія з суспільством, пошук та розвиток ресурсів длѐ 

задоволеннѐ індивідуальних, групових, національних та інтернаціональних 

потреб і сприѐти реалізації принципу соціальної справедливості в 

суспільстві. 

Соціальні працівники займаятьсѐ плануваннѐм, оцінкоя, застосуван-

нѐм, аналізом та модифікаціюя превентивної соціальної політики та послуг 

длѐ специфічних груп і територіальних громад. Вони беруть участь у реалізації 

багато чисельних соціальних функцій, використовуячи різні методологічні 

підходи, працяячи в широких організаційних рамках і забезпечуячи 

соціальні послуги длѐ різних секторів на мікро-, мезо- та макрорівнѐх. 

Отже, у кадровому менеджменті існую сталий зв’ѐзок між основними 

категоріѐми. Його можна подати в такому виглѐді: лядський фактор – 

лядські ресурси – трудові ресурси – робоча сила – трудовий потенціал – 

кадри – персонал – сукупний соціальний працівник – соціальний працівник – 

волонтер – громадськість. 

На підприюмствах індустріально розвинених країн розрізнѐять такі 

категорії працівників *1, с. 60+:  

 Top management, тобто вища ланка управліннѐ (президент/генераль-

ний директор та інші члени правліннѐ);  

 Middle management – середнѐ ланка управліннѐ (керівники управлінь 

та самостійних відділів);  

 Lovez management – нижчі ланки управліннѐ (керівники підвідділів, 

цехових бяро, керівники груп, майстри, бригадири);  

 інженерно-технічний персонал та конторські службовці («білі 

комірці»);  

 робітники, що зайнѐті фізичноя працея («сині комірці»);  

 робітники соціальної інфраструктури («сірі комірці»). 

Отже, на основі вищевикладеного можна запропонувати класифікація 

менеджерів соціальної роботи длѐ вітчизнѐної практики (див. таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Класифікація менеджерів соціальної роботи в Україні 

Рівень 
менеджменту 

Вид 
управлінської 
діяльності, що 

забезпечує 
фахівець 

Посади 

Вищий Стратегічне 
управління 

Керівники галузі, керівники обласних та 
республіканських підрозділів 

Середній Оперативне 
управління 

Керівники районних соціальних служб та їх 
спеціалізованих підрозділів, громадських 
організацій, лінійні фахівці за напрямками 
соціальної роботи 

Нижній Тактичне 
управління 

Організатори соціальної роботи, які виконують 
управлінські функції, але не мають у своєму 
підпорядкуванні підлеглих 

Джерело: розроблено автором за даними [3] 
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ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ: 
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Національне суспільство ю життюздатним лише за умови, що воно 

розвиваютьсѐ на основі об'юктивних суспільних законів і навколо свого 

національного суспільство-утворявального ѐдра – лядини національної. 

Спрощена схема формуваннѐ ціюї системи така: сім'ѐ – група лядей – 

громада – суспільство. Отже, лядина – її національна свідомість, духовні 
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потреби, національно-громадѐнська належність, переконаннѐ, матеріальний 

добробут – ю основоя змісту процесів твореннѐ національної суспільної 

системи. 

Прихильники теорії інституціоналізму справедливо вважаять, що в 

процесі відтвореннѐ виникаять такі відносини, ѐкі ю неминучими, постійними, 

тобто набуваять статусу інститутів, котрі потребуять відповідного яридич-

ного оформленнѐ. Ринкова економічна система, заснована на підприюм-

ницькій ініціативі власників капіталу, лібералізації видів діѐльності, висо-

копродуктивному і високоефективному виробництві, передбачаю лише еко-

номічні методи стимуляваннѐ.*1+ 

Длѐ нашого дослідженнѐ необхідно зупинитисѐ на характеристиці 

таких інститутів ѐк: інститут сталого національного способу мисленнѐ і інститут 

податків. Інститут сталого національного способу мисленнѐ вклячаю в себе 

таке понѐттѐ ѐк вихованнѐ національного патріотизму.  

Слід зазначити, що вивченнѐ патріотизму ю нерозривне з вивченнѐм 

державності України. Ці проблеми у своїх дослідженнѐх розглѐдали науковці 

М. Андрусѐк, Л. Винар, О. Вінтонѐк, П. Гой, Д. Дорошенко, Т. Мацьків, 

О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко та ін., виходѐчи із державотворчих 

традицій українського народу окремо від російського чи польського 

суспільства. 

Водночас і такий важливий аспект українознавчих досліджень ѐк пи-

таннѐ формуваннѐ основ української фінансової системи, державних податків 

та повинностей розглѐдавсѐ побіжно. 

Регіональні дослідженнѐ були в полі зору українських науковців ще на 

початку і в середині ХХ ст. Ними займалисѐ А. Ващенко, К. Воблий, 

А. Діброва, П. Першин, С. Рудницький та ін. Поступово сформувалисѐ 

потужні школи дослідженнѐ проблем регіонального соціально-економіч-

ного розвитку, визначальний внесок у створеннѐ ѐких зробили М. Долішній, 

Б. Данилишин, С. Дорогунцов, Ф. Заставний, І. Лукінов, І. Михасяк, 

В. Павлов, М. Паламарчук, Ю. Пірожков, М. Пістун, В. Пила, С. Писаренко,  

В. Поповкін, О. Шаблій, І. Школа. Післѐ здобуттѐ Україноя незалежності 

регіональні дослідженнѐ активізувалисѐ.  

В той же час у дослідженнѐх не розглѐдавсѐ термін державотворчий 

патріотизм, його кількісна складова, не бравсѐ до уваги його регіональний 

аспект та чинники регіонального розвитку. 

Філософи та політологи визначаять патріотизм ѐк суспільний і мораль-

ний принцип, ѐкий характеризую ставленнѐ лядей до своюї країни та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
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проѐвлѐютьсѐ у певному способі дій і складному комплексі суспільних 

почуттів, що узагальнено називаютьсѐ лябов'я до своюї батьківщини. Це одне 

з найглибших почуттів, ѐке закріплявалосѐ століттѐми та тисѐчоліттѐми 

розвитку відокремлених етносів. Це соціально-політичне ѐвище, ѐкому прита-

манні природні витоки, власна внутрішнѐ структура, що в процесі суспільного 

розвитку наповняваласѐ різним соціальним, національним і класовим 

змістом. 

На нашу думку, сучасний патріотизм повинен вклячати в себе еконо-

мічну складову, а саме ставленнѐ лядей до інституту податків. 

Державотворчий патріотизм нації – це все, що народ загалом та кожен 

громадѐнин зокрема роблѐть в інтересах твореннѐ незалежної, суверенної, 

цивілізованої держави. За своюя природоя державотворчий патріотизм нації 

можливо оцінявати на основі використаннѐ двох підходів: ѐкісного та 

кількісного. Кількісний підхід раніше не розглѐдавсѐ, оскільки не було запро-

поновано зрозумілих й переконливих кількісних критеріїв такого оціняваннѐ 

державотворчості, та й науковці (практики) зупинѐлись більше на ѐкісних 

параметрах.  

Властиво, із наукового доробку випливаю висновок, що податки ю 

кількісним вимірником фактичного державотворчого патріотизму нації щодо 

конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) платників податків у 

забезпеченні фінансової складової 

Лише той народ, загалом та кожен громадѐнин зокрема, у ѐкого 

системно сформовано, виховано важливість почуттѐ та розуміннѐ потреби 

власної участі у творенні держави шлѐхом безпосереднього фінансового 

(податкового) забезпеченнѐ її розвитку може розраховувати на своя життю-

здатність, динамічність і перспективи в сучасному конкурентному просторі. 

Досить цікавим в нашому дослідженні ю аналіз регіонального аспекту 

державотворчого патріотизму. Коротко зупинимосѐ на характеристиці термі-

ну «регіон».  

Науковці стверджуять, що даний термін був відомий вже в кінці 

ХІХ століттѐ. В Словнику іноземних слів І. Ф. Бурдона і А. Д. Міхельсона 

(1877р.) цей термін визначавсѐ ѐк „країна, область, простір, повітрѐ”. В 

географії і регіональній економіці регіон вважаютьсѐ багатозначним понѐттѐм. 

Він вживаютьсѐ ѐк синонім терміну „район”, звідси – регіональний, тобто той 

що відноситьсѐ до району, районів. 

Під „регіоном” у нашій країні розуміять частину державної території, 

ѐка маю певні природно-кліматичні, економічні, етнокультурні, історичні та 
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інші особливості. Згідно з визначеннѐм, даним у Хартії регіоналізму, прийнѐ-

тій Ювропейським парламентом в 1988 p., регіоном ю „...гомогенний простір, 

ѐкий маю фізико-географічну, етнічну, культурну, мовну спільність, а також 

спільність господарських структур та історичної долі” *4+. 

Регіон – основна складова частина територіального устроя країни. 

Соціально-економічна однорідність регіону ю привабливоя рисоя регіону ѐк 

об’юкта управліннѐ, але длѐ того щоб регіон набув статусу об’юкта управліннѐ 

необхідно, щоб межі регіону збігалисѐ за адміністративними межами. 

Оскільки регіони різнѐтьсѐ чинниками розвитку, то соціально-еконо-

мічний розвиток не однаковий. А відтак і податкові надходженнѐ будуть 

різні.Розрахунки показників щільності господарської діѐльності вказуять на 

територіальну нерівномірність значень індексів щільності господарської 

діѐльності. 

Провідноя складовоя частиноя сукупного ресурсного потенціалу 

регіону ю його лядські ресурси. Основу длѐ формуваннѐ лядських ресурсів, 

ѐк продуктивної сили складаю народонаселеннѐ. 

Народонаселеннѐ, або населеннѐ – це сукупність лядей, що прожи-

ваять у межах відповідних територій (світ, материки, країни, області, міста, 

села та ін.).  

Виходѐчи з того, що лядина ю основним творцем суспільного 

багатства, можна стверджувати, що чисельність населеннѐ та кваліфікаціѐ 

його працездатної частини (трудових ресурсів) ю провідним фактором, ѐкий 

обумовляю можливості економічного розвитку. До основних показників, ѐкі 

характеризуять населеннѐ в Україні відносѐтьсѐ його чисельність, густота, 

національний склад та статево-вікові характеристики. 

За чисельністя населеннѐ в країнах наша держава поступаютьсѐ тільки 

Росії, а серед країн Ювропи – лише Великобританії, Італії та Франції. Чисель-

ність населеннѐ України станом на 01.01 2017 складаю 42млн. 590 тис. 900 

осіб(42 млн. 760,5 тис. осіб (на 01.01.2016), 42 млн.928 тис. 9 осіб (на 

01.01.2015), 45млн.426тис.249 чоловік (на 01.01.2014)).  

Чисельність населеннѐ найбільше впливаю на формуваннѐ контингенту 

трудових ресурсів в Україні в цілому і в регіонах зокрема. 

У Світовому банку підрахували, що трудові ресурси в Україні скоро-

чуятьсѐ на 160 тисѐч осіб щороку. Трудові ресурси в Україні скорочуятьсѐ на 

0,75% в рік, що в еквіваленті становить близько 160 тисѐч осіб щороку. 

За оцінками, досліджень науковців, до 2050 року чисельність населен-

нѐ в Україні скоротитьсѐ до 35 млн. осіб. При цьому впродовж наступних 
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30 років частка непрацяячого населеннѐ похилого віку, ѐка нині знаходитьсѐ 

на рівні 22%, досѐгне понад 40%. Вплив старіннѐ населеннѐ на робочі місцѐ 

посиляю міжнародна міграціѐ, за роки перехідного періоду до середини 

минулого десѐтиліттѐ близько 2,5 млн. українців емігрували, в основному до 

Росії та Західної Ювропи *3+. 

Таким чином, зменшеннѐ чисельності населеннѐ приводить до змен-

шеннѐ чисельності трудових ресурсів, а відтак і до зменшеннѐ чисельності 

платників податків. 

В статті 8 Податкового кодексу зазначаютьсѐ, що встановлені цим 

Кодексом податки і ю обов'ѐзковими до сплати на усій території України, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом. Саме аналіз формуваннѐ дохідної 

частини державного бяджету даю нам повну картину про розміри податкових 

надходжень 

На сьогодні надзвичайно актуальне питаннѐ зміцненнѐ фінансової 

основи місцевого самоврѐдуваннѐ та покращеннѐ бяджетного забезпеченнѐ 

територіальних громад. В цьому контексті, одним з головних завдань 

бяджетної політики не тільки на 2016 рік, а й на довгострокову перспективу, 

маю стати створеннѐ умов длѐ реалізації принципу фінансової автономії 

місцевого самоврѐдуваннѐ: створеннѐ системи самодостатніх місцевих 

бяджетів та побудови справедливих міжбяджетних відносин державного та 

місцевих бяджетів. 

 В Україні існую низка проблем в фінансовому забезпеченні органів 

місцевого самоврѐдуваннѐ, зокрема пов’ѐзаних із: невідповідністя між 

завданнѐми органів місцевого самоврѐдуваннѐ і ресурсами, необхідними длѐ 

їх виконаннѐ; невизначеністя критеріїв фінансового вирівняваннѐ та розпо-

ділу місцевих субвенцій; необґрунтованим обмеженнѐм використаннѐ пози-

кових капіталів; суттювим домінуваннѐм трансфертів над власними фінансо-

вими ресурсам  

Лядина – її національна свідомість, духовні потреби, національно-

громадѐнська належність, переконаннѐ, матеріальний добробут – ю основоя 

змісту процесів твореннѐ національної суспільної системи. 

Сучасний патріотизм повинен вклячати в себе економічну складову, а 

саме ставленнѐ лядей до інституту податків. Податки ю кількісним вимір-

ником фактичного державотворчого патріотизму нації щодо конкретизації 

реальної участі (нинішніх та майбутніх) платників податків у забезпеченні 

фінансової складової життюзабезпеченнѐ й розвитку державии; обмеженоя 

часткоя надходжень від місцевого оподаткуваннѐ *2+. 
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Оскільки регіони різнѐтьсѐ чинниками розвитку, то соціально-еконо-

мічний розвиток не однаковий. А відтак і податкові надходженнѐ будуть різні. 

Зменшеннѐ чисельності населеннѐ приводить до зменшеннѐ чисельності 

трудових ресурсів, а відтак і до зменшеннѐ чисельності платників податків.  

Кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, 

достатніми длѐ вирішеннѐ соціально – економічних завдань регіону. Бяджет-

ні надходженнѐ ю потужними важелѐми стимуляваннѐ суспільного розвитку, 

регуляваннѐ економічного розвитку області. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК НОВА МОДЕЛЬ 
УПРАВЛІННЯ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

 

Глобалізаційні процеси, взаюмозалежність економік різних країн, 

проблеми нерівномірно го розвитку країн, прискорений темп розвитку і 

впровадженнѐ нових технологій, наростаяча екологічна криза, перехід до 

сьомого технологічного укладу ю визначальними рисами сучасної цивілізації. 

Україна обрала ювропейський шлѐх розвитку. Він передбачаю складний 

демократичний перехід до політично організованого, відповідального 

суспільства нової ѐкості, в ѐкому поступово підвищуютьсѐ рівень політичної 
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участі громадѐн, забезпеченнѐ їхніх прав і свобод, формуютьсѐ нова структура 

соціального простору. Всі ці ѐкісні зміни у структурі та змісті громадѐнського 

суспільства неминуче призводѐть до змін у формі та змісті держави, особливо 

в системі державного управліннѐ, що передбачаю, докорінну зміну формату 

спілкуваннѐ держави та громадѐн. Основоя такого спілкуваннѐ маю стати 

формуваннѐ ефективної системи публічного управліннѐ, що відповідатиме 

українським вимогам і світовим тенденціѐм. 

У країнах колишнього Радѐнського Соязу, до ѐкого входила Україна й 

соціалістичного табору длѐ публічного управліннѐ характерні особливості, ѐкі 

принципово відрізнѐли його від публічного управліннѐ в західних країнах: 

ідеологічна комуністична основа; чітке іюрархічне підпорѐдкуваннѐ; команд-

но-адміністративний стиль; завеликі розміри і неефективність; невиправдано 

великі витрати на утриманнѐ державного апарату, суворий державний 

контроль за діѐльністя громадських організацій, обмеженнѐ щодо практич-

ного волевиѐвленнѐ фізичних осіб тощо *4 56;+. Така система публічного 

управліннѐ продемонструвала своя неспроможність ефективно функціону-

вати у сучасних реаліѐх.  

У зв’ѐзку з цим в кінці XX – на початку XXI ст. урѐди постсоціальних 

країн таких ѐк Польща, Чехіѐ, Латвіѐ, Естоніѐ, здійснили рѐд реформ, що 

сприѐли покращення їх функціонування, у відповідь на вимогу громадѐн, ѐкі 

були невдоволені великоя кількістя державних установ та не надто високоя 

ѐкістя наданнѐ ними публічних послуг. Урѐди експериментували з багатьма 

концепціѐми вдосконаленнѐ своюї роботи та зменшеннѐ коштів платників 

податків на реалізація державних програм. Ціла низка політичних, соціально- 

економічних та інституційних факторів спричинила поѐву нової форми 

управліннѐ в публічному секторі. Нові реалії вимагали застосуваннѐ нових 

підходів до управліннѐ: заміни традиційних способів управліннѐ, що базу-

валисѐ на застосуванні владних повноважень та чітких бярократичних 

процедур, на такі, що зоріюнтовані на наданнѐ ѐкісних публічних послуг. 

Трансформації урѐдів супроводжувалисѐ заміноя традиційних механізмів 

управліннѐ на ринкові: “наказувати і контролявати” на “мотивувати та 

отримувати результат”. Підвищеннѐ продуктивності роботи державних уста-

нов, запровадженнѐ ринкового стиля управліннѐ, децентралізаціѐ, фокусу-

ваннѐ уваги на результатах, а не на процедурах – основні чинники, що 

вплинули на поѐву нової форми управліннѐ у державному секторі. 

За визначеннѐми А. Мельника та О. Оболенського, понѐттѐ «публічне 

управліннѐ» зоріюнтоване на реалізація публічних (загальних) інтересів і 
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вклячаю такі складові, ѐк державне управліннѐ (суб'юктом ю органи державної 

влади) і громадське управліннѐ (суб'юктом ю громадські інституції). Державне і 

громадське управліннѐ у своїй діѐльності не протидіять одне одному.*5; 599+ 

ак елементи публічного управліннѐ державне і громадське управліннѐ 

взаюмодіять, взаюмодоповняять одне одного, виходѐчи з юдності публічних 

інтересів та доцільності узгодженнѐ управлінського впливу з метоя поси-

леннѐ його діювості. *6; 4+ 

Що стосуютьсѐ взаюмозв’ѐзку публічного управліннѐ та громадѐнського 

суспільства, то Обушна Н. вважаю, що уѐвленнѐ про залученнѐ до процесу 

управліннѐ широких верств населеннѐ ю досить дискусійним: по-перше, 

безпосереднѐ участь індивідів в управлінській діѐльності передбачаю наѐв-

ність спеціальних знань у галузі управліннѐ “ зрозуміло, що не всі громадѐни 

володіять необхідним рівнем підготовки в цьому контексті; по-друге, 

залученнѐ широких верств населеннѐ до процесу управліннѐ може призвести 

до порушеннѐ керованості соціально-економічної системи (ѐкщо всі будуть 

суб’юктами управліннѐ, то відповідно не буде ким управлѐти). Хоча звичайно, 

поглѐди та інтереси громадѐнського суспільства маять враховуватисѐ, органи 

влади та управліннѐ повинні бути підзвітними та підконтрольними 

громадѐнському суспільству й діѐти виклячно в його інтересах, а результати 

їх діѐльності “ абсолятно прозорі длѐ всіх зацікавлених сторін, оскільки саме 

це надаю процесу управліннѐ ознак публічності.*7; 54+ 

авище управліннѐ загалом і державного зокрема ю складним і 

багатогранним. Саме тому не існую сталого, вичерпного та загальновизнаного 

визначеннѐ державного управліннѐ. До визначеннѐ державного управліннѐ най-

частіше підходѐть з позиції реального змісту діѐльності або форм, ѐких воно 

набуваю і в ѐких дію. Провідним засобом трансформації українського суспільства 

в такому напрѐму стало проведеннѐ широкомасштабної адміністративної 

реформи. 

Система публічного управліннѐ охопляю багато підсистем, а саме: 

політичну, економічну, соціальну, адміністративну, правову, гуманітарну 

тощо. На процес її формуваннѐ та розвитку, безумовно, впливаять ѐк внут-

рішні (нестабільність соціально-політичної системи держави), так і зовнішні 

(геополітичне середовище, світова фінансова криза тощо). Саме тому необ-

хідне осучасненнѐ смислового наповненнѐ понѐттѐ «публічне управліннѐ» 

крізь призму усвідомленнѐ його ролі у житті кожного суб’юкта та держави. 

Наразі у вітчизнѐній літературі все частіше застосовуятьсѐ понѐттѐ 

«публічна влада», «публічне управліннѐ», що відповідаю сучасним тенденціѐм і 
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практиці функціонуваннѐ інститутів демократичного суспільства. Зважаячи на 

свій молодий вік, національна наука поки що не дала всебічно обґрунтованої 

теорії публічної влади, а відповідно й публічного управліннѐ. Принагідно зазна-

чимо, що розмаїттѐ підходів до трактуваннѐ ціюї наукової категорії притаманне й 

длѐ західних наукових шкіл. Публічна влада, втіляячись у формі державної і 

муніципальної влади, здійсняютьсѐ системоя органів, ѐка маю відповідну назву 

«органи публічної влади». Зазначене понѐттѐ охопляю ѐк сукупність державних 

органів усіх гілок влади та систему органів місцевого самоврѐдуваннѐ. Зважаячи 

на багатогранність та масштабність суб'юктів публічної влади (фактично всіх 

владних інституцій), а також ураховуячи їхня різновекторну функціональну 

спрѐмованість, виникаю об'юктивна потреба у виокремленні з цього механізму 

споріднених управлінських структур, поюднаних окремими ознаками (наприк-

лад, функціональноя природоя) *4; 254+. 

Професор С. Чернов визначаю публічне управліннѐ ѐк організуячий і 

регуляячий вплив держави на суспільну життюдіѐльність лядей з метоя її 

впорѐдкуваннѐ, збереженнѐ чи перетвореннѐ, базуячись на владній силі, ѐка 

обмежую діювий суспільний контроль *4; 255+. Тобто, публічне управліннѐ – 

це, насамперед, управліннѐ лядьми. Звертаячись до лядей, органи публіч-

ної влади впливаять на них індивідуально і через їх різні колективи, створені 

природним шлѐхом або за бажаннѐм лядей (наприклад, партії). Своюя 

чергоя, громадѐни, їх колективи, суспільство реагуять на публічне управлін-

нѐ і встановляять зворотні зв’ѐзки з органами, державоя загалом. 

Поѐва нової форми управліннѐ у публічній сфері була спричинена 

потребоя модернізувати організаційні структури і процедури, ѐкі вони 

використовуять, длѐ того, щоб усі інституції публічної сфери працявали 

краще. Публічне управліннѐ маю відношеннѐ до ефективного функціонуваннѐ 

всіюї системи політичних інституцій. Публічне управліннѐ - це діѐльність, ѐка 

забезпечую ефективне функціонуваннѐ цілої системи органів державної влади 

та органів місцевого самоврѐдуваннѐ та передбачаю широке залученнѐ різних 

зацікавлених сторін до розробки та реалізації державної політики. Можна 

констатувати, що публічне управліннѐ ѐк об’юкт наукового пізнаннѐ ю склад-

ним та багатоплановим утвореннѐм, основоя ѐкого ю концепціѐ, що випливаю 

із тісного взаюмозв’ѐзку політики і права, управліннѐ й влади, політичної 

системи та суспільства загалом, а також взаюмодії суспільства з різними 

елементами соціальної системи. 

В Україні досі використовуютьсѐ термін «державне управліннѐ», ѐкий 

не ю точним відповідником терміну «публічне управліннѐ». Дуже часто два 
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різних терміни public administration (публічне адмініструваннѐ) та public 

management (публічне управліннѐ) перекладаятьсѐ з англійської на україн-

ську ѐк «державне управліннѐ». У науковій літературі можна знайти багато 

визначень державного управліннѐ. 

В основі визначень державного управліннѐ, ѐкі надаятьсѐ більшістя 

українських науковців, закладено класичне розуміннѐ управліннѐ у держав-

ному секторі, що було запропоноване Максом Вебером. Саме класична 

модель управліннѐ у державному секторі досі набуваю визнаннѐ в Україні. 

Вважаютьсѐ, що основними рисами державного управліннѐ ю її владний 

характер, витоками ѐкого ю державна волѐ, та поширеність на все суспільство. 

Трактуваннѐ державного управліннѐ ѐк владного впливу держави на 

суспільну систему ю найкращоя ілястраціюя того, ѐк в Україні сприймаютьсѐ 

та розуміютьсѐ значеннѐ терміну «державне управліннѐ». Клячовим аспектом 

державного управліннѐ ю держава, у той час ѐк клячовим аспектом публіч-

ного управліннѐ ю народ. Один з сучасних дослідників публічного управліннѐ 

Гірт Букерт наголошую на тому, що «публічне управліннѐ не ю ѐкимось 

нейтральним, технічним процесом, натомість ю діѐльністя, ѐка тісно пов'ѐзана 

із політикоя, законом та громадѐнським суспільством». 

Виклики, ѐкі ставить сьогоденнѐ, першочерговим роблѐть вирішеннѐ 

проблем удосконаленнѐ системи публічного управліннѐ у напрѐмі забезпе-

ченнѐ результативності й ефективності виконаннѐ відповідних публічних 

функцій. 

Сучасний стан української державі ю дуже складним. І він максимально 

впливаю на зміст державного управліннѐ, ѐке повинно бути адекватним 

ситуації що склаласѐ, її негативним і позитивним складовим. Базовоя нега-

тивноя складовоя ю масштабна і гостра системна криза державності, ѐка 

привела до “Ювромайдану”, револяції “Гідності”, масових громадѐнських 

конфліктів, анексії Криму Росіюя, до повноформатної війни в Донецької та 

Луганської областѐх України, формуваннѐм там сепаратистських псевдодер-

жавних утворень. Вже загинули тисѐчі військових та мірних громадѐн, і кінцѐ 

конфлікту немаю. Україна втѐгнута в конфлікт з Росіюя, ѐкій підриваю 

економіку та благополуччѐ громадѐн, підштовхую країну до колапсу. Україна 

може перетворитисѐ в територія безкінечного конфлікту або зону початку 

світової війни зі швидким апокаліпсисом. Таким чином, Україна дійшла до 

крайньої точки буттѐ. Державне управліннѐ в цих умовах повинно бути 

максимально чітким та оріюнтованим на вирішеннѐ проблем забезпеченнѐ 

миру і незалежності України. Безсумнівно, позитивним фактором ю те, що 
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Україна уперше в своюї новітній історії стала актором геополітики, маю та 

використаю значну підтримку світового співтовариства, сама впливаю на світ. 

Але подальший геополітичний розвиток залишаютьсѐ багатоваріантним: 1) 

модель лімітрофа; 2) модель ювропейського наздоганѐячого розвитку; 3) 

модель моста між Ювропоя і 11 Ювразіюя; 4) модель буферної зони Ювропи з 

Росіюя. Сьогодні необхідно визначитисѐ з моделѐми, у відповідності з ѐкими 

буду розвиватисѐ Україні та її державне управліннѐ. Позитивно, що Україна 

зробила ювропейський вибір, встала перед серйозноя проблемоя ювро-

пеїзації суспільства і держави, системного оновленнѐ цінностей, впроваджен-

нѐ ювропейських норм та стандартів державного управліннѐ та місцевого 

самоврѐдуваннѐ, насамперед адаптації законодавства до ювропейської 

правової парадигми. Проблема тут у тому, що б завершити ідеологічні 

розмови про ювропейські цінності та перейти до практичної роботи щодо 

засвоюннѐ та імплементації ювропейських норм та стандартів. 

 Зрозуміло, що норми ювропейського соціального пакету найближчим 

часом неможливо ввести в життѐ країни, що може підштовхнути соціально-

політичний супротив. Варто зазначити також те, що ю повністя вичерпаним 

концептуальній ресурс суспільства і держави, сформований з перших років 

незалежності, виникла загострена необхідність кардинальних змін моделей 

держави, державного управліннѐ, місцевого самоврѐдуваннѐ, політичної 

системи, громадѐнського суспільства, національної безпеки, навчаннѐ та 

вихованнѐ лядей, патріотизму тощо. Це зрозуміло значний частині громадѐн. 

Однак концептуальний провал поки що ні чім не компенсуютьсѐ. В Україні 

спостерігаютьсѐ крайній дефіцит достатньо коректних наукових розробках 

концепцій і програм розвитку держави. Інтелектуальний ринок політики запов-

нений піар-популізмом, пропагандистськими, а не аналітичними матеріалами. 
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Сучасне століттѐ характерне формуваннѐм постіндустріальної ери циві-

лізації, це епоха організаційних, діѐльнісних та інформаційних технологій, 

технологічної культури, дбайливого ставленнѐ до довкіллѐ та здоров'ѐ ляди-

ни на державному та регіональному рівнѐх.  

Підкреслимо, що тематика забезпеченнѐ сталого розвитку висвітля-

ютьсѐ в чисельних працѐх закордонних та вітчизнѐних вчених. Нині у світовій 

економічній науці сформовано понѐтійно-категоріальний апарат сталого 

розвитку, розроблено методологія виміряваннѐ сталого розвитку та інші 

фундаментальні надбаннѐ. Проте значна кількість наукових праць у цьому 

напрѐмку характеризую модель сталого розвитку на рівні держави, виклячая-

чи системологізація засад сталого розвитку на різних рівнѐх державного 

управліннѐ формуваннѐм програм із сталого розвитку економіки, не 

торкаячись специфічних особливостей і можливостей формуваннѐ регіональ-

них програм із сталого розвитку економіки[1-5]. 

Загалом, методологічні принципи формуваннѐ сталого розвитку (на 

основі Декларації Ріо) ю наступними: 



 278 

 у центрі уваги невпинного розвитку перебуваять ляди. Вони маять

право на здорове і ѐкісне життѐ у гармонії з природоя;

 право на розвиток маю бути реалізовано таким чином, щоб задоволь-

нѐти потреби в розвитку і зберігати довкіллѐ нинішніх і наступних

поколінь;

 аби досѐгнути сталого розвитку, охорона довкіллѐ маю стати невід'юм-

ноя частиноя процесу розвитку і не може розглѐдатисѐ у відриві від

нього;

 всі держави й народи маять співпрацявати длѐ досѐгненнѐ завданнѐ

ліквідації бідності і злиднів. Це ю обов'ѐзковоя умовоя сталого

розвитку;

 длѐ того, щоб домогтисѐ сталого розвитку і вищого рівнѐ життѐ, держа-

ви маять зменшити і виклячити ті моделі виробництва та споживаннѐ,

ѐкі не відповідаять сталому розвитку, а також маять проводити

відповідну демографічну політику;

 питаннѐ захисту довкіллѐ можуть бути успішно вирішені тільки за участі

в цьому процесі всіх зацікавлених громадѐн[5].

Виходѐчи з означених принципів окреслено методологія формуваннѐ

регіональних програм сталомурозвиткуз позиції проѐву (табл. 1). 

Таблиця 1 
Методологія формування регіональних програм сталому розвиткуз позиції 

прояву 

Характерна риса 
Прояви на рівнях 

Глобальний Регіональний 

Потепління 
клімату 

Виходячи з підсумкових 
статистичних даних, які 

формуються Всесвітньою 
метеорологічною 

організацією, 2000 рік був 
одним із найтепліших, 

починаючи із 1860 року. 
Так, нинішня середньорічна 
температура на 0,6°С вища 

від середньорічного 
показника початку 
минулого століття. 

Зростаюча тенденція на 
потепління клімату на 
планеті призводить до 
збільшення кількості 

стихійних лих, підтоплення 

На локальному територіальному 
рівні потепління в Україні вже 

відчувається нині. Так, тепловий 
фронт зсунувся в середньому на 

два тижні від південних регіонів до 
теренів Прикарпаття, що активно 
вплинуло на дозрівання сільсько-
господарських культур: пришвид-

шились терміни збирання картоплі, 
краще дозрівають помідори, всти-
гає налитись виноград, починають 

висаджувати вже кавуни тощо. 
Водночас, в південних регіонах все 
відчутніше проявляються наслідки 

спеки, обміління річок і озер – 
обмеженість у водних ресурсах, 

зростають втрати від буревіїв та 
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значних територій, 
розширення площі пустель, 

зменшення 
сільськогосподарських 

полів 

пожеж, проходить зниження 
врожайності їхніх традиційних 

культур через вимітання родючого 
ґрунту, розширюються площі 

солончаків та піску, стають 
частішими і потужнішими, такі 

незвичні для даних місць, торнадо 
Збіднення 
озонового шару 

Наявний стратосферний 
озоновий шар захищає 

людей і живу природу на 
Землі від жорсткого 

ультрафіолетового та 
м'якого рентгенівського 

сонячного випромінювання. 
До базових хімічнихсполук, 
які прискоренноруйнують 
озоновий шар, відносять 

синтетично отримані 
речовини класу 

хлорфторвуглеводнів 
(фреони). Виявлено, що 

кожен втрачений відсоток 
озону на планеті спричиняє 

150 тисяч додаткових 
випадків сліпоти через 

захворювання на катаракту, 
на 2,6% збільшує число 

ракових захворювань шкіри 

Проблемність полягає в 
необхідності суттєвого розширення 

продукування і використання 
хімічних речовин і сполук, які 

містять хлористі складові класу 
фреонів, для потреб розвитку 

різних виробництв національного 
господарства. Зокрема, в західному 

регіоні України сконцентровані 
гіганти хімічної індустрії в Калуші 

(Івано-Франківська область), та 
Рівне, не говорячи за дещо менші за 
потужностямипідприємства, але з 
аналогічними шкідливими впли-

вами на навколишнє середовище, а 
з тим і на захворюваність населен-
ня. Зазначимо, що потерпають від 

хлорфторвуглеводнівне лише 
конкретні працівники даних вироб-

ництв та навколишні природні 
угіддя, а за рахунок повітряного 
переносу й значно віддаленні від 

цих виробництв території 
Кислотні дощі Першочерговою причиною 

виникнення кислотних 
дощів є діоксиди сірки й 

азоту, які утворюються при 
спалюванні палива (вугілля, 

мазут). Вже у 70-х роках 
минулого століття в річках 
та озерах скандинавських 
країн почала щезати риба, 

сніг у горах став сірим, 
листя впало з дерев раніше 
свого терміну. Аналогічні 
прояви відмічено в США, 
Канаді, Західній Європі; у 

Німеччині постраждало до 
30% лісів, розташованих 

далеко від населених 
пунктів. Базовою причиною 

всіх цих бід були кислотні 
дощі: атмосферні опади, які 

Наявна тенденція на збільшення 
частоти випадання кислотних 
дощів, що відчутно впливає на 

врожайністьтрадиційних 
сільськогосподарських культур. 

Більше того, в лісах 
появляютьсясухостої та дерева, які 

втрачають листя, а хвойні – 
колючки. Розгортання будівельної 

галузі та потреба в цементі – 
виробничий потужний комплекс у 

Миколаєві (Львівська область), 
зростання обсягів енергетичного 
використання вугілля стимулює 
видобуток і розвиток Львівсько-

Волинського вугільного басейну, а 
з тим проявляються недоліки цього 
– нарощування обсягів формування

діоксидів сірки і азоту в повітрі.
Означене стає додатковим сигна-
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містять розчини сірчаної та 
азотної кислот 

лом для прийняття заходів щодо 
їхнього обмеження, хоча потреба в 

вугіллі буде лишень зростати, 
виходячи з браку фінансових 
можливостей для дешевого й 

швидкого використання інших 
джерел енергетичної сировини в 

інтересах споживачів 
Накопичення в 
ґрунтах 
токсичних відходів 
важких металів 
та пестицидів 
загроза 
біорозмаїттю 

Виходячи з статистики 
накопиченої Всесвітньою 

організацією охорони 
здоров'я, пестицидами, які 

накопичилися в ґрунтах, 
продуктах харчування, 

повітрі, воді, отруюється 
500 тисяч людей у рік, з них 

близько 5 тисяч із 
смертельними випадками. 

Виявлено, що стійкі 
пестициди накопичуються в 

жировій тканині людей і 
тварин, негативно 

впливаючи на нервову та 
серцево-судинну системи. 

Зокрема, у 1988 році 
Національна академія наук 

США опублікувала доповідь, 
згідно з якою 

прогнозується, що в 
наступні 70 років мільйон 
американців ризикують 
захворіти на рак через 
наявність у їжі 28 видів 

канцерогенних пестицидів 

Накопичення пестицидів у 
харчових продуктах, а з ними й 

живих організмах, пов’язане, 
насамперед, з недостатнім 

контролем за цим процесом. Так, в 
умовах формування ринкових 
відносин були різко обмежені 

можливості працевлаштування 
випускників спеціалізованої 

професії – товарознавці, а коли їх 
немає на кожній ланці потрапляння 

товару до споживача то й немає 
належного контролю за дотриман-
ням їхнього права. Таке недотри-

мання призводить не лише до змін 
в популяцій тваринного світу, 

зокрема відбувається мор бджіл, а 
саме головне пестициди накопичу-

ється в людях та призводить до 
збоїв яку життєвоформуючих 

органах, так і генетичного коду. 
Певна простота і дешевизна у вико-
ристанні пестицидів проти різних 

комах – шкідників сільськогос-
подарської продукції, пізніше 

повертається значними втратами 
вже на відновлення людського 
організму та їхнього виведення 

Забруднення 
радіонуклідами 

Аварія яка сталась на 
Чорнобильській атомній 

станції в 1986 року показала 
всі загрозливі проблеми 
використання ядерної 
енергетики, оскільки 
радіонуклідами було 
забруднено значну 

територію земної поверхні, 
зокрема, 8,7% території 

України 

Проблема забруднення радіонуклі-
дами залишається пріоритетною, 
оскільки постраждали від атомної 

катастрофи на даній станції не 
лише райони близькі до АЕС, а й 

віддалені: за рахунок руху повітря-
них фронтів, а ряд забруднених 

радіонуклідамиопадів випало і в 
Карпатах. Окрім того, планується 

збільшення кількості атомних бло-
ків у державі, виходячи з обмеже-
ності в інших власних енергетич-

них ресурсах 

Джерело: власна розробка. 
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З одніюї сторони маюмо активно працявати над стратегіологіюя сталого 

розвитку, а з іншого не нехтувати тими близькими питаннѐми, ѐкі вже стали на 

порѐдок деннийу регіонахдержави. Так, вартість веснѐної посівної компанії 2017 

р. в Україні складе білѐ 103 млрд грн, що на 14% більше порівнѐно з попереднім 

періодом. Найбільший внесок у таке подорожчаннѐ внесе: паливо – 26%, 

мінеральні добрива – 9%. Практично ці позиції входѐть упрограмні цілі сталого 

розвитку і на регіональному рівні (табл. 1), оскільки зачіпаять можливості 

забезпеченнѐнаселеннѐ регіонів доступним та повноцінним харчуваннѐм. 

Зазначимо також, що основу ціюї посівної кампанії складаять чотири сільськогос-

подарські культури, на ѐкі припадаю понад 93% всіх витрат, або 96 мільѐрдів 

гривень, зокрема, сонѐшник – 38, кукурудза – 32, соѐ – 16 і ѐрий ѐчмінь – 10 

млрд грн відповідно. 

Методологічно, не слід нехтувати й тим, що в Україні відбуваятьсѐ 

глибинні реформи, ѐкі матимуть вплив на сталий розвиток на регіональному 

рівні. Зокрема, в останній період значна увага відводитьсѐ проведення адміні-

стративно-територіальної реформи, що потребую послідовних і цілеспрѐмованих, 

виважених і збалансованих дій. Зацікавленість результативністя ціюї реформи 

зумовлена двома факторами: по-перше, зовнішніми процесами регіоналізації, 

що відбуваятьсѐ в Ювропі, а бажаннѐ України приюднатисѐ до ювропейської 

спільноти вимагаю адекватних дій з питань регіонального устроя і держави, і 

влади; по-друге, внутрішніх процесів, ѐкі відбиваять зростаячу силу і потреби 

самореалізації регіональних влад та громад, ѐкі переслідуять цілі перерозподілу 

владних повноважень між центром та регіонами на користь останніх.  

Практично, гармонізаціѐ практики управліннѐ регіонами України з прин-

ципами ЮС передбачаю насамперед чітке розмежуваннѐ повноважень 

центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврѐдуваннѐ 

в ході адміністративної реформи, законодавче визначеннѐ принципів регіо-

нальної політики, державної підтримки регіонального розвитку, програм 

соціально-економічного розвитку регіонів, створеннѐ стандартної статистичної 

системи моніторингу розвитку регіонів. Зазначимо також, що методологіѐ 

розробки регіональної політики з оріюнтаціюя на програмні засади сталого 

розвитку маю спиратись на головні цілі, притаманні ювропейській регіональній 

політиці:  

 формуваннѐ і зміцненнѐ юдиного економічного простору, митної,

фінансово-бяджетної, фіскальної системи;

 забезпеченнѐ економічних, соціальних, правових та організаційних

засад державності, зміцненнѐ міжрегіональної інтеграції;
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 збалансуваннѐ соціально-економічного розвитку регіонів, згладжуван-

нѐ міжрегіональних диспропорцій, забезпеченнѐ юдиних соціальних

стандартів ѐкості і рівнѐ життѐ громадѐн, ѐкі проживаять на різних

територіѐх держави, що відповідаю принципам сталого розвитку.

Трансформаційні процеси в адміністративно-територіальному устрої

регіонів з поюднаннѐм завдань сталого розвитку ю об’юктивноя і відносно 

нагальноя потребоя у сучасному етапі державотвореннѐ та маять цілеспрѐ-

мовано відбуватись на методології програмного підходу до їхнього форму-

ваннѐ, що дозволѐтиме забезпечувати ѐк належний моніторинг і контроль за 

прийнѐттѐм та виконаннѐм управлінських рішень, так і високу фінансову 

віддачу. 
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