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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

 

Кулинич Х.В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Буряк П.Ю., д.е.н, професор 

АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

Сучасна податкова політика полягає у встановленні та зміні елементів податкової 

системи (різновидів податків, ставок, структури податкової системи, суб‘єктів, об‘єктів 

оподаткування, податкової бази, пільг тощо) для забезпечення надходжень до бюджету, 

достатніх для виконання державою покладених на неї функцій та стимулювання 

економічного зростання. 

Важливою характеристикою податкової політики держави є податкове навантаження. 

В економічній науковій літературі немає єдиного тлумачення поняття ―податкове 

навантаження‖. Однак всі вони стверджують, що це відносний показник вимірювання, за 

яким проводиться аналіз та оцінка рівня ефективності дії окремих податків чи податкової 

системи у цілому.   

В Новому економічному словнику визначається, що ―податкове навантаження – це 

міра, ступінь, рівень економічних обмежень, створюваних відрахуванням коштів на сплату 

податків, відволіканням їх від інших можливих напрямів використання‖. 

Зменшення чи збільшення загального податкового навантаження можна здійснювати 

не тільки регулюванням розміру податкових ставок, а й шляхом збільшення чи зменшення 

обсягів податкових пільг для певних суб‘єктів господарювання. Дослідження А. Лаффера 

підтверджує, що держава зобов‘язана завжди проводити помірковану політику податкового 

тиску для забезпечення стабільних надходжень. Ця концепція спрямована на зменшення 

навантаження на суб‘єктів оподаткування, а зростання надходжень до бюджету має 

здійснюватись за рахунок збільшення платників податків та розширення податкової бази . 

У міжнародній статистиці для виміру загального рівня податкового тиску на 

економіку використовується податковий коефіцієнт (tax ratio), що розраховується як 

відношення суми сплачених податків, включаючи обов‘язкові відрахування в державні 

соціальні фонди, до ВВП у ринкових цінах. При цьому обов‘язкові відрахування у соціальні 

фонди враховуються при розрахунку податкового коефіцієнта на тій підставі, що в 

міжнародній статистиці вони розглядаються як податки, а не як звичайні страхові внески. В 

Україні внески до соціальних фондів віднесено до неподаткових платежів, тому розраховане 

податкове навантаження дещо відрізняється від результатів, що були оприлюднені Світовим 

банком у щорічному аналізі податкових систем країн світу (табл.1). 
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Таблиця 1 

Податкове навантаження за 2000-2012 рр. 

Рік ВВП (млн.грн) 
Податкові надходження 

(млн.грн) 

Податкове 

навантаження (%) 

2000 170070 31318 18,41 

2001 204190 36716 17,98 

2002 225810 45393 20,10 

2003 267344 54321 20,32 

2004 345113 63162 18,30 

2005 441452 98065 22,21 

2006 544153 125743 23,11 

2007 720731 161264 22,38 

2008 948056 227165 23,96 

2009 913345 208073 22,78 

2010 1082569 234448 21,66 

2011 1302079 334692 25,70 

2012 1408889 360567 25,59 

 

Як бачимо, спостерігається тенденція до зростання величини податкового 

навантаження з невеликим спадом у 2001, 2004, 2007 та 2009-2010рр. У 2011 році податкове 

навантаження досягло найвищого рівня – 25,7%. 

Найкраще цю тенденцію зміни описує показникова модель тренду: 

t
tx 0276,18464,17       (1) 

Оцінка за F-критерієм Фішера підтверджує, що вона є адекватною до емпіричних 

даних з ймовірністю p=0,95 та має високий ступінь достовірності ( 7705,02 R ): 

84,436,93  табфакт FF     (2) 

З високим ступенем довіри рівняння (1) можна використати для прогнозування 

податкового навантаження на наступні періоди. У 2013 р. податкове  навантаження 

очікується у розмірі 26,13%, у 2014 р. – 26,85%, у 2015 р. – 27,59%. 

Основною причиною надмірного податкового навантаження в Україні є його 

нерівномірність і несправедливість розподілу, що призводить до тінізації економіки, втрати 

фіскальної функції податку і надходжень до бюджету, зменшення інвестицій, сприяє 

гальмуванню економічного зростання та розвитку виробництва. 

Оскільки Україна віднесена до країн із найбільшою кількістю платежів, що 

справляються за рік, а також спостерігається тенденція до збільшення сукупного рівня 

податкового навантаження, то доцільним є пошук можливостей його перерозподілу як щодо 

суб‘єктів, так і об‘єктів оподаткування, оскільки. 
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Отже, оптимальний перерозподіл податкового навантаження є важливим чинником 

для забезпечення ділової активності, розвитку підприємств та економіки в цілому, а також 

соціально-політичної стабільності крани. 

 

 

Биков В.Т. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Піхоцька О.М., к.е.н., доцент 

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 

Можливості держави реалізовувати свої функції значною мірою залежить від 

стабільності національної фінансової системи, ефективності бюджетної політики та 

належного функціонування інституцій її забезпечення. Тому, в  цьому контексті, важливу 

роль відіграє фінансова система держави, її здатність протистояти дестабілізуючій дії різного 

роду чинників, що загрожують стабільному розвитку соціально-економічних процесів. 

Невід‘ємним чинником забезпечення економічного розвитку держави є економічна безпека.  

Важливою складовою економічної безпеки держави є бюджетна безпека, так як від 

ефективності її забезпечення залежить платоспроможність держави та здатність виконання 

нею своїх функцій. Бюджетна безпека забезпечується міжбюджетними відносинами, 

головним змістом яких є перерозподіл доходів і видатків між державним та місцевими 

бюджетами з метою збалансування рівнів регіонального розвитку та реалізації державної 

регіональної політики. 

Питання регулювання міжбюджетних відносин  в Україні досліджувалися у працях 

українських вчених Василика О.Д., Зайчикової В.В., Кириленко О.П., Кравченка В.І., Лилик 

О.Я., Лисяк Л.В., Луніної І.О., Опаріна В.М., Чугунова І.Я. та ін. Питання забезпечення 

фінансової безпеки держави у процесі регулювання міжбюджетних відносин знайшли 

відображення у працях Барановського О.І., Куценка Т.Ф., Сухорукова А.І., де з позиції 

фінансової безпеки досліджувалися критерії ефективності бюджетної політики та чинники 

бюджетної безпеки. 

Під бюджетною безпекою слід розуміти спроможність бюджетної системи забезпечити 

фінансову самостійність держави та ефективне використання нею бюджетних коштів в процесі 

виконання функцій соціального захисту; державного управління і міжнародної діяльності; 

фінансування науки, освіти, культури і охорони здоров'я; забезпечення національної безпеки і 

оборони, реалізації інвестиційної та екологічної політики. 

Враховуючи важливість міжбюджетного регулювання в забезпеченні бюджетної 

безпеки держави, важливе значення має об‘єктивне та своєчасне визначення найбільш 

вагомих ризиків та небезпек у цій сфері, що потребує розвитку системи постійного 
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моніторингу процесів міжбюджетного регулювання. Ефективність міжбюджетного 

регулювання слід розглядати як з позицій загальнонаціональних інтересів, так і з позицій 

регіонального розвитку.  

Оцінка міжбюджетного регулювання з точки зору загальнонаціональних інтересів 

держави визначається рівнем втручання держави в процес вирівнювання розвитку та 

забезпечення єдиних соціальних стандартів для населення. Головними складовими такої 

оцінки є забезпечення міжбюджетного вирівнювання, раціональне та цільове використання 

міжбюджетних трансфертів. 

Важливою складовою оцінки міжбюджетного регулювання з позицій регіонального 

розвитку є: оцінка власних доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів), що характеризує рівень бюджетної забезпеченості регіонального розвитку, 

оцінка ступеня централізованої фінансової допомоги місцевим бюджетам. Ці критерії дають 

змогу оцінити бюджетний потенціал розвитку регіонів як за рахунок власних фінансових 

ресурсів, так і за рахунок фінансової допомоги з державного бюджету у вигляді дотації 

вирівнювання та субвенцій.  

Комплексний аналіз розвитку системи міжбюджетних відносин визначає основні 

пріоритети та шляхи підвищення її ефективності в контексті посилення економічної безпеки 

України.  

Визначено, що реальний рівень економічної безпеки держави значною мірою 

залежить від якості управління державними фінансами як цілісної системи та ефективності 

управління окремими її складовими, серед яких важливе місце посідає бюджетна система. 

Такі проблеми бюджетної системи, як недосконалість нормативно-правової та 

методологічної бази, неузгодженість державної бюджетної та макроекономічної політики, 

недостатня прозорість та публічність прийняття управлінських рішень в бюджетній сфері, 

можуть скласти реальну загрозу економічній безпеці держави. 

Державне регулювання міжбюджетних відносин тісно пов'язане з регіональною 

політикою держави. Головним фактором, який негативно впливає на якість та ефективність 

регулювання міжбюджетних відносин, є зростання централізації бюджетних ресурсів, 

посилення залежності місцевих бюджетів від державного бюджету. Серед інших факторів, 

що знижують ефективність міжбюджетного регулювання, слід відзначити слабку власну 

доходну базу місцевих бюджетів, недосконалість механізму бюджетного вирівнювання, 

відсутність прозорості та об'єктивності в процесі регулювання міжбюджетних відносин. 

Основним наслідком впливу цих факторів на регіональний економічний розвиток є 

зростання рівня диференціації регіонів України. 
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Існуюча на сьогоднішній день система вирівнювання бюджетних можливостей 

регіонів приводить до порушення принципів ефективного розподілу ресурсів між ними. 

Місцева влада як регіонів-донорів, так і регіонів-реципієнтів майже не зацікавлена у 

створенні сприятливих умов для розвитку економіки регіонів. Виходом з такого становища 

має стати зміна акцентів в політиці міжбюджетного регулювання - з політики вирівнювання 

на політику стимулювання розвитку. 

Тому, одним із головних інструментів регулювання регіонального розвитку мають 

стати забезпечення ефективності міжбюджетного регулювання, пов'язане з підвищенням ролі 

місцевих бюджетів, зокрема бюджетів розвитку. 

 

 

Борщ О.Л, Децик О.І. 

Львівська державна фінансова академія, 

Науковий керівник – Васьківська К.В., д.е.н. професор 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ 

Для України важливим є використання успішного досвіду та запровадження дієвих 

механізмів розвитку прикордонних територій зарубіжних країн. Одним із таких прикладів 

може служити польський досвід, як країни, наближеної за своїми реаліями до України. 

Успішним прикладом розвитку прикордонних територій цієї держави вважається кордон з 

Німеччиною та Чеською Республікою. Звичайно, існує велика різниця поміж реаліями цих 

прикордонних територій та українськими. Тут умови транскордонної співпраці ускладнені з 

огляду на, так званий, «замкнутий» характер кордону, що включає візовий режим та 

паспортні й митні контролі. Різниця також проявляється в історичному та суспільному 

контексті, економічному розвитку та масштабах організаційної і фінансової допомоги ЄС, а 

також у суспільних формах організації партнерів.  

Аналізуючи успішний досвід співпраці Польщі та Чехії, слід відзначити, що для 

покращення ефективності, максимального використання можливостей транскордонного 

співробітництва та розвитку прикордонних територій між цими країнами було закладено 

інституційні та нормативні основи співпраці у сфері просторового планування на польсько-

чеській прикордонній смузі. На польсько-чеському прикордонні така співпраця здійснюється 

на урядовому, регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях.  

На субрегіональному та місцевому рівні транскордонне співробітництво Республік 

Польщі та Чехії пов‘язане з просторовим плануванням, переважно базується на діяльності 

єврорегіонів, співпраці місцевих адміністрацій та місцевих ініціатив. Основними цілями 

співпраці є розвиток та модернізація інфраструктури та соціального розвитку на 

прикордонних територіях. Єврорегіони на польсько-чеських прикордонних територіях 

створюються за двома моделями: самоврядною та адміністративно-самоврядною. 
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Самоврядна модель створення єврорегіонів передбачає формування з обох сторін митних 

об‘єднань територіальних одиниць з подальшим укладенням угоди і створенням подібної 

організаційної структури на боці закордонного партнера. Адміністративно-самоврядна 

система єврорегіону базується на створенні міжрегіонального об‘єднання з обох сторін 

кордону, який має спільний для усіх сторін статут.  

Модель співпраці Польщі та Чеської Республіки вказує на  необхідність поєднання 

всіх рівнів управління в обох країнах задля успішного співробітництва у сфері 

транскордонного просторового планування та застосування не лише принципів 

горизонтального діалогу між відповідними рівнями по обидва боки кордону, а також 

вертикального співробітництва та узгодження інтересів між урядовим, регіональним, 

субрегіональним та місцевим рівнями в кожній країні.  

Стимулюванням зовнішньої єдності прикордонних територій передбачає їх участь у 

процесах глобального розвитку, включаючи зв‘язки з Європейським простором та створення 

місцевих центрів розвитку. Тут береться до уваги вигідне положення, зв‘язки з європейською 

інфраструктурою, вплив сусідніх метрополій, зв‘язок із зовнішніми ринками та 

інноваційними центрами. Ретельний аналіз цих факторів дозволив сформулювати відповідну 

міжрегіональну політику, направлену на посилення зовнішніх зв‘язків регіону 

Стимулювання внутрішньої єдності прикордонних територій – це група факторів, що 

впливають на розвиток прикордонної території як цілісності, внаслідок чого досягається 

ефективніше використання можливостей транскордонного співробітництва по обидва боки 

кордону. Внутрішня єдність польсько-чеських прикордонних територій пов‘язана з 

інфраструктурною системою в сфері автодорожнього та залізничного сполучення, мережею 

пропускних пунктів, а також енергетичними, газовими, водними та очисними системами. Тут 

також враховується потенціал співробітництва між адміністративними центрами, науковими 

і дослідними установами та економічними секторами. Обидві наведені групи факторів 

пов‘язані як із зовнішньою та внутрішньою єдністю польсько-чеських прикордонних 

територій, так і з інвестиційними процесами.  

Отже, стимулювання розвитку прикордонних територій повинно передбачати: 

використання шансів, що виникають з свого географічного розташування та нівеляції загроз, 

які через це виникають; співпрацю в області інвестицій в економіку на основі ідеї 

збалансованого розвитку; застосування спільного просторового планування по обидва боки 

кордону; використання різних джерел фінансування спільних інвестицій, що перевершують 

можливості окремо взятої прикордонної території; систематичне моніторування процесів 

розвитку в порівнянні до закордонного партнера за допомогою однакових засобів; створення 

умов для розвитку підприємництва на прикордонних територіях; трансферу технології та 
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ноу-хау через створення інноваційних центрів; окреслення конкурентоспроможності на тлі 

закордонного оточення; пожвавлення транскордонних партнерських контактів в області 

культурного та наукового обміну; співпрацю в області формування програм локального 

розвитку, трансферу інформації, навчання державних службовців; інформування мешканців 

про необхідність впровадження сучасних методів стратегічного управління стосовно 

одиниць територіального самоврядування; отримання транскордонного визнання локального 

суспільства відносно прийняття конкретних рішень. 

 

 

Борисенко Н.В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Бугіль С.Я., к.е.н, доцент 

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: 

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

Розвиток малого бізнесу в Україні є чинником стійкого економічного розвитку та є 

невід‘ємним елементом будь-якої розвиненої господарської системи, без якої економіка не 

може позитивно функціонувати та розвиватися. 

Успіх від здійснення підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. 

Умовою досягнення високої результативності у будь-якій підприємницькій діяльності є 

правильний вибір системи оподаткування та організації податкового обліку. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання оподаткування суб‘єктів малого 

бізнесу є доволі актуальними, оскільки супроводжуються змінами, які викликають дискусії 

та дослідження в сфері спрощеної системи оподаткування. Вирішення цих проблем 

займались такі вітчизняні вчені як А. Василенко, П. Гарасим, Д. Дема, М. Дем‘яненко, І. 

Зоріна, Т. Корнієнко, О. Покатаєва, Н. Ткаченко, І Шершун та ін.. 

Одним з напрямків стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні є 

вдосконалення спрощеної системи оподаткування та звітності. Відрозвитку малого 

підприємництва залежить відродження вітчизняного товаровиробника, активізація 

внутрішнього ринку товарів і послуг, створення нових робочих місць, що сприятиме 

зростанню податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів внаслідок 

розширення кола платоспроможних осіб. 

Отже, застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає 

суб‘єкту малого бізнесу низку переваг: 

- cпрощення процедури реєстрації платника податку. Суб‘єкт малого бізнесу 

може перейти на сплату єдиного податку як з початку року, так і з початку будь-якого 

кварталу; 

- значно спрощуються розрахунки, пов‘язані з визначенням сум податків; 
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- замість різноманітних форм податкової звітності за податками та зборами, які 

заміщуються єдиним податком, заповнюється одна форма звітності – розрахунок сплати 

єдиного податку суб‘єктів малого підприємництва – юридичною особою, що подається до 

податкового органу раз на квартал; 

- спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм фінансової 

звітності; 

- надання право вибору сплати ПДВ. 

Проте, поряд з перевагами спрощеної системи оподаткування суб‘єктів малого 

підприємництва, існують і певні вади, що стримують розвиток малого підприємництва а 

Україні, зокрема: 

- обмеження обсягів виручки суб‘єктів малого бізнесу, які дають право 

використовувати спрощену систему оподаткування; 

- суми єдиного податку фізичної особи-платника податку сплачуються авансом 

за звітний період (квартал). При цьому не враховують, чи буде фактично отримано дохід від 

здійснення такої діяльності за звітний період; 

- надання повної відповідальності суб‘єкта господарювання за вибір тієї чи іншої 

групи платників єдиного податку, заборона на застосування спрощеної системи 

оподаткування нерезидентами, а також обмеження за видами діяльності. 

В загальному можна зробити висновок, що останні зміни, внесені до спрощеної 

системи оподаткування призведуть до її лібералізації, а, відповідно, і до збільшення кількості 

її платників. Дана система повинна задовольняти вимоги як держави щодо стабільності 

надходжень до бюджету від сплати податку, так і самих платників через систему відсоткових 

ставок на спрощеній основі, які, на їх думку, є достатньо високими для малих підприємств. 

Дана система повинна передбачати простоту визначення бази оподаткування та 

розміру податкового зобов‘язання, мінімізацію облікових процесів до рівня, доступного 

пересічному громадину. Посилення вимог до спрощеної системи оподаткування із 

одночасним погіршенням комплексу умов для єдиноплатників стали головними причинами 

не сприйняття нововведень та відобразилась на кількості суб‘єктів малого бізнесу. 

Спрощена система оподаткування є провідною частиною державної податкової 

політики підтримки розвитку малого підприємництва в Україні, а, отже повинна 

супроводжуватися новими програмами та способами ведення бізнесу, як це практикується у 

передових зарубіжних країнах. 
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Гребінь В.В., Демко М.Я.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Костишина М.Т., к.е.н., доцент  

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

В умовах глобальних інтеграційних процесів на світових фінансових ринках при зміні 

ринкової кон‘юнктури складно контролювати стан фінансового сектора через нестабільність 

внутрішнього і зовнішнього середовища. При такій ситуації потрібно комплексно оцінити 

зовнішні та внутрішні фактори, які мають вплив на фінансовий сектор країни. Багато 

факторів залежить від стану фінансової безпеки країни, а саме: фактори міжнародного 

фінансового ринку, стан грошово-кредитної системи країни, безпека інвестицій, коливання 

попиту і пропозиції, державний борг країни, дефіцит бюджету тощо. Саме оцінка фінансової 

безпеки є передумовою запобігання негативних фінансових явищ  у державі, а в подальшому 

її динамічного розвитку. 

Фінансова безпека держави – це ступінь захищеності фінансових інтересів держави, 

стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, валютної, банківської, 

інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем, що характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, спроможністю 

держави ефективно формувати та раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні 

для задоволення її потреб, шляхом виконання зобов'язань і забезпечення соціально-

економічного розвитку. 

Система фінансової безпеки в Україні зумовлена негативною динамікою розвитку 

процесів у соціально-економічній сфері: загостренні платіжної кризи, падінні реальної 

заробітної плати, великому обсязі заборгованості із заробітної плати, розладом системи 

державних фінансів та фінансів суб‘єктів господарювання тощо. Фінансові можливості 

держави є досить обмеженими, оскільки залежить від обсягу фінансових ресурсів. 

 Як критерій визначення загальних причин порушення фінансової безпеки можна 

вважати умови глобалізації, які ведуть до посилення ризиків і до появи нових 

глобалізаційних загроз для всього світового співтовариства, а також для кожної країни. До 

основних факторів глобалізації відносять: зовнішньоекономічну заборгованість, 

нерівномірність економічного розвитку, взаємозалежність фінансових ринків, циклічний 

взаємозв‘язок національних економічних систем. 

Зміцнення фінансової безпеки України визначається за допомогою оцінки рівня 

показників фінансової безпеки держави: рівень монетизації, обсяг зовнішнього і 

внутрішнього державного боргу, рівень інфляції, дефіцит державного бюджету, міжнародні 

резерви центрального банку, вартість банківських кредитів у національній валюті, рівень 

доларизації економіки, сальдо платіжного балансу, доходи і видатки державного бюджету, 
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питома вага довгострокових банківських кредитів у загальному обсязі кредитів, рівень 

тіньової економіки України. 

У цьому відношенні найбільш проблемними напрямками є: висока вартість 

банківських кредитів, значний рівень доларизації економіки, високий рівень зовнішнього 

боргу, від‘ємне значення платіжного балансу, постійне збільшення частки тіньового сектору 

економіки. Це все потребує системних дій для підвищення рівня фінансової безпеки 

держави. 

Пріоритетними напрямами зміцнення фінансової безпеки є: реформування бюджетної 

системи, удосконалення монетарної та валютної політики, регулювання фондового і 

страхового ринку, корпоративних відносин. Здійснення таких заходів значно підвищить 

рівень країни при умові забезпечення підтримки на законодавчому та виконавчому рівнях. 

Для вдосконалення фінансової безпеки необхідно більше уваги приділяти розробці та 

впровадженню ефективної системи фінансового контролю, запровадженню чіткого порядку 

у процес одержання і відшкодування кредитів для суб‘єктів господарювання, що призведе до 

стабілізації і зростання економіки України та зміцнить її фінансову безпеку. 

 

 

Казановська О.М. 

ДННУ «Академії фінансового управління» при  

Міністерстві фінансів України м. Київ, Україна 

молодший науковий співробітник відділу фіскальної політики, 

податкових та митних платежів, відділення фіскальної політики, розвитку 

податкової та митної систем НДФІ  

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні дуже активно обговорюються напрямки євроінтеграції України. Це 

пов‘язано з стратегічним прагненням нашої держави приєднатися до Європейського Союзу. 

Інтеграція вважається однією з найдавніших форм міждержавних соціально – економічних 

відносин. Значна увага приділяється дослідженню теоретичного та практичного впливу 

інтеграційних процесів на податкову політику. Немає однозначної наукової думки, щодо 

практики застосування податкового важеля в умовах євроінтеграції, що свідчить про різні 

форми його використання в регулюванні соціально – економічних відносин. Євроінтеграція 

охоплює політичну, економічну, соціальну, технічну та культурну сфери. 

Податки виступають одним з найважливіших фінансових регуляторів в економіці. В 

свою чергу, податкова система є основою фінансово – кредитного механізму державного 

регулювання економіки. Українське податкове законодавство формувалось на успадкованій 

від командно – адміністративної системи нормативній базі. В процесі формування 
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національної податкової політики світовий та історичний досвід формування та розвитку 

податкових систем майже не враховувався тому, що був не достатньо досліджений, що 

сьогодні призупиняє процес адаптації та гармонізації податкового законодавства України і 

Європейського Союзу в сфері оподаткування доходів фізичних осіб. Прагнення нашої 

держави інтегрувати до Європейського Союзу передбачає реформування податкової системи 

в контексті наближення до нього. 

Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що регулюючу функцію виконує податок на 

прибуток підприємств, а фіскальну - податок на доходи фізичних осіб. В середньому, частка 

цього податку в структурі загальних податкових надходжень становить значну частину – 

приблизно 26%. Деякі країни акумулюють до бюджету податку на доходи фізичних осіб до 

53,2% (Данія), 31,2% (Фінляндія) 30,4% (Швеція), 17,3% (Франція) це зумовлено тим, що 

центр ваги податкового навантаження перенесений на споживання. Слід також зауважити, 

що основною складовою сукупного доходу фізичної особи, який обкладається ПДФО є не 

заробітна плата. Населення переважної частини країн Європейського Союзу активно 

займається фінансовою діяльністю (акції, банківські вклади, інвестування, страхування 

інше). Це забезпечує їм стабільні додаткові доходи, що значно перевищують заробітну плату. 

Україні характерна протилежна ситуація, через яскраво виражену поляризацію 

доходів населення - розподіл суспільства на дуже багатих та бідних, де незначна частина 

середнього класу не може забезпечити стабільний соціально – економічний розвиток 

суспільства. 

Отже для удосконалення механізму стягнення ПДФО в Україні необхідним є аналіз 

чинного механізму оподаткування, визначення його переваг та недоліків, а також аналіз 

головних засад прибуткового оподаткування у країнах – членах Європейського Союзу для 

визначення шляхів удосконалення національного законодавства та подальшої гармонізації. 

Податок на доходи фізичних осіб стягується в усіх країнах Європейського Союзу. Але 

в окремих державах, як правило, є своєрідні відмінності, що пов‘язані з особливостями 

визначення таких основних елементів податку: бази оподаткування, суб‘єктів, ставок та 

інше, а також соціально – економічною політикою, яка проводиться в країні. 

Суб‘єктами оподаткування як в Україні, так і в Європі є фізичні особи. В 

Європейському Союзі практикують різні підходи до визначення суб‘єкта оподаткування, а 

саме: індивідуальне оподаткування (окреме) або сукупне (оподаткування подружжя, 

сімейне). Деякі країни застосовують «сукупний підхід» як загальне правило, але більша 

частина країн – членів надає перевагу індивідуальному оподаткуванню. Наша держава віддає 

перевагу окремому оподаткуванню. 
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Дохід фізичної особи є базою оподаткування, а для фізичних осіб – підприємців, в 

Україні, є дохід, який отриманий в процесі провадження підприємницької діяльності. В 

переважній частині країн Європейського Союзу до такого доходу також прирівнюються 

відсотки від банківських вкладів, дивіденди, дохід від продажу майнових прав інші. Тобто, 

ставки оподаткування отриманих від провадження підприємницької діяльності та ставки 

оподаткування інших видів доходів, що прирівнюються до підприємницьких, приблизно 

однакові, або близькі. В Україні ставки ПДФО для фізичних осіб – підприємців та найманого 

населення однакові.  

Поняття неоподатковуваного мінімуму являє собою суму на яку платник має повне 

право зменшити дохід. В Європейських країнах неоподатковуваний дохід використовується 

для всіх без винятку фізичних осіб. В порівнянні з нашим законодавством, європейський 

податковий мінімум є «конкурентноздатним», тобто набагато вищий ніж 17 гривень, а також 

діє шкала податкових пільг та знижок. З прийняттям Податкового кодексу України фізичним 

особам, що ведуть підприємницьку діяльність та паралельно офіційно працюють і 

отримують заробітну плату було надано право отримувати податкову знижку на навчання за 

контрактом, іпотечний кредит, інше. 

Отже, в процесі подальшої інтеграції України до Європейського Союзу та 

гармонізації національного та європейського законодавства, першочергово, слід звернути 

увагу на реформування прибуткового оподаткування, як підприємців так і громадян. Податок 

на доходи фізичних осіб повинен виконувати не тільки фіскальну, а й соціальну функції. 

Реформування даного податку має бути поступовим, системним та враховувати зарубіжний 

досвід і європейську політику. Обов‘язковим, є перегляд всіх можливих видів доходів 

фізичних осіб, для подальшого їх розподілу на підприємницькі та непідприємницькі і 

відповідно встановлювати ставки податку, що відповідають функціям прибуткового 

оподаткування. Такі заходи сприятимуть не лише додатковим стабільним бюджетним 

надходженням, а й забезпеченню соціальної справедливості прибуткового оподаткування 

доходів фізичних осіб. 
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Остафій М.М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Ярема Б.П., к.е.н., доцент. 

ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЗАГРОЗА 

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

Фінансова безпека є однією з найважливіших складових системи економічної безпеки 

суб‘єктів підприємництва, оскільки саме фінансова складова є основною в сучасній 

економіці як на макро-, так і на макрорівні, через грошові потоки організації та їх управління 

здійснюється вплив на більшість економічної системи підприємства ,забезпечуються життєві 

потреби населення й ресурси для їх розвитку. 

Фінансова безпека суб‘єктів підприємництва являє собою здатність суб‘єкта 

підприємництва здійснювати свою господарську, в тому числі й фінансову діяльність, 

ефективно і стабільно протягом невизначеного періоду часу, шляхом використання 

сукупності взаємопов‘язаних діагностичних, інструментальних та контрольних заходів 

фінансового характеру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів, 

забезпечити належний їх рівень та нівелювати вплив ризиків внутрішнього та зовнішнього 

середовищ. 

На думку вчених сутність фінансової безпеки підприємства полягає в здатності 

підприємства самостійно розробляти й проводити фінансову стратегію відповідно до 

поставлених цілей в умовах невизначеного й конкурентного середовища. Сучасний суб‘єкт 

підприємництва мусить приймати певні фінансово-господарські рішення, що мають 

забезпечити виконання його основної функції – одержання та максимізації прибутку, тому 

питання забезпечення безпеки суб‘єктів підприємництва є ключовим в їх діяльності та 

актуальним в сучасних умовах. 

Аналіз наукових праць учених показав, що основними факторами визначення 

фінансової безпеки суб‘єктів підприємництва є: рівень забезпеченості фінансовими 

ресурсами; стабільність і стійкість фінансового стану підприємства; збалансованість 

фінансових потоків і розрахункових відносин; ступень ефективності фінансово-економічної 

діяльності; рівень контролю за внутрішніми і зовнішніми ризиками, здатністю керівництва 

вміло ризикувати під час прийняття стратегічно важливих рішень що забезпечує ефективне 

функціонування і розвиток. 

Причини можливої фінансової нестабільності на підприємствах залежать від 

виробничого процесу і управління ним, а також від факторів зовнішньго та внутрішнього 

впливу. Внутрішніми факторами ризику підприємств є: дефіцит оборотного капіталу, 

низький рівень технології організації виробництва, власні помилки, нестача фінансових 

ресурсів, зниження ефективності діяльності, неефективний менеджмент. До зовнішніх 
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факторів ризику відносять: економічні, політичні, демографічні, зміни в законодавстві, 

ринкові і природні. 

Американський  журнал Forbes в середу, 4 грудня, презентував щорічний рейтинг 

країн для ведення бізнесу. Україна у цьому рейтингу посіла  99 місце серед 145 країн, 

опинившись між Індією та Кенією та поступившись на вісім позицій Росії (вона на 91 місці). 

Серед інших сусідів України Польща -  на 39-му місці. Також Україна поступається в 

рейтингу іншим країнам Східного партнерства – Молдова перебуває на 88 місці, 

Азербайджан на 67, Грузія на 50, а очолила список Ірландія. Порівняно із 2012 роком 

Україна піднялась на п‘ять позицій, тоді вона була на 104 місці, а у 2011 – на 105-му місці.  

За даними публікацій Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації  

―Ведення бізнесу 2013‖ (Doing Business 2013) Україна не тільки покращила свої позиції на 15 

пунктів (до 137 місця із 185 країн), а і увійшла до списку із 23 країн світу-найбільших 

реформаторів умов ведення бізнесу у 2011-2012 роках, які оцінює даний рейтинг. 

Варто значити, що якщо за тривалістю процесу банкрутства Україна знаходиться 

майже на рівні із середнім показником по країнам Східної Європи та Центральної Азії (2,4 

роки) і є меншою, ніж у Білорусі,  Польщі чи Латвії (близько 3-х років у кожній країні), то за 

рівнем повернення боргів при вказаному процесі – знаходиться серед світових аутсайдерів. 

Так, зокрема у США при банкрутстві можна повернути 81,5 цента з долара, у Німеччині – 

78,1 цента. Це свідчить про слабкість правової захищеності  інвесторів та кредиторів у країні, 

та про можливість застосування даного інструменту з метою махінацій із власністю. 

Загалом ринок банкрутства в Україні становить близько 6 млрд. грн., ряд експертів 

також вважають, що 99 % банкрутств заздалегідь організовані. До проблем у сфері 

банкрутства в Україні, що вважаються найбільш значними й у той же час невирішеними 

можна віднести такі: недосконалість законодавства; економічна нестабільність; недостатня 

підтримка з боку держави; фіктивні банкрутства; тінізація сфери банкрутства в Україні; 

неналежне ставлення до контролю та управління власними ризиками у сукупності із 

заходами щодо забезпечення довгострокової ефективної діяльності. 

Як засвідчує практика, значна частина суб‘єктів підприємництва опиняться у 

кризовому стані в результаті прорахунків у фінансовому управлінні, розподілі ресурсів та 

зусиль з їх використання, прорахунків у планах. Тобто, потенційно прибуткові підприємства 

можуть стати банкрутами лише тому, що не спроможні вчасно визначити настання кризи, а 

також не мають чіткого плану дій у випадку кризових ситуацій. 

Показники фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування у 

першому півріччі 2013 року дають підстави стверджувати про збільшення кількості 

збиткових підприємств у 2013 році в порівнянні з попередніми періодами. Найбільша частка 
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збиткових підприємств спостерігається у будівництві , промисловості, діяльності транспорту 

та зв'язку .  

Найбільші загрози фінансової безпеки України криються у сфері зовнішньої 

заборгованості, високої вартості банківських кредитів, значного рівня доларизації економіки, 

зростання тіньового її сектору, від‘ємного платіжного балансу. 

Пріоритетними напрямками зміцнення фінансової безпеки слід визнати: 

реформування бюджетної системи; удосконалення монетарної та валютної політика; 

регулювання фондового ринку; регулювання корпоративних відносин; регулювання 

страхового ринку. Подальші дослідження у сфері зміцнення фінансової держави доцільно 

спрямувати на обґрунтування механізму управління внутрішніми та зовнішніми ризиками 

фінансової стабільності. 

Отже, для забезпечення фінансової безпеки суб‘єкта підприємництва, необхідно 

визначитись із фінансовими інтересами, сформулювати цільову програму її функціонування 

і, скоригувавши систему загроз, виділити із системи менеджменту фірми спеціалізований 

напрямок – управління фінансовою безпекою, що буде являти собою систему принципів і 

методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов‘язаних із забезпеченням захисту 

пріоритетних фінансових інтересів фірми від зовнішніх і внутрішніх загроз, адаптація 

фінансової безпеки підприємництва до сучасних умов. 

 

 

Сало Л. К. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Савчук Н. В., к.е.н., доцент 

ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЧИННИК ФІНАНСОВОЇ  БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Забезпечення національних інтересів та гарантування фінансової безпеки належать до 

основних функцій кожної держави, досягнення яких забезпечується через діяльність влади в 

усіх її галузях. З розвитком ринкових відносин, податки формують левову частку доходів 

бюджету, забезпечують необхідними ресурсами всі складові фінансової безпеки, а також 

вважаються вагомими інструментами впливу на темпи та пропорції соціально-економічного 

розвитку. Сьогодні, основу фінансової безпеки держави формує ефективно побудована 

податкова система, яка безпосередньо залежить від будь-яких негативних та кризових явищ в 

економіці і в системі оподаткування в цілому, а це відповідно створює можливі загрози. 

Тому, зважаючи на те, що відносна роль податків в умовах євроінтеграції України поступово 

зростає, особливо актуальним є дослідження впливу системи оподаткування на складові 

фінансової безпеки держави.  

Погляди науковців щодо визначення сутності поняття «фінансова безпека держави» 

дещо різняться, проте більшість з них погоджуються з визначенням, що фінансова безпека – 
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це необхідна передумова формування позитивних фінансових потоків держави, в обсягах, 

необхідних для виконання державою своїх функцій на макрорівні та забезпечення інтересів 

корпоративних структур на мікрорівні.  

Податки та податкова система є одними з найважливіших складових фінансової 

безпеки держави. Так, використання податків в якості ресурсного фактору, з одного боку, 

розглядаються для держави засобом забезпечення відповідного рівня безпеки, тобто 

зростання податкового потенціалу, а з іншого - причиною посилення загроз та факторів 

ризику, які сприятимуть втраті податкового потенціалу.  

Отже, податкова безпека держави – це частина фінансової безпеки, що 

характеризується наявністю сформованої ефективної податкової системи, збалансованістю 

усіх її елементів, оптимальним рівнем оподаткування, забезпечує наповнення бюджетів усіх 

рівнів для виконання покладених на державу функцій, сприяє розвитку 

конкурентоспроможної економіки та гарантує соціальний добробут нації загалом. 

Забезпечення фінансової безпеки держави безпосередньо залежить від побудови 

ефективної податкової системи, яка дозволить досягти відповідного рівня податкових 

надходжень до бюджетів, створити сприятливі умови для розвитку підприємництва, 

стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів, збалансування руху капіталів, а також 

зменшення рівня ухилення від сплати податкових платежів та забезпечення оптимального 

податкового навантаження. 

Сучасні загрози фінансовій безпеці України створюються через дестимулюючий 

вплив системи оподаткування на економіку країни, а також через незаплановані втрати 

бюджету від отриманих не в повному обсязі податкових надходжень. Основними факторами, 

які можуть створювати реальну загрозу фінансовій безпеці держави є: тіньовий сектор 

економіки; зростання суми податкового боргу; незаконне використання пільг та 

преференцій; незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів; приховування та 

заниження об‘єкту оподаткування; проведення сумнівних зовнішньо-торгівельних операцій 

тощо.  

Порушення податкового законодавства, які породжують тіньовий сегмент економіки 

існують в будь-якому суспільстві, що дозволяє підприємцям отримати додаткові кошти для 

вирішення своїх фінансово-господарських проблем, за допомогою використання незаконних 

методів та податкових лазівок. Популяризація цих явищ в світовій практиці ведення 

підприємницької діяльності призводить до низки надзвичайно негативних тенденцій в 

соціально-економічному житті суспільства будь-якої країни, оскільки відбувається 

скорочення надходжень до бюджетів різних рівнів, спостерігається недофінансування 

соціальної сфери, зростання рівня економічної злочинності та корупції, порушення умов 
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здорового конкурентного середовища, зростання рівня податкового навантаження на 

легальну економіку, а також загострення моральних проблем в суспільстві, які пов’язані з 

нерівномірністю та несправедливістю розподілу доходів. Крім того, порушення податкового 

законодавства суттєво впливають на стан фінансової та загальнонаціональної безпеки 

держави, виступаючи осередком формування загроз. 

За результатами розрахунків, рівень тіньової економіки в 2012 році становить 45% 

ВВП. У порівнянні з 2011 роком показник скоротився на 9% ВВП та становив 54% ВВП. 

Досить високі рівні тінізації у розрізі окремих періодів присутні у Донецькій, Харківській, 

Луганській, Івано-Франківській областях. Згідно розрахунків науковців Дрезденського 

університету та Світового банку, які були розроблені для 162 країн світу, Україна за рівнем 

тіньової економіки знаходиться в одній групі з такими країнами як Білорусь (43,3% 

офіційного ВВП), Молдова (44,4% ВВП), Росія (40,6% ВВП).  

Отже, роль податкової складової забезпечення фінансової безпеки держави полягає у 

створенні таких умов господарювання, за яких мінімізуються факти порушення податкового 

законодавства і відбувається переорієнтація руху фінансових ресурсів у тіньовий сегмент 

економіки. Система оподаткування як фактор фінансової безпеки сприяє забезпеченню 

такого  розвитку економіки та фінансової системи в цілому, за якого будуть сформовані 

достатні фінансові ресурси для забезпечення соціально-економічної стабілізації, збереження 

цілісності грошово-кредитної та бюджетно-податкової системи, а також проведення 

ефективної соціальної політики. 

Для забезпечення фінансової безпеки України, в умовах сьогодення слід 

вдосконалювати заходи з реформування податкової системи, зокрема в частині спрощеного 

оподаткування, надання пільг та запровадження спеціальних податкових режимів, обліку та 

звітності суб‘єктів господарювання, механізму адміністрування податків, посилення 

контролю за правильністю нарахування податків, формування партнерських відносин та 

атмосфери повної довіри між платниками та податковим органом.  

 

 

Свірська Г.Г. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Буряк П.Ю., д.е.н, професор  
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

В умовах ринкової економіки однією з головних проблем є розробка ефективної 

державної податкової політики, яка б з одного боку забезпечувала наповнюваність бюджету, 

а з іншого, стимулювала б розвиток економіки. 
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Пріоритети податкової політики в Україні частково визначені і ґрунтуються на 

інтеграції України в сучасний міжнародний простір. Проте структура податкового 

механізму, елементи системи оподаткування, рівень податкової бази, відповідність 

нормативно – правових актів один одному потребують подальшого вдосконалення. 

Податковий кодекс є кроком на шляху до створення більш досконалої системи 

оподаткування. Податковий кодекс має ряд переваг: зниження кількості податкових платежів 

(замість 29 загальнодержавних та 14 місцевих обов‘язкових платежів запроваджено 

відповідно 19 та 5 платежів); знижено ставку за податками на прибуток (з 25% у 2010 р. до 

21% у 2012 р. та у перспективі до 16% у 2014 р.) і додану вартість (з 2014 р. вона буде 

становити17%); запрацювало автоматичне повернення ПДВ (у 2011 р. з загальної суми 

повернутого ПДВ в розмірі 42,8 млрд. грн. майже половину (20 млрд. грн.) було 

відшкодовано в автоматичному режимі; за сім місяців 2012 р. ця сума склала 14,5 млрд. грн. 

з загальних 26,9 млрд. грн.); 

Даний законодавчий документ має також низку не менш важливих серйозних 

недоліків: слабка соціальна спрямованість податку на доходи громадян, зменшення 

сукупного попиту та частини податкових надходжень до бюджету, негативні умови 

оподаткування для середнього та особливо малого бізнесу, обмеження кола осіб, що можуть 

користуватися спрощеною системою оподаткування тощо.  

Проблема переваг та недоліків Податкового кодексу – це лише частина загального 

стану податкової політики. В сучасних умовах податкова система має ряд недоліків: 

 значна складність та суперечливість податкової системи; 

 складна та нестабільна нормативно – правова база оподаткування; 

 значна нерівномірність розподілу податкового тягаря; 

 витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з доходами 

бюджету, що формуються за рахунок їх справляння; 

 непрозорість податкового регулювання, що викликане значною плутаниною у 

сфері обов‘язків контролюючих органів; 

 діяльність відповідних служб щодо реалізації державної податкової політики є 

недостатньо узгодженою і ефективною внаслідок недосконалого правового регулювання їх 

взаємовідносин; 

 корумпованість податкових відносин. 

Дані недоліки призвели до таких проблем у системі оподаткування України, як: 

податкова заборгованість платників перед бюджетом і державними цільвими фондами; 

бюджетна заборгованість з відшкодування ПДВ; ухилення від оподаткування; нерівномірне 

податкове навантаження, найбільша чстка якого покладена на законослухняних платників.  
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 Основним пріорітетом податкової політики в перспективі має стати: стврення 

сприятливих умов для розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності, а також їх 

ефективного захисту. 

Для реалізації пріорітетів розвитку податкової політики, необхідно здійснювати 

комплекс стимулюючих заходів які передбачають: зниження податкового тиску, 

стимулювання інноваційної діяльності, сприяння розвитку малого підприємництва, 

підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок розширення податкової бази, 

поліпшення адміністрування, зменшення маштабів ухилення від сплати податків, 

декриміналізація податкового законодавства. 

Податки можуть відігравати роль стимуляторів або дестимуляторів економічних 

процесів у державі, залежно від особливостей податкової політики, яка сформована у 

державі. Характерним і дестабілізуючим фактором для України сьогодні є значна кількість 

податків, безсистемне надання пільг, значний податковий тягар, часті зміни податкового 

законодавства. 

Головною метою податкової політики України є формування достатнього державного 

бюджету, стимулювання економічного зростання, а також обстоювання національних 

інтересів у податковій сфері у зв‘язку зі збільшенням залежності економіки України від 

кон‘юнктури зовнішніх ринків.  

Розв‘язання існуючих проблем податкової системи   України має відбуватися через 

послідовну реалізацію стратегічних цілей реформування податкової системи України, а саме: 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу; розробка простих і зрозумілих 

податкових норм для суб‘єктів господарювання; скорочення витрат платників на 

нарахування і сплату податків і держави на їх адміністрування; адаптація податкового 

законодавства України до Законодавства ЄС; забезпечення умов для добровільного 

виконання вимог податкового законодавства платниками податків; запровадження 

інформаційно – аналітичної системи державної податкової служби в національному 

масштабі; автоматизація процесів оподаткування з використанням сучасних технологій. 

Отже, виходячи з дослідження сутності проблем і стратегічних цілей реформування 

податкової політики України, виникає необхідність удосконалення  податкової політики 

України за такими напрямами: розробка методологічної та методичної бази реформування 

податкової системи, що має на меті досягнення прозорості та розуміння усіма учасниками 

податкового процесу необхідності та законності намічених заходів; побудова дієвої системи 

оподаткування; вдосконалення Податкового кодексу України; детінізація економіки та 

боротьба з корупцією в системі оподаткування; реформування спрощеної системи 

оподаткування. 
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Журавель І. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Альошина Л.Є., к. е. н., доцент 

ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЛІКВІДНОСТІ 

БАНКУ 

У структурі фінансового механізму управління ліквідністю банку розвиток сучасного 

інструментарію управління, який здатен адекватно і своєчасно оцінити ситуацію з метою 

оперативного прийняття управлінських рішень, набуває важливого значення. Своєю чергою, 

прийняття управлінських рішень повинно базуватись на детальному аналізі, розробці і 

використанні ефективних систем контролю і моніторингу, необхідність та доцільність 

впровадження яких передбачені «Принципами ефективного управління ліквідністю у 

банківських установах», розробленими Базельським комітетом та затвердженими 

відповідною постановою Національного банку України, яка зобов‘язує банки встановити 

моніторинг за рівнем ліквідності банку та забезпечити контроль за дотриманням 

розроблених графіків щодо приведення рівнів невідповідностей активів та пасивів за 

строками погашення до прийнятних розмірів. Поза тим, Національний банк України 

визначає контроль і моніторинг обов‘язковими елементами системи управління ризиками.  

Слід зауважити, що в науковій літературі немає єдиного визначення термінів 

«контроль і моніторинг», що викликає розбіжності в розумінні цих термінів. Зауважимо, що 

поняття контролю і моніторингу є суміжними, але не тотожними. Так, контроль передбачає 

координацію управлінських рішень, спостереження за процесом реалізації поставлених 

завдань, діагностування наслідків прийняття управлінських рішень, коригування 

поставлених завдань в разі виникнення потреби тощо. Моніторинг передбачає збір та 

систематизацію інформації з метою оцінки поточного і минулого стану показників 

діяльності, виявлення відхилень між фактичними і плановими показниками та подальшого 

прогнозування.  

Отже, контроль ліквідності банку полягає у прийнятті управлінських рішень залежно 

від ступеня відхилення фактичних показників від планових, коригуванні задач управління 

ліквідністю при відповідній зміні ситуації, використанні отриманої інформації для 

діагностики і прогнозування.  

Для здійснення контролю необхідно проведення постійного моніторингу ліквідності, 

що полягає у зборі, систематизації, обробці й аналізі інформації щодо стану ліквідності, 

виявленні відхилень фактичних показників від планових, з‘ясування причин виявлених 

відхилень.  
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Таким чином, контроль і моніторинг ліквідності є взаємозалежними і 

взаємодоповнюючими процесами, тому їх можна вважати системою, яка визначається 

взаємозв‘язками між об‘єктами і суб‘єктами контролю і моніторингу.  

Організація системи контролю і моніторингу ліквідності банку передбачає врахування 

певних принципів:  

- відповідності - система контролю і моніторингу ліквідності повинна відповідати 

загальній стратегії розвитку банку, що передбачає розробку визначених показників та їх 

нормативних значень;  

- багатофункціональність - передбачає забезпечення не лише збору, оцінки, 

систематизації інформації щодо стану ліквідності, але і можливість порівняння, планування і 

прогнозування, виявлення взаємозв‘язків з іншими показниками, що характеризують 

стійкість банку;  

- науковість - в основі побудови системи контролю і моніторингу ліквідності банку 

повинні бути чітко розроблені кількісні і якісні стандарти, що дозволить комплексно оцінити 

процес управління ліквідністю банку та забезпечить об‘єктивну базу для прийняття 

управлінських рішень;  

- своєчасність - контроль і моніторинг ліквідності повинен забезпечити попередження 

кризи ліквідності;  

- економічність - витрати на впровадження контролю і моніторингу ліквідності 

повинні бути менше ніж ефект від їх реалізації;  

- комплексність - полягає у всебічному охопленні контролю і моніторингу ліквідності 

банку, узгодженні діяльності різних структурних підрозділів, зайнятих в управлінні 

ліквідністю банку.  

Зауважимо також. Що суміжність понять контролю і моніторингу передбачає 

однакові принципи побудови системи контролю і моніторингу ліквідності банку. При цьому 

контроль і моніторинг ліквідності банку мають різні завдання, об‘єкти і суб‘єкти, виконують 

різні функції.  

Проведені дослідження дозволили з‘ясувати, що на сьогодні в практиці управління 

ліквідністю банку відсутній єдиний підхід до впровадження системи контролю і моніторингу 

ліквідності, що суттєво зменшує ефективність функціонування фінансового механізму 

управління нею. Така ситуація ускладнює процес аналізу, планування і прогнозування 

ліквідності банку, наражає банки на додаткові ризики у зв‘язку з недостатньою оцінкою 

негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на ліквідність. Тому, на нашу думку, 

організація контролю і моніторингу ліквідності банку на основі наведених принципів 
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сприятиме підвищенню ефективності функціонування фінансового механізму управління 

ліквідністю банку та забезпечить мінімізацію ризику ліквідності.  

 

 

Кохан І.В.  

Прикарпатський національний університет 

 імені Василя Стефаника, 

Науковий керівник – Ткачук І.Г., д.е.н., професор 

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Передумовою інвестиційного розвитку регіону є розробка і реалізація інвестиційних 

проектів, а основою успішної реалізації інвестиційних проектів – фінансове забезпечення на 

всіх циклах їх розробки. Тому  важливим є раціональний розподіл джерел фінансування. Це 

означає, що залучаючи різні джерела фінансових ресурсів для фінансування інвестиційного 

проекту розвитку регіону, їх потрібно оптимізувати за циклами реалізації так, щоб вони 

приносили максимальну користь.  

Фінансування інвестиційного проекту розвитку регіону є складним та багатогранним 

процесом, який потребує вивчення великої кількості факторів, що впливають на вибір 

об‘єкта інвестування, а також на ефективність інвестиційного процесу в цілому. Тому 

зручніше коли є комплексний інструментарій, який допомагає обґрунтувати цей вибір. 

Вважається, що таким інструментарієм може стати система моделювання інвестиційного 

проекту та оптимізація вибору джерел його фінансування, оскільки саме за допомогою таких 

моделей забезпечується системне вирішення поставлених задач. 

Під моделлю оптимізації структури фінансування інвестиційного проекту розвитку 

регіону,  розуміємо таку оптимізаційну модель, яка з урахуванням дії ендогенних та 

екзогенних факторів реалізації інвестиційного проекту, забезпечить узгодженість критеріїв, 

зокрема, узгодження необхідних фінансових ресурсів з наявними.  

Розробка та реалізація інвестиційного проекту включає п‘ять циклів:  

- перший цикл – це  формування (ідентифікація) проекту;  

- другий цикл – розробка (підготовка) проекту;  

- третій цикл включає експертизу проекту;  

- четвертий цикл передбачає безпосереднє здійснення проекту;  

- п‘ятий цикл включає оцінку результатів та перспективи подальшого розвитку. 

Критерієм оптимальності обираємо максимум ефективності розподілу ресурсів для 

проекту. Можна паралельно розглядати і другу задачу з такими даними, де за критерієм 

оптимальності взято максимальну ефективність використання ресурсів з точки зору джерел 

фінансування. 
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Якщо ж ефективність від реалізації проекту джерел наближена до нуля для більшості 

джерел, то фінансування буде здійснено за рахунок власних коштів. При виборі критеріїв 

ефективності фінансування інвестиційного проекту найбільш значимими, на нашу думку, є 

наступні критерії: 

- ефективність управлінського персоналу – є рівнем здібностей управлінського 

персоналу до реалізації інвестиційного проекту, а також ефективно приймати і вирішувати 

рішення пов‘язані з розробкою і реалізацією проектів; 

- соціальна ефективність є результатом реалізації проекту з позиції задоволення 

потреб користувачів, населення регіону, де буде здійснюватися реалізація інвестиційного 

проекту, створення нових робочих місць, а також розвиток соціальної інфраструктури; 

- доступність фінансових ресурсів і можливість їх залучення для фінансування 

інвестиційного проекту є однією з ключових для реалізації інвестиційного проекту; 

- рівень фінансового ризику сам по собі це ймовірність виникнення непередбачених 

ситуацій, які можуть призвести до фінансових втрат, а також нездійснення запланованих 

цілей в процесі розробки та реалізації інвестиційного проекту; 

- нормативно-правова база (політико-правове середовище) – створення відповідного 

законодавчого та нормативного поля, яке залежить від політичної волі законодавчої та 

виконавчої гілок влади; заходи з державної підтримки та стимулювання інвестиційної 

діяльності; досягнення стабільності національної грошової одиниці; валютне регулювання; 

забезпечення привабливості та захисту об‘єктів інвестування; 

- фінансова ефективність представляє собою фінансові результати  реалізації проекту 

для її учасників (інвесторів). 

- економічна ефективність відображає співвідношення між результатами реалізації 

проекту з витратами, тобто дає змогу оцінити альтернативність проекту з іншими 

інвестиційними проектами на основі системи показників. 

Дана оптимізаційна модель дозволяє апробувати структуру фінансування конкретного 

інвестиційного проекту розвитку регіону, що дасть змогу більш ефективно визначити 

оптимальну структуру фінансових ресурсів необхідних для реалізації проекту. Подальше 

використання запропонованої моделі сприятиме ефективній інвестиційній діяльності регіону 

через створення оптимальної структури джерел фінансування. 
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Опейда О.М. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Блащук-Дев'яткіна Н.З., к.е.н., доцент 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ 

Банківські установи  є ключовою ланкою фінансової системи України і саме їх якісне 

функціонування повинно сприяти забезпеченню сталого розвитку країни та стабілізації 

економіки. Однак в наш час банки наражаються на перелік різноманітних ризиків, які з 

часом погіршують їх становище і стають загрозою подальшого розвитку, а інколи й 

існуванню. Особливо небезпечною для фінансового здоров`я банків є проблема управління 

кредитним ризиком, який реалізуючись - спричиняє погіршення якості портфеля активів 

банківських установ, що виражається у підвищенні ймовірності настання збитків та втрати 

вкладених ресурсів.  

Банк повинен уміти ефективно управляти кредитним ризиком, оскільки він вкладає в 

позики не власні, а залучені у третіх осіб кошти, отже із врахуванням підвищення рівня 

кредитних ризиків виникає необхідність в удосконаленні існуючих і впровадженні нових 

методик оцінки, управління та мінімізації ризиків, а також підтримки стабільності 

діяльності банківських установ, адже проблема актуальна як для вітчизняних, так і для 

зарубіжних банків. Подібні моделі і методики формують основу сучасних систем ризик-

менеджменту і забезпечують успішне функціонування будь-якої фінансової установи.  

Базою ризик-менеджменту є кредитна політика, а додатковими пунктами - 

визначення основних параметрів кредитного портфеля та управління ним, а також  

управління процедурою кредитування. Сама ж кредитна політика визначає систему 

управління кредитним ризиком, акценти у її складових, та напрями удосконалення: 

інформаційне забезпечення кредитної діяльності (наведення актуальних контактів, 

інформаційних даних);  встановлення лімітів і нормативів для кредитного портфеля банку; 

оцінка рівня кредитного ризику за кожною кредитною операцією та  визначення відсоткової 

ставки з урахуванням кредитного ризику; визначення сигналів, що свідчать про виникнення 

проблемної заборгованості за кредитом та розробка заходів для мінімізації збитків у 

випадку настання кредитного ризику; виявлення проблемних кредитів і ліквідація 

протермінованої заборгованості. 

Сам процес управління кредитними ризиками передбачає визначення наступних 

пунктів: 

- відповідність наявного рівня кредитного ризику кредитній політиці банку; 

- доцільність брати на себе певний рівень ризику за визначеного рівня дохідності кредитної 

операції; 
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- визначення методів оптимізації кредитного ризику, які доцільно застосувати відповідно 

проблемних ситуацій. 

Для того аби визначити шляхи удосконалення управління кредитним ризиком - 

доцільно його диверсифікувати. Кредитні ризики виникають на кожному етапі кредитного 

процесу і діють протягом усього терміну кредитного договору. Відповідно до розподілу 

ризиків і визначення слабких ланок – варто обирати найефективніші шляхи удосконалення 

управління: 

- кредитний індивідуальний ризик можна  мінімізувати через систему коригування 

умов кредитного договору, варіаціями термінів та розмірів кредитів; 

- кредитний портфельний ризик зменшують за рахунок механізму ліквідації 

проблемних кредитів з структури кредитного портфеля; 

- кредитний балансовий ризик зменшують методом оптимізації структури активів та 

пасивів банку за розмірами і термінами.  

Мистецтво ефективного управління кредитним портфелем полягає в формуванні 

оптимального за рівнем ризику та диверсифікації портфеля. Подібна диверсифікація 

кредитних ризиків має на меті розширити асортимент банківських послуг і призвести до 

встановлення більш і менш вигідних для клієнтів вартості кредитних ресурсів, що в свою 

чергу однозначно збільшує прибутковість банківських установ. Таку ж диверсифікацію 

банки можуть здійснювати за галузевими, регіональними та строковими ознаками. 

На сьогодні, мінімізація кредитних ризиків є також частиною співпраці банків та 

страхових компаній, останні з яких страхують кредитні ризики та розширюють спектр 

банківського забезпечення за позиками. 

 Для зниження негативного впливу кредитного ризику, банківським установам варто  

використовувати інструменти, які дали б змогу реалізувати кредитну політику, скоротити 

витрати і забезпечити ефективне управління активами.  

 

Содома Р.І. 

Львівський національний аграрний університет, 

Науковий керівник – Онисько С.М. к.е.н., професор 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ШЛЯХОМ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Для успішної роботи суб‘єктів підприємництва необхідний один з найважливіших 

видів ресурсів – фінанси. Проте недостатнє фінансове забезпечення, нестача власних 

оборотних коштів, нерівномірність грошових надходжень від реалізації продукції, 

недостатній внутрішній платоспроможний попит, високий рівень боргових зобов‘язань, 

обмеженість зовнішніх джерел фінансування гальмують розвиток підприємств. 
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Основи і принципи грошово-кредитної політики повинні забезпечити: низьку 

інфляцію; ефективне функціонування фінансової системи; ефективне функціонування 

фінансових ринків, зокрема кредитного.  На нашу думку, кредитна політка держави повинна 

формуватися урядом при визначенні пріоритетних галузей економіки, а її наслідком є 

формування відповідної інфраструктури із забезпечення всіх елементів даної політики.  

Фінансова система є складовою економічної системи та в свою чергу має власні 

підсистеми, які відповідають за специфічні ланки управління народним господарством. 

Державна система здійснює регулювання, контроль та безпосередньо впливає на  фінансову 

систему. Розгалуженням фінансової системи можна вважати кредитну, яка є її тісно 

зв‘язуючим доповненням. Банківська система є основою, ядром суспільної системи країни, 

саме вона є сполучною ланкою між усіма суб‘єктами економіки. 

Визначальний вплив на формування фінансової системи мають кредитна та банківська 

системи. Фінансова та кредитна система в економіці країни виконує розподільчі та 

перерозподільні процеси, які спрямовуються на фінансово-господарську діяльність 

підприємств забезпечуючи їх необхідними фінансовими ресурсами. При фінансових 

відносинах повернення коштів відбувається за рахунок заново створеної вартості (чистого 

доходу), а при кредитних відносинах кошти повертаються позичальнику в процесі 

індивідуального кругообігу фондів і тільки після цього позичальник повертає їх кредитору, 

включаючи і сплачені відсотки за користування позикою. Саме кредит є тим визначальним 

елементом, який вносить відмінності у даних системах, та відрізняє їх від інших систем в 

народному господарстві. Кредит забезпечує трансформацію капіталу в позичковий і виражає 

стосунки між кредиторами і позичальниками в процесі надання певних послуг.  

Сучасний фінансово–кредитний механізм не може функціонувати без допоміжних 

інститутів, відповідно в умовах конкуренції має існувати фінансово–кредитна 

інфраструктура, яка б забезпечувала товаровиробників кредитними ресурсами, тим самим, 

підтримувала національну економіку України. 

Вивчивши стан та розуміння фінансових установ, ми можемо зосередити свою увагу 

на структурі фінансових інститутів та їх загальній кількості в нашій державі. Аналізуючи 

даний ринок, можна відмітити, що найбільша кількість фінансових установ вела свою 

діяльність, і тільки з періодом кризи відбувалося витіснення з фінансового ринку слабших 

фінансових інститутів. Якщо звернути свою увагу на суми активів, то можна побачити, що у 

2011 році, відбулося зростання активів фінансових установ, як по окремо, так і в загальному 

розмірі, звісно, що кредитні спілки все таки ще втискаються в фінансовий ринок, на відміну 

від банків, які потужно ведуть тут свою діяльність. 
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 В умовах ринку для поліпшення кредитного забезпечення необхідно створити 

адекватну ринкову кредитну інфраструктуру з обслуговування підприємств. Вважаємо, що 

до кредитної інфраструктури повинні входити не тільки нині чинні комерційні банки, але й 

кредитні спілки, фінансові компанії та спеціальний кредитний Фонд. Основними завданнями 

щодо поліпшення кредитування підприємств є розширення ринку банківських послуг, 

розширення можливостей та сприяння розвитку альтернативних фінансових установ. 

«Деградація» фінансово-кредитної сфери в підтримці господарських одиниць 

визначає негативне екзогенне підґрунтя для розвитку суб‘єктів підприємництва. Кредитне 

забезпечення сільськогосподарських підприємств має формуватися на ринкових засадах, що 

є підґрунтям  розбудови кредитної інфраструктури. Належне кредитування — визначальний 

чинник ефективного функціонування підприємств, основа їх фінансової безпеки. 

Доступність кредитних ресурсів впливає на збільшення обсягів виробництва, активізує 

підприємницьку ініціативу та сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств. 

Таким чином, кредитування безпосередньо пов'язане з фінансовою безпекою суб‘єктів 

підприємництва, оскільки становить функціональну детермінанту його ефективного та 

сталого зростання. Для ефективного та безпечного функціонування підприємства повинні 

використовувати систему управління фінансовою безпекою, яка є складним та 

багатоаспектним явищем. Головним завданням системи управління фінансовою безпекою 

підприємства є передбачення і випередження можливих загроз, що призводять до кризового 

стану, а також проведення антикризового управління, яке спрямоване на виведення 

підприємства з кризового стану; мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічному 

стану суб‘єкта підприємництва, зокрема його фінансовим, матеріальним, інформаційним, 

кадровим ресурсам, на основі розробленого комплексу заходів економіко-правового та 

організаційного характеру. Найбільше значення у справі забезпечення фінансової безпеки 

підприємництва мають первинні економіко-правові та організаційні заходи, що забезпечують 

фундамент, основу системи безпеки, на відміну від вторинних – технічних, фізичних. 

 

 

Чопик О.В.  

Львівська державна фінансова академія, 

Науковий керівник – Васьківська К.В. д.е.н. професор 

 

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Функціонування підприємств має великий вплив на приміську територію, який 

проявляється у зміні їх функціонально-планувальної цілісності, порушенні соціально-

економічної спрямованості, зниженні екологічності зеленої зони. Фінансова безпека 

приміських територій охоплює фінансову безпеку окремого громадянина, домашніх 
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господарств, населення в цілому, підприємців, підприємств, організацій, установ та їх 

асоціацій, окремих секторів економіки. 

Діяльність підприємств приміських територій пов‘язана з багатьма ризиками, вплив 

яких сьогодні, в період переходу до ринкової економіки, жорсткої та недобросовісної 

конкуренції, глибоких зрушень в системі економіки, в період нестабільної політичної 

ситуації та інших негативних чинників, став особливо відчутним. Така ситуація ускладнює і 

погіршує стабільне функціонування підприємств, ставить під загрозу їх подальшу успішну 

діяльність та призводить до виникнення фінансових труднощів, викликаних фінансовими 

ризиками. 

Важливим на сьогодні є забезпечення фінансової безпеки підприємств приміських 

територій, яка характеризує їх захищеність від негативного впливу фінансових ризиків та 

спроможність швидко та ефективно реагувати на різноманітні загрози. Одним із основних 

елементів системи фінансової безпеки є управління фінансовими ризиками, що полягає у 

виявленні та оцінці притаманних суб‘єкту господарювання фінансових ризиків, вжиття 

заходів для їх нейтралізації, а також прийняття відповідних рішень для вибору подальшої 

стратегії діяльності. 

Фінансова безпека приміських територій включає фінансову безпеку окремого 

громадянина, домашніх господарств, населення  цілому, підприємців, підприємств, 

організацій, установ та їх асоціацій, окремих секторів економіки. Схематично структуру 

фінансової безпеки приміських територій зображено на рис.1.  

 

 

 
 

Рис. 1. Система фінансової безпеки приміських територій* 

*Розроблено автором. 

 

Процес економічного  розвитку підприємств приміських територій супроводжується 

фундаментальними змінами у структурі економіки. Додатково економічний розвиток 

Фінансова безпека 

суб‘єктів 

підприємництва 

Фінансова безпека 

грошово-кредитної та 

бюджетної сфер 

Фінансова безпека 

домашніх 

господарств 

Фінансова безпека 

приміських територій 

Фінансова безпека  

населення 



 43 

приміських територій включає: розвиток освіти і охорони здоров‘я, розвиток системи 

соціального забезпечення, вдосконалення законодавства й інструкцій з метою забезпечення 

економічних і політичних прав і свобод. Чинники, що впливають на економічний розвиток 

підприємств приміських територій, це насамперед, людський, фінансовий та майновий 

капітали, природні ресурси, технологія, культура, традиції, звичаї. Їх взаємодія здатна 

стимулювати економічний розвиток підприємств. 

 

 

Ярмольський С.І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Васьківська К.В., д.е.н. професор 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Для підприємств система фінансової безпеки повинна функціонувати постійно і бути 

спрямованою на зміцнення фінансового потенціалу, забезпечувати стабільний розвиток 

економіки. З огляду на це необхідно розробити комплекс заходів, які створять дієвий 

інструмент стабільного фінансового потенціалу підприємств та їх економічного зростання в 

цілому. Тому актуальними є наукові дослідження дієвості інструментарію для зміцнення та 

нарощування фінансового потенціалу, що є запорукою стабільного розвитку підприємств та 

фінансової безпеки загалом.Основною метою управління фінансовим потенціалом 

підприємств є досягнення максимально можливого фінансового результату за умови 

наявності власного капіталу, необхідного для формування інвестиційної діяльності, та 

ефективної системи управління фінансами, яка забезпечує стійкий фінансовий стан.На 

формування кінцевих результатів діяльності підприємств значний вплив мають чинники 

зовнішнього характеру, зокрема недосконала законодавча база, високі відсоткові ставки за 

користування кредитом, великі податки, неефективне фінансове планування та управління 

активами зумовлює потребу у своєчасному діагностуванні фінансової діяльності в управлінні 

фінансовим потенціалом загалом. Тому актуальною залишається проблема ефективного 

управління фінансовим потенціалом підприємств.Вирішення зазначених проблем передбачає 

впровадження ефективної системи управління фінансовим потенціалом підприємств, що 

неможливо без розробки принципово нових підходів до визначення ролі й місця управління 

фінансовим потенціалом в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього економічного 

середовища . 

На управління фінансовим потенціалом підприємств впливає їх елементний склад, 

джерела надходження та фактори впливу на його розвиток. Воно здійснюється на 

підприємствах для досягнення максимально можливого фінансового результату за таких 

умов: наявності власного капіталу, обсяг якого забезпечує виконання умов ліквідності; 

можливості залучення капіталу; ефективної системи управління фінансовими 

ресурсами.Фінансовий потенціал у структурі стратегічного потенціалу підприємств відіграє 
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визначальну роль:впливає на виробничий потенціал з точки зору вільних фінансових 

ресурсів, достатності коштів на технологічні інновації;впливає на управлінський потенціал 

через стабільний фінансовий стан для нарощування стратегічного потенціалу, забезпечення 

прибутковості та рентабельності бізнесу, реалізації ефективних господарських 

стратегій;впливає на ринковий потенціал через фінансові можливості для здійснення 

маркетингових досліджень, забезпечення гнучкої цінової політики, значної ринкової частки, 

низьких витрат на збут та доведення продукції до споживача . 

Як наслідок, фінансовий потенціал формує ключові напрями розвитку та ефективні 

інструменти перспективного управління усією фінансовою діяльністю і відповідає за 

ефективне забезпечення руху грошових потоків від одних господарюючих суб‘єктів до 

інших. Безумовно, фінансовий менеджмент повинен у плануванні фінансових потоків 

використовувати весь доступний інструментарій, у тому числі орієнтацію на внутрішні і 

зовнішні позикові джерела фінансування. Відповідно, основною метою управління 

фінансовим потенціалом підприємств є оптимізація фінансових потоків. Для цього 

підприємства повинні розробляти та ефективно застосовувати відповідні стратегії 

фінансування. 

Використавши весь можливий інструментарій управління фінансовим потенціалом 

підприємств, можна сформувати і застосувати відповідну фінансову стратегію. Зростання 

ринкової вартості підприємств вимагає безперервного надходження капіталу та формує 

інвестиційну привабливість, що характеризує їх стійкий фінансовий стан у недалекій 

перспективі. 

Для підприємств необхідним є створення фінансової безпеки, як структурного 

компонента економічної безпеки. Під фінансовою безпекою розуміємо діяльність 

підприємств щодо управління ризиками, розробку заходів із захисту від зовнішніх та 

внутрішніх загроз та забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, 

формування максимального розміру прибутку, стабільної фінансової рівноваги, оптимізацію 

грошових потоків. Визначальним чинником забезпечення фінансової безпеки підприємств є 

прибуток, який впливає на зростання власного капіталу, формування резервного та 

страхового фондів, диверсифікацію виробництва. 

У межах сучасної парадигми фінансовий потенціал може бути визначений як 

підґрунтя для створення й розвитку стійких конкурентних переваг підприємств на основі 

формування унікальних комбінацій ресурсів і високих компетенцій, стратегічної гнучкості 

управління фінансовими ресурсами. Успіх у будь-якій виробничій діяльності сьогодні 

визначається якісно побудованою системою фінансового управління, необхідною умовою 

якого є забезпечення фінансової безпеки підприємств. Зокрема, низька рентабельність 

підприємств є проблемою, що негативно впливає на її фінансову безпеку. Для зменшення 

негативного впливу цього ризику пропонуємо фінансові важелі – ціни, податки, кредити, 
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інновації, а серед фінансових методів – політику ціноутворення, оподаткування, інноваційні 

технології, кредитування, а на рівні держави – пільгове оподаткування і кредитування, 

дотації і субвенції, що дасть змогу підвищити рентабельність та зміцнить їх фінансову 

безпеку. 

Не можна залишити поза увагою зміну валютних курсів гривні, що негативно впливає 

на кінцеві фінансові результати діяльності підприємств, конкурентоспроможність продукції 

на внутрішньому ринку, оскільки внаслідок падіння цін на імпортну продукцію різко 

зменшується попит на вітчизняну, а відповідно знижується рівень фінансової безпеки 

підприємств. Захистом від таких коливань з боку підприємств має бути використання 

страхування та хеджування, а держава повинна у валютному регулюванні враховувати 

інтереси підприємств. 

Система фінансової безпеки підприємств має на меті усунення причин кризових явищ 

і процесів у галузі, усунення наслідків кризи та забезпечення ефективної фінансово-

господарської діяльності. Процес оптимізації внутрішніх і зовнішніх джерел формування 

власного фінансового потенціалу ґрунтується на таких критеріях:забезпечення мінімальної 

частки сукупної вартості залучення власного фінансового потенціалу (вартість залучення 

власного фінансового потенціалу за рахунок зовнішніх джерел не повинна перевищувати 

вартість залучення позичкових коштів ); забезпечення збереження управління виробничою 

структурою його засновниками. 

 

 

Michał Godek 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

OCENA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W 

WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

Prowadzenie każdego przedsiębiorstwa wymaga podejmowania wielu decyzji. Do 

najważniejszych można zaliczyć decyzje inwestycyjne oraz finansowe, których efekty wpływają na 

osiągane nadwyżki ekonomiczne oraz rozwój przedsiębiorstwa. Rezultaty podejmowanych działań 

oddziałują m.in. na rentowność przedsiębiorstwa, a to na jego bezpieczeństwo finansowe. 

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa jest finansową gwarancją istnienia i rozwoju 

przedsiębiorstwa, która powstaje w wyniku codziennych wieloletnich starań przedsiębiorstwa o 

zapewnienie dobrej kondycji finansowej, a w ramach głównych obszarów kreowania i zapewniania 

tego bezpieczeństwa wyróżnić można sprzedaż produktów (usług) towarów i materiałów, płynność, 

wypłacalność, rentowność, rezerwy finansowe i inwestycje. Określane jest jako zdolność 

przedsiębiorstwa do zachowania możliwości regulowania bieżących zobowiązań oraz wysokiej 

sprawności działania. Zachowanie bezpieczeństwa finansowego w wielu przypadkach sprzyja 

ciągłości realizowanej działalności.  

Ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa wymaga ustalenia kryteriów i 

mierników, a następnie przeprowadzenia pomiaru. Pomiar winien być jednak rozpatrywany z 
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punktu widzenia zarządzania a nie księgowości. Dlatego też, nie można mówić o uniwersalnym 

systemie oceny, gdy taki system nie istnieje. Jego zakres i funkcje mają bowiem charakter 

względny, zależny od celu, jakiemu ma on służyć. 

W polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu prezentowane są różnorodne mierniki pomiaru 

bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Stosownie do prezentowanych poglądów, 

zdecydowana większość z nich dotyczy pomiaru płynności finansowej oraz cyklu konwersji 

gotówki. 

Na bazie teorii celem artykułu jest identyfikacja i wybór mierników oceny bezpieczeństwa 

finansowego przedsiębiorstwa i zastosowanie tych mierników na przykładzie wybranych 

przedsiębiorstw w województwie podkarpackim.  

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części Polski, obejmuje 159 

gminy. Populacja województwa wynosi 2 130 001 osób.  

Podkarpackie należy do województw słabo rozwiniętych ze względu na poziom i 

efektywność rozwoju, nasycenie infrastrukturą i poziom życia. Znajduje to odbicie m.in. w 

wielkości PKB na jednego mieszkańca i poziomie wynagrodzeń. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2010 roku  wynosiło 2781,83 zł, co stanowi 81,7%  

średniego wynagrodzenia w Polsce. Nadal brakuje tu silnych podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących w branżach wysoko zaawansowanej technologii,  które mogłyby wykorzystać 

istniejący w regionie potencjał naukowo – techniczny. 

Na terenie województwa działało (na koniec 2011 roku) około 152 618 podmiotów 

gospodarczych, z czego podmioty aktywne stanowiły 77,7%. Dominują podmioty gospodarcze z 

sekcji: handel i naprawa pojazdów (29,9%), budownictwo (12,5%) oraz przemysł (10,1%). W 

strukturze przemysłu dominuje przemysł lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy, 

wytwarzając łącznie prawie 70% produkcji przemysłowej województwa. Ważną rolę ogrywa 

również przemysł szklarski, materiałów budowlanych, drzewny i lekki.   

 Jednym z największych atutów regionu jest zlokalizowanie na tym obszarze centrum 

polskiego przemysłu lotniczego, czyli klastra przemysłowego „ Dolina Lotnicza‖.  Skupia on 

przedsiębiorstwa oraz inne instytucje prowadzące działalność związaną z przemysłem lotniczym i 

ma wiodącą rolę w dziedzinie innowacyjności. 
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Paulina Czarnota 

Uniwersytet Rzeszowski 

 Opiekun projektu – dr Mariola Grzebyk 

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE W ASPEKCIE GLOBALIZACJI 

W dzisiejszych czasach rynki finansowe są szczególnie podatne na przeobrażenia jakie 

dokonują się we współczesnej gospodarce powodując ich destabilizację i ogólne „rozchwianie‖. Już 

od 2007 roku po ostatnim kryzysie wzrosło ryzyko, a także niepewność na rynkach finansowych. 

Skutki tego zdarzenia odczuwamy do dziś. Kryzys, jak i inne negatywnie występujące zjawiska w 

gospodarce dodatkowo potęgowane są przez procesy globalizacji. Działa ona jak pewnego rodzaju 

wirus – który atakując jeden kraj – rozprzestrzenia się na sąsiednie.  Aby zapobiec temu zjawisku 

wprowadza się specjalne zasady, które tworzą nową konstrukcję systemu finansowego.  

Rynek finansowy jest to zbiór instytucji i instrumentów oraz regulatorów, które służą do 

budowania i wzmacniania zaufania pomiędzy importerami a eksporterami kapitału oraz do alokacji 

nadwyżki środków finansowych tak aby umożliwić zachowanie jego spójności. Procesem, który 

zmienia rynki finansowe jest globalizacja. Dotyczy ona wzrostu połączeń globalnych na skutek 

zintensyfikowania ponad granicznych strumieni finansowych. Wg. J. K Solarza globalizacja 

rynków finansowych odnosi się do swobody dokonywania każdej możliwej transakcji finansowej, 

bez względu na to jakich walut dotyczy, a także jakie jest miejsce zamieszkania i narodowość stron 

kontraktu.. Swoim zasięgiem obejmuje ona nie tylko rynki regionalne, ale też i międzynarodowe, 

gdzie po stronie popytu jak i podaży uczestnicy mają zasięg regionalny, narodowy i 

międzynarodowy. Globalizacja dotycząca rynków finansowych obejmuje więc waluty krajowe jak i 

obce oraz różnego rodzaju kapitały występujące w różnych wielkościach jak i czasie wyrażane 

poprzez pieniądz. Aby dokładnie przeanalizować globalizację rynków finansowych należy 

rozpatrzeć ją w odniesieniu do korzyści i kosztów jakie ze sobą niesie. Analizując jej zalety można 

wymienić przede wszystkim powstanie nowych usług finansowych, a także instrumentów 

finansowych. Następnie dywersyfikację ryzyka finansowego, zwiększenie liczby derywatów, które 

mają na celu zabezpieczanie ryzyka finansowego. Kolejnym ważnym aspektem jest także wzrost 

konkurencyjności i umiędzynarodowienie poprzez poprawę efektywności funkcjonowania rynków 

finansowych. Natomiast ostatnią korzyścią, ale nie mniej ważną, jest optymalizacja alokacji 

zasobów. Rozważając powyższe pozytywy, należy się także przyjrzeć negatywnym aspektom 

związanym z globalizacją. Przede wszystkim szybkość z jaką rozprzestrzeniają się zaburzenia 

występujące na rynku między różnymi krajami, które mogą prowadzić do destabilizacji – a co za 

tym idzie braku bezpieczeństwa rynków finansowych. Gdy w jednym kraju dochodzi do zaburzeń 

większość inwestorów albo zamraża swój kapitał albo się wycofuje - pojawia się tu efekt 

naśladownictwa – który wzmocniony poprzez globalizację obejmuje kolejno resztę gospodarki 

światowej. Kolejnym aspektem może być zwiększenie nierówności występujących w gospodarce. 
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Może ona nasilić je do takich rozmiarów, w których mogą one negatywnie wpłynąć na stabilność 

gospodarek.  

Podsumowując, globalizacja ma bezpośrednie przełożenie na rynki finansowe. Ich 

stabilność zależy więc od stabilności procesów globalizacji. Obecnie gospodarka światowa cechuje 

się silnymi mechanizmami globalizacyjnymi i z pewnością wymaga zastosowania odpowiednich 

systemów regulujących w celu ogólnej stabilizacji.  

 

 

Katarzyna Grzebyk 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Opiekun naukowy – dr Mariola Grzebyk 

PRZYCZYNY GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 

Kryzys finansowy jest bardzo różnie definiowany w literaturze światowej. Jednak cechą 

wspólną wszystkich typów kryzysów jest wystąpienie nagłego, nieoczekiwanego wydarzenia 

krytycznego, obecność poczucia niepewności co do przyszłości, naruszenie rutynowych sposobów 

działania oraz konieczność zmiany dotychczasowych metod działania.  

Kryzys finansowy dotyczy sytuacji, w której pojawiają się poważne zakłócenia na rynku 

finansowym, objawiające się spadkiem cen aktywów, a także upadłością wielu instytucji 

finansowych, jaki i niefinansowych.  

Rozpatruje się go w aspekcie makroekonomicznym oraz mikroekonomicznym. W skali 

mikroekonomicznej kryzys powstaje na skutek nieumiejętnego zarządzania finansami podmiotu 

gospodarczego. Częste występowanie kryzysów w skali mikro może być symptomem problemów w 

systemie finansowym gospodarki. Z kolei z kryzysem w skali makro  mamy do czynienia wówczas 

gdy  zjawisko to pojawi się w sektorze instytucji finansowych. To zjawisko może przełożyć się na 

kryzys całego systemu gospodarczego.   

We współczesnym świecie badając przebieg i skutki różnych rodzajów kryzysów nie można 

zapomnieć o istotnym oddziaływaniu zjawiska globalizacji. Może bowiem wystąpić efekt zarażenia 

pomiędzy różnymi krajami, o charakterze faktycznym lub tylko psychologicznym. Przyjmuje się, że 

globalizacja przyczynia się do zarówno do zwiększenia powiązań  gospodarczych między różnymi 

krajami, jak i do umiędzynarodowienia zjawisk kryzysowych. 

Kryzys nie jest zjawiskiem nowym i zawsze wiąże się z przebiegiem cyklu 

koniunkturalnego.  Cykl koniunkturalny to zmiany ogólnego poziomu aktywności gospodarczej 

występujące na tle rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim czasie.  

Można wyróżnić różne rodzaje cyklów.  Występują chociażby te, które wiążą się z rynkami 

finansowymi, fluktuacje średniookresowe, a nawet długie cykle, występujące w horyzoncie 50-60 

letnim.  
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Celem artykułu jest ukazanie i omówienie podstawowych przyczyn pojawienia się 

globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2009.  

Perturbacje zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych, a dotyczyły rynku kredytów 

hipotecznych powiązanych ze spekulacjami na rynku nieruchomości.  Nowymi elementami, 

wcześniej nie występującymi były: rola instrumentów pochodnych, procesy globalizacji oraz 

nadzór nad rynkiem kapitałowym. Do głównych instrumentów pochodnych, które odegrały 

znaczącą rolę w rozwoju zdarzeń na rynku amerykańskim były obligacje hipoteczne powstałe przez 

sekuturyzację wierzytelności z kredytów na zakup nieruchomości oraz tzw. kontrakty wymiany 

ryzyka kredytowego. Przyczyniły się one do zwielokrotnienia skali oddziaływania kryzysu 

zapoczątkowanego na rynku nieruchomości.  

Czynniki te sprawiły, że problemy amerykańskiego rynku finansowego rozprzestrzeniły się 

na działanie globalnego systemu finansowego, uruchamiając spirale spadających cen aktywów oraz 

strat banków lub nawet ich upadku, czego spektakularnym przykładem był bank inwestycyjny 

Lehman Brothers. 

Podsumowując do zdarzeń o charakterze makroekonomicznym, które miały wpływ na 

rozprzestrzenienie się zjawiska kryzysu należały: długie utrzymanie niskiego poziomu stóp 

procentowych w krajach rozwiniętych oraz niska inflacja, pogłębianie się globalnej nierównowagi, 

wzrost znaczenia sektora finansowego, niedostateczna kontrola i regulacja rynków finansowych, 

zmiany na niektórych rynkach, np. nieruchomości w USA, kumulowanie oszczędności w 

gospodarkach wschodzących.  

Natomiast biorąc pod uwagę te o charakterze mikroekonomicznym należy wymienić: 

zaimplementowanie przez banki do swojej działalności modelu „orginate-distribute‖, rozwój 

inżynierii finansowej, wykorzystanie krótkoterminowych pożyczek do finansowania aktywów 

długoterminowych, wzrost skomplikowania funkcjonowania rynków finansowych.  

 

 

Justyna Makuch 
Uniwersytet Rzeszowski 

Opiekun naukowy – dr inż. Mariola Grzebyk 

BUDŻET I POLITYKA PODATKOWA, RYZYKO I ZAGROŻENIA DLA FINANSOWEGO I 

GOSPODARCZEGO BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW I REGIONÓW. 

Państwa i regiony powinny spełniać podstawowe role takie jak:  

- rola legislacyjna, czyli tworzenie prawa obowiązującego podmioty gospodarcze oraz 

regulującego obowiązujące między nimi zasady współdziałania i konkurencji. Przejawem 

roli legislacyjnej jest również stworzenie sprawnych instytucji zapewniających 

przestrzeganie prawa (sądy, policja, administracja); 
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- rola regulacyjna, czyli wpływ na otoczenie ekonomiczne, w którym działają podmioty 

gospodarcze. Rolę tę państwo wypełnia poprzez prowadzoną przez siebie politykę 

gospodarczą: pieniężną, fiskalną, oraz strukturalną; 

- rola dostarczyciela dóbr publicznych. Dobra publiczne to takie, które państwo może 

dostarczyć skuteczniej niż sektor prywatny, a które służą zaspokojeniu potrzeb 

społeczeństwa; 

- rola redystrybucyjna, czyli zmiana struktury dochodów, skierowana w stronę ochrony grup 

słabszych ekonomicznie w celu zwalczania ubóstwa. Role tę państwo wypełnia poprzez 

politykę podatkową, politykę transferów pieniężnych kierowanych do gospodarstw 

domowych oraz politykę świadczeń dostarczanych gospodarstwom domowym nieodpłatnie, 

lub poniżej cen rynkowych (jest to więc redystrybucja dochodów, będąca elementem 

systemu państwa opiekuńczego); 

- rola właścicielska, czyli państwowa własność części przedsiębiorstw funkcjonujących na 

rynku (przedsiębiorstw państwowych). 

Budżet możemy opisać, jako formalny plan działania. Dla jednostek gospodarczych jest to 

wymagalny dokument, w którym ustala się to, co dane przedsiębiorstwo chce zaplanować (poziom 

produkcji, zapasów, etc. wg posiadanych środków).  

W gospodarstwach domowych owy budżet zazwyczaj nie jest przygotowany w formie 

pisemnej, natomiast dla sektorów publicznych są to główne wytyczne na kolejny rok budżetowy. 

Możemy zdefiniować budżet, jako bilans planowanych przepływów strumieni finansowych 

przez podmiot gospodarczy w procesie osiąganych celów i wykonywania zadań. Jako rachunek 

strumieni jest w pewnym sensie podobny do rachunku strat i zysków, będącym raportem 

informującym o wynikach finansowych funkcjonowania podmiotu gospodarczego w określonym 

czasie. Dochody i wydatki dla każdego podmiotu a szczególnie dla sektora publicznego są inne i 

należy je rozpatrywać je w różnych kategoriach, takich jak czas; stabilność, regularność bądź 

zmienność; stopień determinizmu lub nie pewności i elastyczności; źródła pozyskiwania oraz 

kierunek ich przeznaczenia, adresata korzyści czy też spełniania funkcji. Nieuchwalenie budżetu 

niesie ze sobą konsekwencje. W przypadku jego odrzucenia jednostka lub sektor publiczny musi 

poprawić, zmienić wydatki bądź planowane przychody lub też także zmienić plany 

zagospodarowania finansów. 

Natomiast, jeśli parlament nie jest w stanie porozumieć się, co do budżetu i nie przedstawi 

ustawy budżetowej prezydentowi do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia sejmowi jej 

projektu zostaje rozwiązany. Kadencja takiego parlamentu zostaje skrócona. Gminy mogą zaciągać 

pożyczki i kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy lub na 

finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycie w planowanych dochodach gminy; z tym, że 

http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=471&pageId=608
http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=253&pageId=608
http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=447&pageId=608
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kredyty i pożyczki przeznaczone na finansowanie wydatków, nie znajdują pokrycia w planowanych 

dochodach gminy, mogą być zaciągnięte do wysokości określonej w budżecie gminy. 

Budżety podmiotów sektora publicznego są zasilane przez podatki różnych kategorii. W 

Polsce budżet centralny zbiera podatki pośrednie- VAT i akcyzy- a także podatki dochodowe od 

osób indywidualnych oraz podatki od firm czy spółek. 

Samo bezpieczeństwo kraju lub regionów jest bardzo szeroko rozumiane. Możemy je 

rozpatrywać na płaszczyźnie narodowej, europejskiej i globalnej. Kraje Europy Środkowo- 

Wschodniej posiadają bardzo dużo, odmiennie od siebie problemów. Stawiane sobie na początku 

cele nie raz pojawiały się wraz z problemami, tak jak do nie dawna państwo zakładało wejście do 

NATO, Unii Europejskiej lub też do innych organizacji, co pozwoliło na względnie solidarna 

politykę międzynarodową. Po osiągnięciu danego etapu przez kraj, zmieniał on swój charakter oraz 

kierunek działania. Podobnie jest też z regionami- jednostki samorządowe łączące się potrafią 

więcej zdziałać, uzyskać zamierzone cele, wypromować własne gminy, tereny regiony. Kolejnym 

dość nowym problemem, niedostrzegany do tej pory to państwa upadłe lub będące w stanie rozkład, 

które nie są zdolne do uczestnictwa w systemie światowym.  

Aby zwiększyć atrakcyjność terenu wiele państw i regionów korzysta z funduszy 

pozyskanych z Unii Europejskiej. Dla niejednej jednostki jest to awans cywilizacyjny, poprzez 

poprawę infrastrukturę drogową lub publiczną. Dzięki korzystaniu z dodatkowych środków 

unijnych (wraz z współ dofinansowaniem z budżetu) przez państwa lub regiony, stały się one 

bardzo konkurencyjne, między innymi lokalnie, regionalnie czy też na arenie międzynarodowej lub 

globalnie. 

Wspólne działanie pomiędzy jednostkami gospodarczymi, pomiędzy sektorami publicznego 

daje większe możliwości realizacji zaplanowanych celów. Współpraca daje pozytywne dla obu 

stron korzyści rozwoju oraz kolejne szanse do dalszego doskonalenia się państw i regionów. 

 

 

Mgr Tomasz Miszczak 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania 

 

 

WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM, CZYLI KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW 

PRAC BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH 
Współpraca nauki z biznesem, to temat, który coraz częściej pojawia się w środowisku 

naukowym i uczelnianym. Przedsiębiorcze podejście ma bowiem znaczenie nie tylko w biznesie, 

ale także w kreowaniu prawidłowych postaw i zachowań komórek dydaktycznych. Chcąc budować 

nowoczesne, otwarte na rozwój jednostki, należy zastanowić się nad potencjałem wiedzy, który 

niedostrzegany jest na poszczególnych wydziałach. Odnajdując praktyczne zastosowania dla teorii 
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ukrytych w publikacjach, artykułach i pracach naukowych można niejednokrotnie próbować 

„wyeksponować‖ te treści do biznesu, co w uogólnieniu nazywa się komercjalizacją. Termin ten nie 

jest precyzyjnie i jednoznacznie zdefiniowany, jednakże przyjmuje się, że komercjalizacja, to 

„spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie 

sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub 

wykreowania kapitału‖. Najogólniej stwierdzając, to proces prowadzący do udostępnienia 

przedsiębiorcom lub innym podmiotom, nowych produktów, metod, czy rozwiązań, w celu ich 

urynkowienia i uzyskania korzyści finansowych.  

Przyglądając się bliżej procesowi komercjalizacji, a także doświadczeniom płynącym z 

zachodu – Włoski inkubator I3P, na Politechnice w Turynie oraz Uniwersytet w Helsinkach – 

Biomedicum (Finlandia); Uniwersytet Łódzki, a dokładniej zespół pracowników Wydziału 

Zarządzania: dr Paweł Głodek oraz dr Magdalena Wiśniewska przy współpracy z Centrum 

Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego stworzyli autorski projekt „SCOUTING – aktywny 

system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki 

i przedsiębiorców‖. Na podstawie doświadczenia partnerów ponadnarodowych, ich obecnych 

działań i realizacji, Scouting ma podnieść zdolność Uczelni w zakresie szeroko rozumianej 

współpracy z przedsiębiorcami poprzez uporządkowanie i stworzenie nowoczesnego systemu 

identyfikacji, monitorowania oraz oceny potencjału komercyjnego wyników prac badawczych 

realizowanych w ramach pracy Uniwersyteckiej. 

Cele Scoutingu: 

 Poprzez zastosowanie aktywnych form i narzędzi, poprawa efektywności 

identyfikacji i monitoringu tworzonej w ramach działalności badawczej technologii oraz wiedzy,  

 Poprawa oraz podniesienie potencjału pracowników naukowych w zakresie działań 

dotyczących transferu technologii oraz komercjalizacji wiedzy,  

 Poszerzenie perspektyw i potencjału Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie 

zdobywania wiedzy dotyczącej posiadanego potencjału komercyjnego,  

 Utworzenie na Uczelni dogodnych warunków wspomagających proces 

komercjalizacji wiedzy.  

Aby powyższe cele były spełnione na Uniwersytecie Łódzkim, przeszkolono poprzez studia 

podyplomowe grupę osób, spośród, których dziesięcioro z nich obecnie pełni rolę SCOUTÓW. Są 

to pracownicy wyspecjalizowani w poszczególnych dziedzinach wiedzy i ich działania są 

nakierowane na poszczególne wydziały. Scouci mając bezpośredni dostęp do wyników 

prowadzonych projektów i prac, a także uczestnicząc w procesach badawczych, na bieżąco oceniają 

przydatność realizowanych rozwiązań w odniesieniu do działań rynkowych. Instytucją wspierającą 
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Scoutów jest Centrum Transferu Technologi Uniwersytetu Łódzkiego, a także grupa mentorów i 

coauchów przydzielona każdemu Scoutowi.  

W efekcie Scout na Uniwersytecie Łódzkim: 

 Poszukuje oraz identyfikuje rozwiązania, które potencjalnie są możliwe do 

komercjalizacji,  

 Wstępnie ocenia możliwość realizacji tych rozwiązań, 

 Wspiera proces transferu rozwiązań poza uczelnię i tworzy ofertę komercyjną. 

Te zadania są zobrazowane na poniższym diagramie, który dodatkowo pokazuje, że 

niekwestionowane i bezwzględne, szczególnie na początku tworzenia sieci Scoutów, znaczenie ma 

„uczenie się‖, albo też ciągła wymiana doświadczeń pomiędzy, wszystkimi, zaangażowanymi w 

pracę uczestnikami projektu.  

Chcąc jak najlepiej podnieść zdolność Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami 

Scouci pracują po dwie osoby na jednym wydziale, testując obecnie możliwości i płaszczyzny 

współpracy. Główną używaną obecnie metodą jest metoda „Porta a porta‖, stosowana przez 

partnerów z Turynu, co oznacza bezpośrednie pukanie do drzwi, za którymi kryje się wiedza, 

technologia możliwa do komercyjnego wykorzystania. W efekcie realizacji projektu, obecnie dąży 

się do ogólnego uprzedsiębiorczenia Uczelni, a dokładniej, do: 

 Nawiązania kontaktów oraz relacji pomiędzy uczelnią, a przedsiębiorcami, 

 Pozyskania i uporządkowania informacji na temat prac naukowych realizowanych na 

uczelni, 

 Usystematyzowania działań związanych z oceną potencjału komercyjnego prac 

badawczych, 

 Promocji i pokazania korzyści, pracownikom naukowym, płynących z 

komercjalizacji prac badawczych, 

 Komunikacji międzywydziałowej oraz potencjalnego stworzenia 

międzywydziałowych zespołów badawczych, 

 Powiększenia liczby komercjalizowanych projektów,  

 Stworzenia ustabilizowanego i jasnego systemu identyfikacji i monitoringu prac 

badawczych.  

Wdrożenie Scoutingu, to działanie innowacyjne na skalę Polski. Podobne działania są 

stosowane u zagranicznych partnerów z Włoch oraz Finlandii. Projekt realizowany na 

Uniwersytecie Łódzkim jest systemem aktywnym i w sposób czynny zajmuje się poszukiwaniem 

składników wiedzy możliwej do komercjalizacji. Tworzy sieć wyspecjalizowanych Scoutów, 

zajmujących się identyfikacją i oceną potencjału rynkowego prac naukowych, którzy to pracownicy 

zaopatrzeni w specjalistyczną wiedzę mogą reagować szybko i skracać czas oczekiwania 
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przedsiębiorców, na właściwe rezultaty,  na płaszczyznach uczelnia – firma. Scouting, ciągle 

ewaluuje oraz rozwija się poprzez wymianę szerokich doświadczeń pracowników pełniących rolę 

Scouta. Współpraca nauki z biznesem jest obecnie jednym z kluczowych czynników rozwoju 

uczelni. Właściwe przeprowadzenie tego procesu może spowodować znaczne wzmocnienie 

wartości wyższych uczelni oraz przyczynić się do praktycznego podejścia, do badań naukowych. 

Komercjalizacja, to kolejny krok w przyszłość, który właściwie wykonany może przynieść wiele 

korzyści nauce i przedsiębiorcom.  

 

 

Литвинова Елена 

Международный университет «МИТСО» 

Назарова Светлана, 

доцент кафедры финансов  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Эффективность функционирования любой предприятия зависит не только от размера 

получаемой прибыли, но и от уровня налогообложения. так как размер получаемой прибыли 

зависит и от такого фактора, как налоги. получаемая чистая прибыль, после уплаты всех 

налогов, остается в распоряжении предприятия и используется на выплату дивидендов по 

акциям, на расширение производства, создание резервных фондов и т.д. 

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при распределении 

прибыли была достигнута оптимальность в удовлетворении интересов государства и 

предприятия. 

Так, например, если государство облагает предприятия очень высокими налогами, то 

это не стимулирует развитие производство, и может привести к сокращению объемов 

выпуска и реализации продукции. 

Отдельно необходимо отметить, что снижение налоговой нагрузки рассматривается 

как главный аспект налоговой реформы в Республике Беларусь. Налоговая система в 

настоящее время это одна из наиболее динамически развивающихся отраслей. Реформа по ее 

совершенствованию не завершается до сих пор. Главным событием в ней было создание и 

введение в действие Налогового кодекса Республики Беларуси. Главными направлениями 

налоговой реформы было установление единой и стабильной налоговой системы в 

Республике Беларусь, создание единой правовой базы, совершенствование налогового 

контроля. Особо из них всех выделялось снижение налоговой нагрузки путем введения более 

низких ставок по налогам. 

В отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение 

бизнеса – 2013» Республика Беларусь занимает 58-ю позицию, Беларусь по сравнению с ее 

партнерами по Таможенному союзу в рейтинге уступает Казахстану (49-я позицию), но 
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опережает Россию (112). Один из 10 критериев, применяемых для оценки условий для 

ведения бизнеса – критерий «налогообложение». По данному индикатору Республика 

Беларусь занимает 129-ю позицию,  Российская Федерация – 64-ю, Республика Казахстан – 

17-ю позицию.  

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь проделана большая работа по 

совершенствованию налоговой системы. В период с 2006 по 2012 годы в республике 

отменено большое количество налогов и сборов. Например: сбор на формирование местных 

целевых бюджетных фондов; сбор за размещение наружной рекламы на иностранных 

языках; целевые сборы из прибыли, остающейся в распоряжении организаций; сбор в 

республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 

продовольствия и аграрной науки; местный налог с продаж и налог на услуги. С 2012 года 

уменьшены ставки налога на прибыль (с 24 до 18 процентов), налога при упрощенной 

системе налогообложения (с 8 до 7 процентов – для плательщиков, не уплачивающих НДС; с 

6 до 5 процентов – для плательщиков  НДС). Таким образом, величина налоговой нагрузки 

на экономику в 2012 году снизилась до 25,5 процента к ВВП. С 2013 года ставки при 

упрощенной системе налогообложения снижены на 2 пункта, следовательно, и налоговая 

нагрузка предположительно снизится. 

Налоговая система играет важную роль в развитии экономики каждой страны. При 

помощи инструментов налоговой системы государство воздействует на процессы развития 

экономики. При формировании налоговой системы необходимо учитывать условия 

налогообложения в странах, являющихся партнерами по экономическим союзам. 

По оценке экспертов «Либерального клуба» общая налоговая ставка в процентах от 

прибыли в Беларуси составляет 62,8%, в России — 46,9%, в Казахстане — 28,6%. Это 

приводит к тому, что российский бизнес все чаще в качестве места своей регистрации 

выбирает Казахстан для снижения налоговой нагрузки. В случае если Российская Федерация 

значительно снизит налоговую нагрузку на местный бизнес, то перед белорусскими 

бизнесменами возникнет аналогичный соблазн. Только на месте российских бизнесменов 

окажутся белорусские, а на месте Казахстана — Россия 

Необходимо отметить, что среди стран-членов Таможенного союза более низкие 

ставки НДС в Казахстане – 12% и в России – 18 %, а в Беларуси – 20%.  Можно предложить 

в Республике Беларусь снизить основную ставку НДС до 18%. Налог на прибыль является 

одним из важных факторов при принятии решения о размещении бизнеса. Самая низкая 

ставка налога на прибыль в Таможенном союзе в Беларуси – 18 процентов (в России и 

Казахстане – 20%). В зарубежных странах происходит снижение налоговой нагрузки на 
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прибыль в связи с кризисными явлениями в экономики и с целью привлечения иностранных 

инвесторов. Можно предложить снижение ставки данного налога до 16%. 

Как показывает практика, в Республике Беларусь сохраняется достаточно высокий 

уровень налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты. С развитием рыночных отношений 

стала появляться, и в последнее время динамично развивающаяся, такая наука как налоговое 

планирование. Следствием ее мероприятий является организация налогового учета на 

предприятие, снижение налоговых платежей. Что для налогоплательщика является 

приоритетным направлением. Проведение мероприятий по налоговому планированию 

требует от субъектов, которые его проводят, определенной квалификации и знаний. Как 

правило, этим занимаются отдельные фирмы или отделы внутреннего контроля в крупных 

компаниях. Так как это является дорогостоящим процессом. Для малых предприятий 

реальными способами оптимизации и снижения налоговой нагрузки являются детальная 

проработка приказа об учетной политике для целей налогообложения, применение льгот 

предусмотренных Налоговым кодексом Республики Беларусь и применение специальных 

режимов налогообложения. Которые при минимальных затратах позволяют реально снизить 

уровень налоговой нагрузки на предприятие. 

 

 

Крюк М.А. 

Международный университет «МИТСО», г.Минск 

 

РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК 

Основным инструментом для проведения безналичных розничных платежей является 

банковская платежная карточка. Банковская платежная карточка – это платежный 

инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету банковских 

вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица для получения наличных 

денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий 

проведение иных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Рынок банковских платежных карточек нашей республики по зарубежным меркам 

находится в стадии развития. 

К основным факторам, сдерживающим рост операций с платежными карточками 

относятся: 

1) Человеческий фактор. К этому фактору можно отнести потребительские привычки 

и склонности людей расплачиваться наличными деньгами. При выдаче карточки 

целесообразно более конкретно и предметно информировать клиентов о возможностях 

данного вида банковского продукта.  
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2) Невысокие доходы населения.  Необходимо при реализации зарплатных проектов 

выдавать физическим лицам банковские платежные карточки бесплатно. Более широко 

использовать систему поощрительных мер для владельцев банковских платежных карточек 

(предоставление скидок, розыгрыши призов, бонусные программы поощрения и т.д.). 

3) Психология населения. В нашей стране весьма низок уровень пользовательской 

культуры держателей банковских карточек. Необходимо уделить самое серьезное внимание 

этой проблеме, создать привлекательный имидж карточки и заинтересовать в ней население. 

4) Недостаточное информирование клиентов о перечне услуг, за пользование 

которыми можно рассчитываться карточками, и о местах, где можно их реализовать. Следует 

повысить уровень рекламы по использованию банковских платежных карточек в платежном 

обороте. Существует потребность в более активном информировании клиентов банка 

посредством СМИ, а так же с использованием современных информационных технологий. 

5) Недостаточное количество предприятий торговли и сервиса, принимающих 

карточки к оплате. Необходимо в нашей стране  ускорить работы по организации 

собственного производства платежных  карт для их использования в платежных системах, а 

также необходимых технических средств. 

6) Значительные затраты на создание технической инфраструктуры, обусловленные 

необходимостью приобретения дорогостоящих импортных банкоматов, платежных 

терминалов, заготовок платежных карточек и др., так как в Беларуси они не производятся. 

Необходимо организовать на территории нашей страны производство собственного более 

дешевого платежного оборудования. 

7) Важной проблемой для банков, развивающих рынок платежных карточек, остается 

подготовка квалифицированных кадров. По статистике, на подготовку специалиста, который в 

состоянии выполнять поставленную задачу в этой сфере, уходит не менее 2-3 лет.   

Устранению или снижению влияния вышеперечисленных факторов и развитию 

операций с платежными карточками будут способствовать следующие мероприятия: 

1) комплекс действенных мер со стороны государственных органов и дальнейшее 

совершенствование нормативно-правовой базы. Необходим государственный контроль и 

мониторинг развития системы расчетов с использованием платежных карточек, доведение 

плановых показателей по безналичным операциям с карточками;  

2) увеличение числа кредитных карточек, являющихся хорошим стимулом для 

проведения безналичных расчетов, т. к. кредитная карточка позволяет устранить неудобства, 

связанные с необходимостью совершить платеж при отсутствии денег на счету клиента; 
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3) более широко использовать систему поощрительных мер для владельцев банковских 

платежных карточек (предоставление скидок, розыгрыши призов, бонусные программы 

поощрения и т.д.); 

4) разнообразие видов услуг. Это перевод на безналичные расчеты с использованием 

банковских платежных карточек операций по оплате населением таких услуг, как бытовые 

услуги, медицинские услуги, услуги в сфере туризма и развлечений, страховые услуги, 

транспортные услуги – оплата за парковку машин, оплата за проезд в пассажирском 

транспорте, услуги Белорусской железной дороги, покупка авиабилетов и т. д. 

5) открытый доступ к необходимой финансовой информации; 

6) развитие технической инфраструктуры, как с точки зрения количества, так и с 

точки зрения территориального аспекта; 

7) поиск возможностей отечественного производства оборудования; 

8) разработка и выполнение планов на региональном уровне по оснащению 

оборудованием по приему банковских платежных карточек для оплаты товаров и услуг 

организаций торговли, транспорта и иных отраслей; 

9) финансирование мероприятий по развитию безналичных расчетов с 

использованием платежных карточек со стороны государства; 

10) в области маркетинга карточных продуктов руководство банка должно решать 

следующие задачи: 

- привлечение новых клиентов и открытие карточных счетов; 

- расширение сети торговых точек, принимающих карточки банка; 

- кооперация с другими эмитентами карточек для разработки общих правил 

проведения операций и предотвращения подделок и мошенничества; 

- разработка дополнительных услуг для привлечения к своим карточным 

программам новых участников; 

- отбор кредитоспособных владельцев карточек для продажи им других банковских 

продуктов; 

11) повысить уровень рекламы по использованию банковских платежных карточек в 

платежном обороте; 

12) квалифицированность персонала на разных уровнях внедрения и обслуживание 

держателей платежных карт (борьба с текучестью кадров); 

13) согласованность законодательских  документов существующего алгоритма 

проведения расчетов в платежных системах; 

14) ведение стратегий развития согласованного эмиссионной и эквайринговой 

деятельности банков; 
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15) для внедрения массовых платежей населения в безналичную форму необходимо 

систематизировать техническое сопровождение расчетов клиентов; 

 16) для уменьшения влияния единого для многих банков процессингового центра – 

ОАО «Банковский процессинговый центр» необходимо «создать»  аналогичного конкурента;  

17) для упреждения риска мошенничества по платежным картам необходимо банкам 

организовывать постоянное периодическое обучение кассиров с предоставлением 

визуальных памяток обслуживающему персоналу; 

18) решение проблем отсутствия качественной связи, на которых работает 

терминальное оборудование, в торговле должно сводиться к развитию использования 

мобильной связи. Параллельное развитие сети операторов мобильной связи  должно решить 

указанный вопрос. 

Банковские платежные карточки дают значительные преимущества для всех 

участников платежной системы, имеют высокий потенциал для дальнейшего развития своих 

функциональных возможностей. 

 

 

Жданович Д., Королев Ю. 

Учреждение образования  

Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО» (г.Минск, Беларусь) 

ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТА 

С 1 января 2014 г. в Республике Беларусь вступает в силу новый закон РБ 

от 12.07.2013 ғ 56-З «Об аудиторской деятельности», которым предусмотрены механизмы, 

направленные на повышение качества аудиторских услуг, обеспечение стабильности работы 

аудиторского рынка, а также защиту прав и интересов пользователей аудиторских услуг. 

Понятие аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности определено как аудиторская 

услуга по независимой оценке бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, 

в т.ч. составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

и их Разъяснениями или законодательством других государств, в целях выражения 

аудиторского мнения о ее достоверности. 

В определении сделан акцент на то, что аудит представляет собой не проверку 

финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица с целью выявления всех 

возможных нарушений, а независимую оценку бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

целью выразить аудиторское мнение о ее достоверности, которая позволит пользователям на 

основании этой отчетности делать правильные выводы о финансовом положении, 

финансовых результатах деятельности и изменениях финансового положения аудируемого 

лица, а также принимать обоснованные экономические решения, базирующиеся на этих 

выводах. 
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Кроме того, в соответствии с Законом предметом аудита достоверности отчетности 

может быть не только бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

требованиями национального законодательства, но и отчетность, составленная в 

соответствии с МСФО или правилами ведения учета и составления отчетности других 

государств. 

Помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторские организации, 

аудиторы – индивидуальные предприниматели могут проводить аудит иной финансовой 

информации аудируемых лиц по так называемым специальным аудиторским заданиям. Их 

перечень в Законе не приводится, поскольку отдельные задания устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь, регулирующим иные сферы экономических 

отношений, а некоторые могут выполняться по требованиям пользователей в целях 

удовлетворения их информационных потребностей. 

Проведение обзоров финансовой информации – новая услуга для белорусских 

аудиторов. В настоящий момент разрабатываются национальные правила аудиторской 

деятельности, посвященные вопросам, связанным с проведением таких обзоров. 

Следует обратить внимание на сопутствующие аудиту услуги. К ним будут 

относиться услуги по компиляции финансовой информации и выполнению согласованных 

процедур в отношении финансовой информации. Аналогичная классификация 

предусмотрена в международных стандартах аудита. 

Аудиторская деятельность – исключительный вид деятельности, поэтому 

аудиторским организациям и аудиторам – индивидуальным предпринимателям запрещается 

осуществлять иные виды предпринимательской деятельности, кроме оказания аудиторских 

услуг и профессиональных услуг по перечню, приведенному в Законе. 

Профессиональные услуги не являются предметом регулирования Закона и 

национальных правил аудиторской деятельности. Вместе с тем состояние рынка аудиторских 

услуг свидетельствует о том, что оказание профессиональных услуг становится 

преобладающим направлением деятельности аудиторских фирм. Аудиторским организациям 

и аудиторам - индивидуальным предпринимателям при оказании профессиональных услуг 

следует руководствоваться требованиями законодательства, регулирующего 

соответствующие сферы деятельности. 

Впервые в Законе определены основные принципы осуществления аудиторской 

деятельности: 

• независимость; 

• конфиденциальность; 

• профессиональная компетентность; 
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• профессиональное поведение. 

По своей сути данные принципы этические, ими должен руководствоваться аудитор 

при выполнении своих профессиональных обязанностей. Более полно применяемые в аудите 

принципы раскрыты в Правилах аудиторской деятельности «Профессиональная этика лиц, 

оказывающих аудиторские услуги», утвержденных постановлением Минфина РБ 

от 19.12.2007 ғ 189, в основу которых положен Кодекс этики профессиональных 

бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров. 

Отдельным вопросам соблюдения принципов независимости и конфиденциальности в 

Законе уделено особое внимание. Статья 21 «Независимость аудиторских организаций, 

аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторов» дополнена нормой, 

запрещающей оказывать аудиторские услуги в отношении аудируемых лиц, являющихся 

страховыми организациями, с которыми у аудиторской организации или аудитора – 

индивидуального предпринимателя заключены договоры страхования ответственности за 

нарушение договора оказания аудиторских услуг или ответственности за причинение вреда 

имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности. 

В Законе изменились требования, предъявляемые к претендентам на получение 

квалификационного аттестата аудитора. Для того чтобы претендент был допущен к сдаче 

квалификационного экзамена, ему необходимо иметь высшее экономическое и (или) 

юридическое образование, стаж работы по специальности, соответствующей 

экономическому и (или) юридическому образованию, не менее 3 лет. При этом претендент 

не должен иметь непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений 

против интересов службы, собственности и порядка осуществления экономической 

деятельности или иных преступлений, связанных с использованием служебных полномочий. 

Кроме того, претендент не должен состоять на учете в организациях здравоохранения в связи 

с психическим расстройством, алкоголизмом, наркоманией. 

Лица, не прошедшие аттестацию, будут допускаться к ее повторному прохождению 

только по истечении 6 месяцев со дня принятия Министерством финансов РБ решения об 

отказе в выдаче квалификационного аттестата аудитора. 

Закон устанавливает обязанность аудиторов начиная с года, следующего за годом 

получения квалификационного аттестата, не реже 1 раза в 2 года подтверждать свою 

квалификацию. Нарушение данного требования будет основанием для аннулирования 

квалификационного аттестата аудитора. 

Кроме того, квалификационный аттестат аудитора может быть аннулирован по 

следующим основаниям: 
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• установление факта оказания аудиторских услуг аудитором, находящимся на учете в 

организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством (заболеванием), 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией либо имеющим непогашенную или неснятую 

судимость за совершение преступлений против интересов службы, собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности, а также за совершение иных преступлений, 

связанных с использованием служебных полномочий; 

• несоблюдение принципов независимости и конфиденциальности; 

• невыполнение требования (предписания) об устранении нарушений, установленных 

при проверке соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами - индивидуальными 

предпринимателями, аудиторами законодательства Республики Беларусь об аудиторской 

деятельности. По данному основанию квалификационный аттестат аудитора будет 

аннулироваться у руководителей аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных 

предпринимателей. 

Законом установлены новые требования к аудиторам при осуществлении ими 

аудиторской деятельности. Так, определено, что аудитор может оказывать аудиторские 

услуги в качестве работника аудиторской организации (работника аудитора - 

индивидуального предпринимателя) или в качестве аудитора - индивидуального 

предпринимателя. Данная норма нацелена на повышение статуса аудиторов - 

индивидуальных предпринимателей. Аудитор, принявший решение осуществлять 

деятельность самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя, несет 

ответственность перед своими клиентами за качество предоставляемых услуг. Поэтому его 

деятельность должна быть максимально направлена на добросовестное и качественное 

выполнение принятых обязательств. Одновременная работа в аудиторской фирме, когда 

аудитор должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка компании, 

выполнять внутрифирменные требования и решать поставленные руководством задачи, не 

будет способствовать обеспечению должного качества аудиторских услуг. 

Статьей 6 Закона установлено, что аудитор может осуществлять аудиторскую 

деятельность в качестве аудитора - индивидуального предпринимателя только при условии, 

что он не менее 2 лет оказывал аудиторские услуги в качестве работника аудиторской 

организации (работника аудитора - индивидуального предпринимателя). 

Законом установлены новые требования к аудиторским организациям. Одно из них – 

обязательное наличие в штате не менее 5 аудиторов, для которых эта организация является 

основным местом работы. При этом под основным местом работы в Законе понимается 

работа у нанимателя, которому в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
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предоставлено право заключения и прекращения трудового договора (контракта) и у 

которого ведется трудовая книжка работника. 

Увеличение численности штатных аудиторов в аудиторских организациях с 3 до 

5 человек обусловлено необходимостью повысить качество оказываемых аудиторских услуг. 

Укрупнение аудиторских организаций будет способствовать созданию эффективно 

функционирующей системы внутреннего контроля качества в каждой аудиторской 

организации. 

Поскольку Закон вступает в силу с 1 января 2014 г., аудиторским организациям 

необходимо принять соответствующие меры по укомплектованию штата специалистов до 

этой даты. 

В Законе предусмотрена норма, согласно которой аудиторские организации могут 

оказывать аудиторские и профессиональные услуги только с привлечением работников, 

состоящих в штате этой организации. До отмены лицензирования аудиторской деятельности 

данная норма была лицензионным требованием. Включение ее в Закон продиктовано 

объективной необходимостью. Ограничение на привлечение аудиторов для выполнения 

отдельных работ по договорам возмездного оказания услуг уменьшит «перетекание» 

заказчиков от аудиторских организаций к аудиторам - индивидуальным предпринимателям, 

будет способствовать усилению контроля руководства аудиторской организации за работой 

специалистов и, следовательно, повышению качества оказываемых услуг. 

Законом также установлено требование к руководителю аудиторской организации, 

аналогичное требованию для аудитора - индивидуального предпринимателя. Руководителем 

аудиторской организации может быть назначен аудитор, который не менее 2 лет оказывал 

аудиторские услуги в качестве работника аудиторской организации (работника аудитора - 

индивидуального предпринимателя) и (или) в качестве аудитора - индивидуального 

предпринимателя. 

Отличительная черта нового Закона - установление требований не только в 

отношении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, но и в отношении обязательного 

аудита отчетности, составленной в соответствии с МСФО. 

Закон содержит перечень субъектов хозяйствования, подлежащих ежегодному 

обязательному аудиту годовой индивидуальной и консолидированной (в случае ее 

составления) бухгалтерской (финансовой) отчетности. В перечень включены организации, 

финансовая информация о деятельности которых представляет интерес для широкого круга 

пользователей. В частности, открытые акционерные общества, банки, небанковские 

кредитно-финансовые организации, страховые организации, резиденты Парка высоких 
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технологий, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организации с объемом 

выручки от реализации за предыдущий отчетный год в эквиваленте более 5 000 000 евро по 

официальному курсу белорусского рубля к евро, установленному Национальным банком РБ 

на 31 декабря предыдущего отчетного года. 

При определении количественного критерия в 5 000 000 евро были приняты во 

внимание данные статистической отчетности о показателях деятельности организаций 

республики, международная практика, рекомендации Всемирного банка и Международного 

валютного фонда по программе оценки финансового сектора в Республике Беларусь. 

Установление порогового значения на уровне 5 000 000 евро позволяет сократить количество 

организаций, подлежащих обязательному аудиту, в основном за счет субъектов малого и 

среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели независимо от объема выручки также 

не будут подлежать обязательному аудиту. Вместе с тем организации и индивидуальные 

предприниматели при необходимости могут провести аудит по собственной инициативе. 

В отношении обязательного аудита следует сделать акцент на том, что отдельными 

законодательными актами к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности приравнен аудит 

данных книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения. Следовательно, организации, 

применяющие упрощенную систему налогообложения и подпадающие под обязательный 

аудит в соответствии с требованиями Закона, проводят аудит данных книги учета доходов и 

расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой в 

соответствии с МСФО, проводится только аудиторскими организациями. К ним Законом 

установлены дополнительные требования, а именно: 

• наличие на сайте аудиторской организации в сети Интернет информации о ее 

деятельности; 

• наличие в штате аудиторской организации не менее 2 аудиторов, имеющих 

специальную подготовку в области МСФО. 

Раскрытие информации о своей деятельности и размещение ее в свободном доступе – 

общеустановленное требование к транспарентности деятельности аудиторских организаций, 

проводящих аудит общественно значимых организаций. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ДЕЛЬТА БАНК») 

Как показывает мировой опыт, потребительское кредитование населения, с одной 

стороны, увеличивает его текущий платежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, 

с другой - ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, способствует увеличению капитала 

производителей товаров. 

Главная цель, стоящая перед банками Республики Беларусь, заключается в том, чтобы 

совместными усилиями законодательной и исполнительной власти, Национального Банка 

Республики Беларусь и коммерческих банков сформировать развитой банковский сектор, 

соответствующий международным представлениям о современном банковском бизнесе, 

направленный на удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских 

услугах, активно содействующий экономическому развитию Республики Беларусь. 

Исследование и анализ теоретических и практических аспектов потребительского 

кредитования, а также ситуации на рынке кредитования физических лиц в Республике 

Беларусь позволили сформулировать следующие выводы. 

Потребительский кредит является одной из форм кредита и служит средством 

удовлетворения различных потребительских нужд населения. 

Субъектами кредитных отношений являются, как правило, физические лица 

(кредитополучатели) и в роли кредиторов выступают банки, небанковские кредитные 

учреждения, предприятия и организации. Между банком и населением может также 

существовать посредник, например, торговая организация. 

Необходимость потребительского кредита вызвана следующими факторами: 

 потребительский кредит в определенной степени содействует выравниванию 

потребления групп населения с различным уровнем доходов; 

 использование потребительского кредита в розничной торговле повышает 

активность работы организаций, реализующих товары, подверженные влиянию сезонных 

колебаний спроса; 

 кредитование физических лиц имеет большое социальное значение, так как с 

помощью потребительского кредита может быть решен целый комплекс социально-

экономических задач: наиболее полное удовлетворение потребностей населения в 

промышленных товарах, предметах бытового, хозяйственного назначения и услугах; 
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улучшение жилищных условий; повышение уровня жизни населения; проведение 

эффективной демографической политики; 

 потребительский кредит не только способствует повышению уровня жизни 

населения, но и оказывает воздействие на развитие экономики страны в целом. Через 

кредитный механизм денежные сбережения населения вновь поступают в процесс 

обращения, поддерживая непрерывность общественного воспроизводства, содействуя его 

расширению и, следовательно, возрастанию национального дохода страны. 

Кредитные учреждения предоставляют разнообразные виды потребительских 

кредитов, основными классификационными признаками которых являются следующие: 

субъекты кредитной сделки, целевое направление, виды обеспечения, способ 

предоставления, сроки и методы погашения и т.д. 

Кредитование населения осуществляется при строгом соблюдении принципов 

кредитования. К принципам кредитования относятся: возвратность кредита, срочность 

кредитования, обеспеченность, платность, целевая направленность. 

Кредитование физических лиц в Республике Беларусь в современных условиях 

осуществляют практически все коммерческие банки. Рассматривая потребительское 

кредитование в настоящий период, выявляются следующие тенденции: кредитная 

задолженность физических лиц в период 01.01.2011 - 01.01.2013 гг. имеет положительную 

динамику. В структуре кредитной задолженности на долю физических лиц приходится около 

25 %. Наибольший объем выданных кредитов физическим лицам приходится на ОАО «АСБ 

Беларусбанк» (71,9%). В структуре кредитной задолженности физических лиц преобладают 

кредиты, выданные в белорусских рублях, удельный вес которых в совокупной массе 

составляет 98%. Данная тенденция явилась следствием введенного Национальным банком 

страны запрета на выдачу валютных кредитов населению. Предпринятые меры 

государственного воздействия на кредитную сферу, выразившиеся в снижении 

Национальным банком ставки рефинансирования, создали предпосылки для снижения 

ставок по кредитным операциям для физических лиц, что сделало их более 

привлекательными для населения. 

В анализируемом периоде произошло ухудшение качества потребительского 

кредитного портфеля банковского сектора. Так, в 2011 году прирост кредитной 

задолженности физических лиц перед банковским сектором составил 9304,8 млрд. руб. или 

41% в то время, когда прирост проблемной задолженности – 204,3 млрд. руб. или 203%. 

В 2012 году рост проблемной задолженности стабилизировался, что подтверждают 

следующие факты: при росте кредитной задолженности населения на 25,6%, прирост 

проблемной задолженности составил -8,2%. 
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Кредитная политика ЗАО «Дельта Банк» направлена в большей степени на 

удовлетворение кредитных потребностей физических лиц. Исследование показало, что в 

ЗАО «Дельта Банк»  работает слаженный порядок кредитования физических лиц, имеющий 

свою систему. По состоянию на 01.07.2013 г. розничный кредитный портфель ЗАО «Дельта 

Банк» составил 773,9 млрд. руб. За каждый рассматриваемый год ЗАО «Дельта Банк» 

уверенно наращивал объемы розничного кредитного портфеля. Так, за 2011 год прирост 

розничного кредитного портфеля составил 130 процентов, за 2012 – 90 процентов. Тем 

самым, ЗАО «Дельта Банк» по объему портфеля потребительского кредитования физических 

лиц среди белорусских банков по состоянию на 01.01.2013 года занял седьмое место. Вместе 

с тем, банк удерживает низкий показатель доли проблемной задолженности. При 

многократном увеличившемся кредитном портфеле доля просроченной задолженности 

сохраняется на уровне менее 0,5% в общем объеме кредитного портфеля физических лиц. 

Банками внедряются новые виды кредитования на приобретение мобильных 

телефонов, бытовой и компьютерной техники. При этом внедряются скоринг-процессы, что 

позволяет осуществлять экспресс-кредитование покупателей. Расширяется перечень 

предлагаемых видов потребительских кредитов для населения за счет внедрения банками 

отдельных целевых программ, в том числе поддерживающих отечественных 

товаропроизводителей. 

Среди проблем отечественного рынка потребительского кредита нужно отметить 

следующие: 

- скоро возникнет ситуация когда весь прирост сбережений будет направляться на 

кредитование населения, и все меньшая его часть будет отдаваться на кредитование 

экономики; 

- непрозрачное ценообразование, что говорит о необходимости вмешательства 

государства в лице Национального банка в процесс ценообразования на рынке банковских 

кредитов. 

В настоящее время назрела необходимость создания законодательства, которое будет 

направлено на защиту кредитополучателей - физических лиц. Так, с 1 января 2014 года 

Национальный банк Республики Беларусь принял решение о повышении степени 

рискованности банковских кредитов, предоставленных физическим лицам по высоким 

ставкам. Такое решение содержится в постановлении правления Национального банка 

Республики Беларусь ғ 544 от 20 сентября 2013 года. Нововведения сменят подход к оценке 

риска по кредитной задолженности. 

Представляется, что включение рассмотренных  норм в отечественное 

законодательство положительно отразится на состоянии всего рынка потребительского 

кредитования. Ведь правовая проблема в ближайшее время может стать злободневной и без 

ее решения вряд ли можно вести речь как о цивилизованном банковском праве, так и о 

повышении конкурентоспособности белорусской банковской системы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Финансовое состояние предприятия характеризуется комплексом показателей, 

позволяющих оценить состояние капитала и способность предприятия финансировать свою 

деятельность. 

Финансово устойчивым является предприятие, покрывающее за счет собственных 

средств средства, вложенные в активы (основной капитал, нематериальные активы, 

оборотные средства), не допускающее неоправданной дебиторской и кредиторской 

задолженности и оплачивающее в срок свои долги и обязательства. Очень важными 

являются корректная организация и использование оборотных средств. В связи с этим, 

вопрос эффективного использования оборотных средств является приоритетным.  

Исследованное нами УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска выполняет 

работы по текущему содержанию и благоустройству объектов зеленого хозяйства района, 

текущему ремонту общегородских объектов, финансируемые из бюджета, и работы по 

договорам с предприятиями и организациями, финансируемые заказчиком. 

УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска более эффективно работало в 

2012г., так как была получена большая по сравнению с 2010–2011гг. чистая прибыль.  

Проведенный анализ платежеспособности и ликвидности показал, что УП 

«Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска было платежеспособно лишь в 2012г., в 2010-

2011гг. – неплатежеспособно, бухгалтерский баланс ликвиден также только в 2012г.  

С учетом проведенного анализа финансовой устойчивости необходимо отметить 

следующее. Рассчитанные значения коэффициентов финансовой устойчивости 

соответствуют свои нормативным значениям; отметим наличие собственных оборотных 

средств в 2012г. 

В то же время, УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска и иные аналогичные 

районные предприятия города Минска функционируют в условиях полного отсутствия 

конкуренции, работая по сути по государственному заказу, получая целевое 

финансирование, оплату собственных услуг из бюджета города Минска и других 

государственных предприятий-заказчиков. Учитывая крайнюю важность результатов 

деятельности исследуемого предприятия (благоустройство Фрунзенского района и города 

Минска в целом), его финансовое состояние влияет на результаты хозяйственной 

деятельности в гораздо меньшей степени, нежели на частное предприятия, 

функционирующее в условиях конкуренции, дороговизны кредитных ресурсов и дефицита 
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рабочей силы. 

Показатели оборачиваемости во многом зависят от объема выручки от реализации. 

Однако в большинстве рассчитанных коэффициентов (кроме коэффициента 

оборачиваемости запасов, достигшего своего максимального значения в 2012г.) достигли 

своих максимальных значений в 2010г. 

Показатели рентабельности активов, собственного и заемного капитала достигли 

своих максимальных значений в 2010г. Это говорит, что общая эффективность деятельности 

предприятия даже с учетом роста выручки постепенно снижались. 

Идеальной является ситуация, когда предприятие работает на относительно 

стабильном сегменте рынка. Объемы производства из года в год отличаются незначительно. 

Соответствующие службы отслеживают деятельность потребителей, конкурентов, 

поставщиков. 

Автором сформулированы следующие направления улучшения финансового 

состояния анализируемого предприятия: 

 укрепление платежеспособности путем сокращения дебиторской задолженности; 

 комплексное повышение эффективности работы предприятия; 

 изыскание материальных ресурсов на приобретение основных средств через 

изменение амортизационной политики предприятия; 

 повышение производительности труда персонала посредством внедрения 

эффективной системы стимулирования. 

Планируется, что в 2013г. прирост объема выручки за счет изменения 

производительности труда составит 3379,1 млн. руб., а в 2014г. – 4003,2 млн. руб. 

Планируется, что реализация вышерассмотренных мер по комплексному повышению 

эффективности работы предприятия позволит увеличить выручку от реализации на 7% в 

2013г. по сравнению с 2012г., и на 18% в 2014г. по сравнению с 2013г. 

За 2013г. эффективность использования оборотных средств УП «Зеленстрой 

Фрунзенского района» г.Минска по сравнению с 2012г. улучшится. Об этом свидетельствует 

снижение продолжительности оборота на 47 дней, а так же рост количества оборотов, 

которые сделают оборотные средства в 2013г., на 0,3 оборота. 

За 2014г. эффективность использования оборотных средств УП «Зеленстрой 

Фрунзенского района» г.Минска по сравнению с 2013г. улучшится. Об этом свидетельствует 

уменьшение продолжительности оборота на 21,3 дня, а так же увеличение количества 

оборотов, которые сделают оборотные средства в 2011г., на 0,2 оборота. 

Сумма средств, высвобожденных из оборота в связи с ускорением оборачиваемости в 

2013г., составит 1024,2 млн. руб. 
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Сумма средств, высвобожденных из оборота в связи с ускорением оборачиваемости в 

2014г., составила 727,9 млн. руб. 

С учетом планируемого комплекса мер по укреплению финансового состояния 

исследуемого предприятия, а также расчета эффективности их реализации, должны быть 

определены основные плановые показатели хозяйственной деятельности на 2013–2014гг. 

В 2013г. необходимо увеличение выручки от реализации на 18,75%, себестоимость 

реализованных товаров, продукции, работ, услуг увеличится на 21,64%, управленческие 

расходы возрастут на 2,28% прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности 

составит 50 млн. руб.  

В 2014г. необходимо увеличение выручки от реализации по сравнению с 2013г. на 

34,50%, себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг увеличится на 

38,61%, управленческие расходы возрастут на 3,48% прибыль от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности составит 55 млн. руб. 

Объем чистой прибыли в 2013г. планируется на уровне 2662 млн. руб., а в 2014г. – на 

уровне 3799 млн. руб. 

Таким образом, в результате проведенного исследования автором предложен 

комплекс мероприятий, укрепляющих финансовое состояние УП «Зеленстрой Фрунзенского 

района» г.Минска в современных экономических условиях. 
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ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И 

ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Привлечение денежных средств во вклады (депозиты) является одним из наиболее 

важных источников формирования ресурсной базы для коммерческих банков. В основе  

классификации депозитных операций лежат различные критерии. Однако наиболее часто в 

качестве критерия выступают следующие: категории вкладчиков, виды валют, 

экономическое содержание или формы изъятия. Банковский вклад (депозит) характеризуется 

тем, что одна сторона (вкладополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) 

денежные средства и обязуется возвратить вкладчику вклад (депозит), а также начисленные 

депозитные проценты на условиях и в порядке, предусмотренных в депозитном договоре, 

который является возмездным, реальным и односторонним.  

Депозитная политика – это важная составляющая банковской политики, которая 

определяется основными принципами, методами и способами осуществления 
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последовательно связанных действий по организации депозитного процесса и управления 

депозитными ресурсами в целях совершенствования и развития банка. Депозитная политика 

должна соответствовать общим стратегическим целям банка и его банковской политике. 

Целью депозитной политики является привлечение в достаточном объеме денежных средств 

с минимальными затратами, обеспечение такой комбинации ресурсов, которая создает 

условия для эффективного размещения привлеченных средств. 

Совершенствование системы гарантирования привлеченных средств физических лиц 

в Республике Беларусь возможно при следующих условиях: такая система должна 

создаваться под патронажем государства;  допуск на рынок частных вкладов только тех 

банков, которые имеют устойчивое финансовое положение;  накопительный характер 

формирования системы гарантирования государства и вкладов, ее создание за счет 

первоначального взноса государства и постоянных взносов банков, привлекающих вклады; 

обеспечение максимальной сохранности средств системы за счет размещения резерва только 

в надежные и ликвидные инструменты; прозрачность и открытость деятельности такой 

системы для общества.  

В ходе анализа депозитных операций филиала ғ 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» за 

период с 1 января 2010 года по 1 января 2013 года был выявлен рост депозитного портфеля. 

Вместе с тем, остатки средств физических лиц на вкладных счетах в евро уменьшились на 

14%. В связи с валютным кризисом 2011 года обозначилась тенденция роста процентных 

ставок по депозитам в белорусских рублях, с последующей коррекцией. Валютный кризис 

повлиял и на структуру депозитного портфеля в разрезе валют. Выросла доля средств в 

иностранной валюте. Так если на 01.01.2011 удельный вес средств в национальной валюте 

занимал 33,5%, то на 01.01.2012 данный показатель снизился на двенадцать пунктов и 

составил 21,5%. 

2012 год характеризируется стабилизацией на валютном рынке, ростом доходов 

населения по отношению к предыдущему году, а также сохранением высоких процентных 

ставок по депозитам, достигнутым в конце 2011 года. 

В структуре привлеченных средств физических лиц преобладающую долю занимают 

срочные вклады (депозиты). Вклады до востребования занимают в объеме привлеченных 

средств физических лиц 11,8%. Их доля в анализируемом периоде уменьшилась на 1%. 

Обращает на себя внимание изменение структуры депозитного портфеля в разрезе валют. 

Так, на протяжении рассматриваемого нами периода отмечается увеличение доли депозитов 

в иностранной валюте до 76,7 %. 

По состоянию на 01.01.2013 доля остатков средств физических лиц в разрезе 

филиалов г. Минска составляет 18,5%, что на 0,5% больше, чем по состоянию на 01.01.2012. 
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По остаткам средств физических лиц в эквиваленте валют в разрезе филиалов г. Минска 

филиал ғ 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» занимает третье место, уступив филиалам ғғ 510, 

511 и опередив такие филиалы, как ғ 527, 529, 614. Это связано с тем, что структурные 

подразделения филиала ғ 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» располагаются в Советском районе 

г. Минска, где численность населения по состоянию на 01.01.2013 составляет 162,2 тыс. 

человек.  

Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2013, филиал ғ 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

лидирует по количеству открытых депозитов «Персона». Всего в филиале открыто девять 

вкладов, из них восемь в национальной валюте и один вклад в долларах США. Доля средств 

VIP-клиентов в срочных вкладах в национальной валюте составляет 3,6%, в иностранной 

валюте – 0,8%. 

В современных условиях всем коммерческим банкам, в том числе и ОАО «АСБ 

Беларусбанк» трудно использовать процентные ставки как средство борьбы за вкладчиков. 

Ценовая конкуренция не является успешной стратегией в долгосрочном периоде и имеет 

экономические ограничения.  

 

 

Кноп М.В. 

Белорусский государственный  экономический университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель: Верезубова Т.А. 

СТРАХОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Страхование увеличивает экспортные возможности предприятий и является 

экономичным способом обеспечения надежности внешнеторговых операций. В Республике 

Беларусь, экспортоориентированной стране,  страхование экспортных кредитов за рубежом 

осуществляется в основном государственными организациями: Белгосстрахом и 

Белэксимгарантом.  Существует даже специальный механизм государственной поддержки 

таких высокорискованных операций.  

Несмотря на высокую степень надежности государственного страхования, подобные 

страховые услуги могли бы оказываться и негосударственными страховыми организациями. 

Однако в Беларуси существуют значительные ограничения для страхователей. 

Государственные предприятия могут страховать свои имущественные интересы только у 

государственных страховщиков. Государственная поддержка таких страховых операций 

оказывается только Белэксимгаранту. 

Сфера услуг по страхованию внешнеторговой деятельности может быть значительно 

расширена не только за счет страхования неисполнения нерезидентом своих обязательств по 

причине частичной или полной неплатежеспособности контрагентов-нерезидентов, но и 
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просто из-за ненадлежащего исполнения ими договорных условий по своевременному 

перечислению денежных средств за отгруженные товары, выполненные работы или 

оказанные услуги. Также страховые услуги можно распространить не только на экспорт, но и 

на импорт, когда случаи непоставки либо несвоевременной поставки нерезидентом товаров, 

выполнения работ или оказания услуг можно застраховать. 

Порядок проведения и контроля экспортных и импортных операций в Республике 

Беларусь регулируется Указом Президента от 27.03.2008 N 178 "О порядке проведения и 

контроля внешнеторговых операций". Согласно ему установлено, что резиденты обязаны 

обеспечить прекращение обязательств нерезидентами в полном объеме при экспорте - не 

позднее 90 календарных дней с даты отгрузки товаров, а при импорте - не позднее 60 

календарных дней с даты проведения платежа. Эти жесткие сроки являются камнем 

преткновения между государственными органами, осуществляющими контроль 

внешнеторговых операций, и предприятиями, занимающимися внешнеторговой 

деятельностью, особенно экспортерами. Предприятия сталкиваются с трудностями 

выполнения этих требований из-за больших расстояний и сложностей, связанных с 

транспортировкой товаров, а также с различиями правового регулирования проведения 

внешнеторговых сделок. Учитывая такие сложности, они обращаются в страховые компании, 

предлагающие услуги по страхованию рисков, связанных с недополучением денежных 

средств от экспорта в иностранной валюте. 

Страховой случай наступает, если экспортеру становится известно на основании 

подтверждающих документов, что его контрагент-нерезидент не способен рассчитаться за 

полученный товар вовремя и в полном объеме. Он получает право на страховое возмещение, 

которое, как правило, включает в себя полную стоимость экспортированных товаров, а также 

стоимость возмещения ущерба за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

Денежные средства в качестве страхового возмещения до истечения 90-дневного срока 

поступают на счет экспортера. С момента выплаты страхового возмещения все права 

требования к должнику переходят к страховой компании. Экспортер избавляется от 

необходимости участия в затяжных процессах по востребованию долгов, которые иногда 

невозможно получить из-за неплатежеспособности или банкротства должника. 

По этой причине данный вид страхования является весьма привлекательным для 

предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. А его развитие 

зависит от совершенствования правовых норм в международном праве и деловой активности 

предприятий. 
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Сачек Т.П. 

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель - Верезубова Т.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО ПРИМЕРУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В условиях функционирования тройственного Таможенного союза, когда западная 

граница Беларуси фактически стала западным рубежом всего евразийского интеграционного 

объединения, перед белорусской таможней поставлены серьезные задачи по обеспечению 

эффективного таможенного контроля и реализации в необходимой мере 

правоохранительных функций на всей территории Республики Беларусь. Таможенная служба 

Республики Беларусь должна соответствовать высоким современным стандартам, которые 

приняты в странах, имеющих значительный опыт и серьезные наработки в данной сфере. 

Прежде всего, это касается стран Европейского Союза. В противном случае наша страна 

будет не в состоянии адекватно отвечать на вызовы современного мира и обеспечить 

устойчивое развитие национальной экономики.  

Выделим следующие аспекты правоохранительной деятельности белорусской 

таможни, которые нуждаются в усовершенствовании в соответствии с общемировыми 

стандартами:  

1. Создание благоприятных условий для становления и развития 

внешнеэкономической деятельности.  

Субъекты мировой торговли заинтересованы в ускорении товарооборота, а любое 

государство - в повышении общей эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Тесное сотрудничество с бизнес-сообществами является одним из самых важных 

направлением таможенной политики. Инструментами для организации такого 

сотрудничества служат: гибкое и либеральное законодательство, применение эффективных 

инновационных технологий таможенного оформления и контроля, оказание 

высококачественных таможенных услуг, регулярное проведение многосторонних форумов и 

конференций по актуальным вопросам государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется сотрудничеству с 

уполномоченными экономическими операторами, так как на их долю приходится основной 

объем перемещаемых товаров.  

2. Совершенствование организационной структуры таможенных органов. 

 В настоящее время функции осуществления дознания и оперативно-розыскной 

деятельности в системе таможенных органов Республики Беларусь лежат на Управлении 

собственной безопасности и  Управлении организации борьбы с контрабандой и 
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административными правонарушениями ГТК и соответствующих отделах региональных 

таможен.  

3. Активное межведомственное сотрудничество и информационный обмен.  

Одной из эффективных форм сотрудничества таможенных органов стран-участниц ЕС 

с государственными органами является создание совместных рабочих групп и групп 

дознания. В Беларуси аналогами таких структур могли бы стать межведомственные 

совместные группы.  

4. Международное сотрудничество.  

Опыт правоохранительной деятельности таможенных органов государств-участников 

Европейского Сообщества будет полезен для Беларуси и других постсоветских государств с 

точки зрения совершенствования законодательной базы в данной области, а также 

осуществления модернизации всей сферы таможенного администрирования. Это касается 

новых форм и методов ведения борьбы с преступностью, структурных, организационных 

нововведений в сфере управления человеческими ресурсами, внедрения инновационных 

разработок в области информационных технологий и т.д. 

Таким образом, взаимодействие правовых систем Республики Беларусь и ЕС 

несомненно имеет позитивное значение для нашей страны. Наличие общих 

международно-правовых основ, применение общих принципов международного и, в 

частности, международного таможенного права создает благоприятную основу для 

сближения таможенных законодательств Беларуси и стран-участниц ЕС. Подобное 

сближение соответствует политическим и экономическим интересам как Республики 

Беларусь, так и Европейского Сообщества. Это также способствует совершенствованию 

правовой базы в сфере торгово-таможенных отношений, которые формируются сейчас в 

рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. 

 

 

Ваврик В.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник – Біттер О.А., д.е.н., професор 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ 

ЦІНОВОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Новий Податковий кодекс не вніс змін кардинального характеру в систему 

оподаткування підприємств АПК. Разом з тим, слід зазначити, що дана система впродовж 

півтора десятка років спричинилася до значних змін в їхній діяльності. На першому етапі 

функціонування вона виконала свою основну функцію – зробила економічно привабливим 

бізнес в аграрній сфері. Якщо в 2000 р. питома вага сільськогосподарських підприємств у 

загальному обсязі виробництва валової продукції в постійних цінах 2010 р.  в усіх категоріях 
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господарств Львівської області складала 9,8 відсотків, то в 2012 р. їхня частка досягла 30,0 

відсотків.  

Коли новостворені сільськогосподарські підприємства зуміли адаптуватися до нових 

вимог податкового законодавства, їхні керівники розпочали процес активного використання 

його основного недоліку – нездатності врахування особливостей аграрного бізнесу. Все 

більше і більше угідь концентрується в так званих агрохолдингах. Їх прискорений розвиток є 

чи не найголовнішим чинником формування значних диспропорцій в розвитку АПК в нашій 

країні, зокрема в досліджуваному регіоні. Вони породжують не лише нові загрози у сфері 

забезпечення продовольчої безпеки, але й виникнення цінових диспропорцій, в результаті 

яких страждають насамперед вітчизняні споживачі агропродовольчої продукції. 

Спеціалізуючись майже виключно на виробництві зернових і зернобобових культур, ріпаку, 

сої, вони реалізують їх на зовнішніх ринках. При цьому ігнорується виробництво продукції з 

метою задоволення потреб вітчизняних споживачів. Занепадають цілі галузі 

сільськогосподарського виробництва, їхню продукцію необхідно імпортувати, оскільки інші 

невеликі за розмірами сільськогосподарські підприємства та особисті селянські господарства 

не здатні виробити її в достатніх обсягах. Перевиробництво в одних галузях відбувається 

паралельно з недовиробництвом в інших.  

Особливий занепад характерний для галузей скотарства, вівчарства, а також таких 

раніше розвинутих галузей, як льонарство, садівництво, тютюнництво. Оскільки значну 

частину споживаних у досліджуваному регіоні молока і молокопродуктів, м‘яса і 

м‘ясопродуктів необхідно імпортувати, ціни на них формуються значно вищими, ніж на 

ринках сусідніх європейських країн, тому що до цін оптової купівлі за кордоном додаються 

митні платежі, а також вже традиційна «тіньова» складова. Абсолютний рівень цін на 

продукти харчування у нашій країні складається, на нашу думку, насамперед під впливом 

рівня цін на імпортні молоко- і м‘ясопродукти. Ціни на інші види продовольчих  товарів 

лише підрівнюються до них, оскільки у всіх країнах витримується певне співвідношення між 

цінами на різні види продовольчих товарів. При цьому невеликі за розмірами 

сільськогосподарські підприємства змушені підлаштовуватися під економічні умови, 

створені державою під крупні підприємства, і не витримують конкуренції з ними – або 

банкрутують, або також формують монокультурну галузеву структуру виробництва. 

Очевидно, що податкові новації, введені новим Податковим кодексом, не дозволять 

подолати причини виникнення названих диспропорцій у галузевій структурі виробництва, 

оскільки вони не змінюють систему оподаткування підприємств АПК. На нашу думку, 

необхідними є рішучіші зміни у цій сфері.  
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У науковій літературі можна відшукати найрізноманітніші пропозиції з 

удосконалення податкової системи АПК. У результаті їх узагальнення, ми зробили висновок, 

що найперше необхідно знизити ставку податку на додану вартість на продовольчі товари з 

діючої 17% до 7%, як це практикується в багатьох країнах світу, в яких ставка 

диференціюється: на предмети розкоші застосовується підвищена ставка, а на продовольство 

– знижена. Є країни, в яких ставка ПДВ на окремі види продовольства є нульовою. Стосовно 

умов нашої країни 7%-на ставка була б оптимальною. При цьому вона повинна 

застосовуватися по всьому продуктовому ланцюгу – від виробника сільськогосподарської 

сировини до споживача. Застосування такої ставки забезпечило невигідність спекуляцій з 

відшкодуванням ПДВ, з одного боку, і загальне зниження цін на продовольчі потреби, 

підвищення рівня купівельної спроможності населення і відповідно значне зростання попиту 

на продовольчі товари. В таких умовах цінове середовище розвитку сільськогосподарських 

підприємств значно покращилося б незважаючи на зниження цін, оскільки спростився б 

процес товаропросування їхньої продукції від виробника до споживача. 

Другим важливим кроком на шляху вдосконалення системи оподаткування 

підприємств АПК повинна стати відміна єдиного сільськогосподарського податку і перехід 

сільськогосподарських підприємств на загальні основи оподаткування, які застосовуються в 

інших галузях економіки. Можна вважати, що цей вид податку виконав свою історичну 

місію і забезпечив відродження сільськогосподарського підприємництва. Тепер на зміну 

йому повинні прийти нові умови оподаткування сільськогосподарських підприємств. 

Удосконалення податкового законодавства повинно бути не єдиним важелем протидії 

процесу монополізації сільськогосподарського виробництва формування несприятливого 

цінового середовища розвитку тих невеликих за розмірами сільськогосподарських 

підприємств, які працюють для задоволення потреб вітчизняних споживачів. Воно повинно 

супроводжуватися змінами в інших сферах регуляторної діяльності держави у цій сфері. 

Одним з важелів вважається підвищення рівня орендної плати за землю з діючих 3 відсотків 

до 5. Однак таке підвищення, на нашу думку, аж ніяк не завадить розширенню діяльності 

агрохолдингів, а лише погіршить економічні умови функціонування саме малих 

підприємницьких структур. У кінцевому рахунку такий захід призведе до ще більшого 

підвищення роздрібних цін на агропродовольчому ринку, оскільки значно збільшить 

виробничі витрати виробників сільськогосподарської сировини. В умовах високих цін на 

продовольчі товари, цінове середовище їх розвитку, навпаки, погіршуватиметься. 
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Майструк Ю.С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Біттер О.А., д.е.н., професор 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІВЕНЬ ЦІН У ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ 

Глобалізація, являє собою сучасну форму  міжнародних відносин, яка 

характеризується поширенням взаємозалежності між країнами в економічній, політичній і 

культурній сферах практично на всю земну кулю.  

Економічна глобалізація є однією з головних тенденцій розвитку сучасного світу, що 

супроводжується цілим рядом як позитивних, так і негативних наслідків. З одного боку, 

глобалізаційні процеси сприяють зростанню світової економіки, розширенню міжнародного 

співробітництва, прискоренню розвитку продуктивних сил і науково-технічного прогресу. З 

другого боку, для багатьох країн, і для України також, глобалізація створює чимало ризиків 

та загроз, які викликають різке зниження економічного потенціалу країни і впливають на 

стабільність та можливість на рівних конкурувати з іншими учасниками міжнародного 

поділу праці.  

Оскільки республіка Польща є найближчим західним сусідом України, ми зробили 

спробу оцінити шанси українських виробників продовольчих товарів на польському ринку. 

Для цього проведено порівняння цін на продовольчі товари у двох країнах.  

Слід зазначити, що польська статистика цін значно ширша, оперативніша, 

достовірніша і доступніша порівняно з українською. Кожен бажаючий може знайти 

інформацію про ціни на окремі види продовольчих товарів в різних містах країни. 

Порівняння цін на споживчі товари в польських і українських торговельних закладах 

проводилося по гіпермаркетах Ашан у Львові та Кракові ( у Кракові його назва Auchan).  

Вибір єдиної торгової мережі, а також місця розміщення гіпермаркетів забезпечує 

достовірність результатів порівняння цін (Львів і Краків – однакові за чисельністю  жителів 

міста). Цінову інформацію щодо краківського Ашану я отримала з порталу DlaHandlu.pl, а 

щодо львівського – провела особисте обстеження цін. Оскільки асортимент обох 

гіпермаркетів значно відрізнявся між собою, для забезпечення порівнянності даних 

проведено заміну певних видів товарів на українські аналоги. Перерахунок цін у злотих у 

гривневі ціни проведено за курсом НБУ гривня-злотий.  

З досліджень видно, що молокопродукти у Польщі значно дешевші, ніж в Україні. 

При цьому в міру поглиблення процесу переробки різниця в ціні зростає. Якщо питне молоко 

у Львові дорожче на 28 %, ніж у Кракові, то сир зернистий – у 2,8 разів, йогурт – в 1,8 разів, 

сир твердий – в 1,9 разів. Загальна вартість виділеної групи продовольчих товарів у Львові 

вища, ніж у Кракові, у 1,7 разів.  
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Польський «ціновий кошик» включає не тільки продовольчі товари, але й окремі види 

непродовольчих товарів – домашньої хімії та косметики. Загальна вартість «кошика» з 50 

продовольчих та непродовольчих товарів у краківському Ашані складала 570 грн., а у 

Львівському –  828 грн., тобто на 45 % більше. При цьому слід враховувати, що середня 

заробітна плата в Україні у січні 2013 року складала 2722 гривень, а у Польщі – 3666 злотих 

(9238 гривень), тобто для придбання набору з 50 включених до цінового кошику 

продовольчих і непродовольчих товарів нашому середньостатистичному співвітчизнику 

треба потратити майже третину свого місячного заробітку, а жителю Польщі – одну 

шістнадцяту частину. 

Рівень споживання майже всіх продуктів в Україні є значно нижчим, ніж у розвинутих 

країнах світу. Адже завишені ціни спричиняють цей фактор. Наприклад, рівень споживання 

м‘яса в Україні на 70% є нижчим,ніж у США та Франції, і на 65% – ніж у Німеччині. 

Загрозами забезпечення належного стану продовольчої безпеки є: низька якість вітчизняної 

аграрної продукції як наслідок неналежних умов зберігання; цінова недоступність певних 

продовольчих товарів для окремих верств населення.  

Особливої актуальності у період фінансово-економічної кризи набуває забезпечення 

фінансової безпеки. Практично з усіх найважливіших соціальних показників світового 

цивілізованого розвитку Україна продовжує перебувати в небезпечній зоні. Аналіз 

соціального стану українського суспільства свідчить, що основними загрозами соціальній 

безпеці є: 

• високий рівень бідності. В Україні 26,4% населення відноситься до категорії бідних, 

тоді як у більш розвинених європейських країнах (Швеція, Нідерланди) цей показник 

складає 3%, а максимальним може вважатися 10%. Близько половини бідного населення 

перебуває у стані крайньої бідності (49,1%), рівень злиденності становить 13%; 

• погіршення стану фізичного здоров‘я населення. Якщо в 1991 році здоровими 

визнавали себе 62,6% населення України, то нині – 24%. У цілому по країні майже 12% 

населення оцінили свій стан здоров‘я як поганий .  

• низький освітньо-професійний рівень населення. Повну середню та вищу освіту в 

Україні мають 92% громадян у віці від 18 років, у Німеччині цей показник становить 84%, 

Великобританії – 65%, Іспанії – 45% . Високе значення цього показника в нашій державі не 

забезпечує якісної та безперервної освіти протягом усього життя людини. За оцінками 

експертів «Всесвітнього економічного форуму», за якістю освіти Україна серед 134 країн-

учасниць займає 56 місце, а за таким показником, як покриття вищою освітою, – 8 місце. 
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Отже, Україна повинна працювати над собою для того, щоб краще конкурувати на 

міжнародному ринку для вдосконалення її діяльності, покращення стану життя, умов праці і 

розвитку суспільства. 

 
 

Назаркевич М. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 Науковий керівник – Біттер О.А., д.е.н., професор 

СУКУПНІ ДОХОДИ  СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Процес відтворення сільських домогосподарств відбувається завдяки наявності в них 

доходів, завдяки чому вони здатні здійснювати видатки. З плином часу як доходи, так і 

видатки змінюються за абсолютним розміром і за структурою, оскільки домогосподарства 

адаптуються до змін у соціально-економічному середовищі свого функціонування. Значний 

вплив на бюджет домогосподарств мала світова фінансова криза 2008 р. Відстеження 

тенденцій у їхніх доходах і видатках має важливе значення, і є основою для прийняття 

управлінських рішень щодо їх регулювання. 

Домашні господарства є частиною економіки країни, одним з основних її агентів. Для 

самовідтворення ці господарства повинні отримувати доходи, серед яких виділяються 

доходи від власності і трансфертів, найманої праці та самозайнятості. Величина цих доходів 

– одна з найважливіших характеристик рівня життя. Доходи є досить точною 

характеристикою того, який обсяг матеріальних та інших благ поступає в розпорядження 

сім‘ї (домогосподарства) в результаті розподілу та перерозподілу валового національного 

продукту. Одночасно рівень доходів і відповідний рівень і структура споживання є 

показником соціального статусу людини, її реального місця в суспільстві. 

Дослідження доходів населення проводять як вивчення доходів домогосподарств. 

Відповідно до рекомендацій ООН, домогосподарством вважається група осіб, які досягли 

між собою певних домовленостей щодо забезпечення власного споживання та споживчих 

витрат. Домогосподарством може вважатися також одна особа, яка самостійно забезпечує 

власне споживання. При цьому домогосподарства виступають споживачам різноманітних 

матеріальних і нематеріальних благ, а також постачальниками ресурсів, насамперед 

трудових, для інших секторів економіки. В нашій країні важливим джерелом статистичної 

інформації є баланс грошових доходів і видатків населення, який традиційно складається з 

часів функціонування радянської економіки.  Його складають на основі даних державної 

статистики, фінансової звітності банків та позабюджетних соціальних фондів. В доходній 

частині балансу відображаються такі статті: оплата праці; надходження від продажу 

продуктів сільського господарства; пенсії, допомоги та стипендії; надходження з фінансової 

системи; доходи від продажу іноземної валюти; інші надходження. Витратна частина 
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балансу має такі статті: купівля товарів, оплата послуг, обов‘язкові платежі і добровільні 

внески, приріст вкладів і придбання цінних паперів, витрати на придбання іноземної валюти, 

інші витрати.  

Грошові доходи домогосподарства складаються з суми грошових та натуральних (у 

грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами домогосподарства у вигляді оплати праці 

(за виключенням прибуткового податку та обов‘язкових відрахувань), доходів від 

підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді процентів, 

дивідендів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, 

особистого та домашнього майна, худоби, продукції особистого підсобного господарства та 

продуктів, отриманих в порядку самозаготівель, соціальних допомог, пенсій, стипендій, 

грошових допомог від родичів та інших осіб, інших грошових доходів. 

Сукупні ресурси домогосподарства складаються із загальних доходів, використаних 

заощаджень, приросту в обстежуваному періоді позик, кредитів, боргів, взятих 

домогосподарством, а також – повернених домогосподарстві боргів. Цей показник 

відображає потенційні ресурси домогосподарства, отримані в обстежуваному періоді, 

незалежно від джерел їх походження. 

В сучасних умовах практично кожне сільське домашнє господарство надає власному 

особистому господарству, яке є його органічною складовою частиною, свою працю, 

виробничі ресурси, частину наявної у приватній власності землі. Переважна більшість 

сільських родин надають в оренду свої земельні та майнові паї сільськогосподарським 

підприємствам. Зайняті в цих підприємствах сільські жителі надають їм також свою працю. 

Доходами сільських домогосподарств від сільськогосподарської діяльності є: вироблені в 

особистих селянських господарствах сільськогосподарська продукція та продукти 

харчування, а також доходи від їх продажу на ринку; заробітна плата та дивіденди з 

сільськогосподарських підприємств, зокрема орендна плата за землю. 

Протягом 2006-2011 рр. відбулися значні зміни в обсязі та структурі сукупних 

ресурсів сільських домогосподарств Львівської області. Якщо у 2006р. їх загальний обсяг з 

розрахунку на одну особу в місяць складав 529,50 грн., то у 2011 р. – 1208,25 грн., тобто в 2,3 

разів більше. Зважаючи на те, що інтегрований індекс інфляції (до попереднього року) 

впродовж 2007-2011 рр. складав 193,3%, можемо констатувати реальне зростання показника 

величини сукупних ресурсів на одну особу на 18 відсотків. Це означає, що негативні 

тенденції, породжені  світовою фінансовою кризою 2008 р., успішно подолано.  

Вищими від середніх темпів зростала така складова сукупних ресурсів 

домогосподарств, як оплата праці, що стало результатом значного покращення ситуації на 

сільському ринку праці. Тому питома вага цього елемента у структурі сукупних ресурсів 
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протягом 2006-2011 рр. зросла з 39,0% до 43,4%. Високими були також темпи зростання 

пенсійних виплат, частка яких зросла з 23,6% до 23,9%. Питома вага всіх інших статей 

сукупних ресурсів за досліджуваний період знижувалася.  

Особливо високими темпами скорочувалися доходи сільських жителів від реалізації 

продукції сільського господарства та вартість спожитої продукції, виробленої в особистих 

селянських господарствах. У 2006 р. сумарна частка цих видів сукупних ресурсів складала 

25,4%. У 2011 р. вона знизилася до 19,1%. Якщо на початок досліджуваного періоду частка 

надходжень від особистого селянського господарства у структурі сукупних ресурсів була 

вищою від частки пенсій, то у 2011 р. – значно нижчою. Особисте господарство відіграє все 

меншу і меншу роль у забезпеченні доходів сільських домогосподарств. 

 

Перетятко М. Я. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Голинський Ю. О., аспірант 

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ВСТУПУ 

ДО МИТНОГО СОЮЗУ 

Глобалізація – це сучасна форма міжнародних відносин, яка характеризується 

поширенням взаємозалежності між країнами в економічній, політичній і культурній сферах 

практично на всю земну кулю. Основним чинником розвитку глобалізації стала науково-

технічна революція, а особливо розвиток світової системи інформації. 

Різні аспекти проблем глобалізації і інтеграції економіки розглянуті в роботах таких 

науковців, як: В. М. Василенко, О.В.Гаврилюк, М.А.Дудченко, В.С.Савчук, А.С.Філіпенко, 

та інших. 

Головна увага сучасних концепцій зосереджена на тому, як попасти на міжнародний 

ринок. Для цього в принципі достатньо мати дешеві товари. Однак країна, що має дешеві 

ресурси, дешеву робочу силу в умовах глобалізації ризикує перетворитися на ресурс для 

більш розвинутих країн, не отримуючи при цьому всіх переваг від глобалізації.  

Перед Україною, як частиною глобалізованого світу, постає майже увесь спектр 

глобальних проблем. Оскільки навіть найпотужніші країни світу не в змозі самотужки їх 

розв‘язати, то для подолання цих проблем і ризиків людство об‘єднує свої зусилля і ресурси. 

При цьому глобалізація несе для України як позитиви, так і певні негативи.  

Спираючись на важливість визначення Україною належного місця в міжнародній 

економіці, можна відзначити актуальність питань інтеграції України за такими 

стратегічними напрямками як: перебудова на ринковій основі виробничих зв‘язків з країнами 

СНД; входження до європейського економічного простору через посилення співробітництва 

з країнами Центральної і Східної Європи, країнами ЄС; розвиток економічних зв‘язків з 
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країнами, що розвиваються. Особливої уваги заслуговує участь України в міжнародних 

організаціях для забезпечення рівноправного співробітництва у світовій економіці.  

Що стосується основного вектору цивілізаційного розвитку нашої держави, то це без 

сумніву мала б бути євроінтеграція. У нинішньому прагматичному світі все визначається 

розрахунками, які показують, що сумарний ВВП країн ЄС складає – 16,1 трлн дол. на рік, а 

кількість населення – 400 млн. осіб, у той час, як аналогічні показники країн Митного союзу 

(Росія, Казахстан і Білорусь) – всього 3 трлн дол. і близько 180 млн. осіб. 

Відправною точкою для формування євроінтеграційної політики стала Стратегія 

інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена 11 червня 1998 року. Згідно з цим 

документом досягнення повноправного членства України в ЄС проголошувалося 

стратегічною метою.Проте, в зв‘язку з останніми подіями, одним із можливих варіантів 

зовнішньоекономічної політики України є її вступ до Митного Союзу. 

Попри всі переваги, які надає МС, існують певні інтеграційні проблеми. 

За короткий період свого функціонування , у ньому виникло вже чимало проблем. 

Навіть перший досвід роботи Союзу показує, що для Білорусі і Казахстану порівняно з 

Росією ситуація складається несприятливо по більшості показників: експорт,імпорт,рівень 

інтегрованості та ін. 

Функціонування Митного союзу за короткий період також призвело до різкого 

зростання тінізації зовнішньої торгівлі. За статистикою Казахстану оборот зовнішньої 

торгівлі між Білоруссю і Казахстаном становив 483 млн, а за статистикою Білорусі - 647 млн 

дол., тобто різниця дорівнює 164 млн дол., або 34%. Розбіжності в зовнішній торгівлі 

товарами між Білоруссю і Казахстаном зафіксовані практично за всіма позиціями. 

Серед сумнівних переваг можна відзначити здешевлення енергоносіїв,що є 

малоймовірним та скасування митного контрою. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок,що економічне підґрунтя 

євразійського варіанта інтеграції України дуже слабке. 

На наш погляд, пріоритетним завданням для України має стати наближення вітчизняної 

економіки до рівня провідних країн світу шляхом активізації інноваційного процесу, підвищення 

стимулів до праці, покращення інвестиційного клімату, адаптації законодавства до сучасних 

умов господарювання, всебічну підтримку підприємництва.  

Оптимальний розвиток зовнішньоекономічних зв‘язків ґрунтується, передусім, на 

принципових змінах у структурі національної економіки України. Тому важливим стає 

питання про реформування зовнішньоекономічного сектора України, інтеграції її 

господарської системи у міжнародну економіку, створення розгалуженої інфраструктури, яка 

б забезпечувала швидку реалізацію ринкових перетворень, перш за все у зовнішньому 
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секторі економіки. Від трансформації зовнішнього сектора економіки України залежать її 

подальший економічний розвиток, ефективність і результативність підприємницької 

діяльності, місце України в системі світового господарства. Не можна не відзначити, що 

Митний Союз не взмозі забезпечити інноваційні зміни в економіку України, на відміну від 

ЄС. Якщо Україна хоче стати повноцінним суб‘єктом глобальної економічної діяльності, 

брати участь не лише на ринках виробів чорної металургії або простих хімічних виробів, 

вона має створювати власні транснаціональні структури. 

 

 

Онишків М. С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Дуб А. Р., к.е.н., доцент 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В УКРАЇНІ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Питання трансфертного ціноутворення в умовах посилення інтеграційних та 

глобалізаційних процесів для країн, що розвиваються є вкрай актуальним. Це обумовлено 

необхідністю забезпечення справедливої частки податкової бази для кожної юрисдикції, в 

межах якої функціонує підрозділ транснаціональної корпорації (ТНК). 

За оцінками Світового банку, близько 2/3 операцій світової торгівлі здійснюється 

всередині ТНК, що свідчить про потужність каналів переміщення фінансових ресурсів за 

межі національних економік, а це, у свою чергу, вимагає імплементації механізмів контролю 

та регулювання в сфері трансфертного ціноутворення. 

Податкові адміністрації країн-реципієнтів висувають доволі жорсткі вимоги до 

порядку ціноутворення ТНК для цілей оподаткування. У разі порушення платниками 

податків встановлених правил визначення цін, діють норми, що регулюють трансфертне 

ціноутворення, або застосовуються інші правові інструменти (здійснюється контроль 

зовнішньоекономічних операцій з офшорами, а також операцій усередині групи компаній; 

проводяться спеціальні перевірки), виходячи з яких переглядаються податкові обов‘язки 

порушника. 

У 2012 р. жорсткі правила регулювання трансфертного ціноутворення запроваджено в 

Російській Федерації. До країн з найжорсткішими правилами трансфертного ціноутворення 

належать Індія та Китай, які демонструють стійкі тенденції економічного зростання та 

збільшення обсягів зовнішньої торгівлі. Це підтверджує, що існування таких правил не 

гальмує розвиток країн та не є перешкодою для їх зовнішньоторговельних відносин. 

Основними ідейними кріейтерами в регулюванні трансфертного ціноутворення в 

межах Європи виступають Європейський Союз (в особі Європейської комісії та Спільного 
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форуму ЄС з трансфертного ціноутворення), а також Організація економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

Слід визнати, що сьогодні Україна далека від європейських стандартів трансфертного 

ціноутворення. У Європі національне законодавство переважно розроблялося і продовжує 

розроблятися на підставі документів ЄС і ОЕСР, у країнах ж пострадянського простору 

переважає акцент на внутрішню законодавчу практику з певним запозиченням міжнародних 

напрацювань. В Україні становлення законодавства у сфері трансфертного ціноутворення 

розглядається в сукупності з політикою боротьби з витоком прибутку в офшори і 

впровадженням податку на багатство. 

На жаль, податкова система України не є оазисом для ведення бізнесу, оскільки: 

1) відсутня уніфікована податкова політика, існує серйозне фіскальне навантаження; 

2) корупція сприяла перетворенню офшорних територій в обов‘язкову складову 

роботи ТНК та промислово-фінансових груп.  

Особливості чинного законодавства дозволяють великому і середньому бізнесу 

вигідно виводити фінансові ресурси за межі України і накопичувати їх на території інших 

країн. Результатом цього є відтік капіталу з українського ринку, зростання кількості 

фіктивних угод, зменшення обсягу надходжень до бюджету, монополізація і практично 

повна відсутність реальних інвестицій. 

У складі всіх великих українських промислових груп є іноземні торговельні компанії, 

розташовані в офшорах і юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування (Кіпр, Люксембург, 

Нідерланди, Ірландія, Швейцарія та ін.). Як наслідок, це звужує фінансовий потенціал 

національної економіки та негативно впливає на обсяги надходжень до Державного бюджету 

України. За даними Міністерства доходів і зборів України, тільки у 2012 р. 54% українського 

товарного експорту вивезено через третіх, часто афілійованих осіб, а загальний обсяг 

експорту за непрямими контрактами становив 260 млрд. грн. У результаті за межами України 

залишилося майже 30% доходу від експорту товарів. 

З кінця 2011 року уряд і податкові органи в Україні заявляють про наміри 

імплементації європейських стандартів регулювання трансфертного ціноутворення та 

посилення контролю над виведенням капіталів в офшори. 

1 вересня 2013 року вступив у дію Закон України від 4 липня 2013 р. ғ408-VII «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення». Закон 

передбачає здійснення контролю безпосередньо Міністерством доходів і зборів України за 

контрольованими операціями щодо відповідності цін в операціях між пов‘язаними особами 

рівню ринкових цін, тобто будуть контролюватися принципи трансферного ціноутворення.  
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Прогнозується, що реалізація зазначеного закону дозволить державі отримати 

ефективні механізми щодо попередження неконтрольованого виведення капіталів з нашої 

країни до офшорів та юрисдикцій з низькими ставками оподаткування, а також 

контролювати операції з нерезидентами. 

Необхідність запровадження таких правил та контролю за їх дотриманням 

пояснюється поширенням практики штучного створення фінансових потоків між 

підприємствами, які входять до складу однієї транснаціональної корпорації або промислово-

фінансової групи та розташовані в різних країнах. Це дозволяє виводити фінансові ресурси 

за межі України та акумулювати їх в інших країнах, мінімізуючи податкові зобов‘язання. 

Підводячи підсумок, варто відзначити, що проблематика трансфертного 

ціноутворення представляє виняткову зацікавленість держави, і є наслідком прогресивної 

інтернаціоналізації господарської діяльності.  

Проте, більшість запропонованих заходів в Україні спрямовані на боротьбу з 

наслідком проблеми, а не її причиною. Відтік капіталу з України відбувається не через 

відсутність перепон для відтоку, а внаслідок непомірною фіскального навантаження, 

корупції, складності податкової системи та непередбачуваності політики держави. Реальних 

зусиль законодавця, спрямованих на підвищення конкурентних переваг України в порівнянні 

з офшорами, на жаль, в даному випадку не спостерігається. 

 

Новосад Я.С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Біттер О. А., д.е.н., професор  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

Не один рік ведуться жваві дискусії з приводу запровадження в Україні обов‘язкового 

медичного страхування. Безкоштовна медицина давно перетворилася на міф, у який майже 

ніхто не вірить, але продовжують згадувати. Сучасна економічна ситуація в Україні диктує 

свої умови. Ринкові відносини передбачають зовсім новий формат обслуговування для всіх.  

Той варіант безкоштовної медицини, який працює сьогодні, себе не оправдовує. 

Громадянам доводиться чекати у довгих чергах, а отримавши поради лікаря у державній 

поліклініці або лікарні, усе одно витрачати купу грошей на подальше лікування. Аби не 

залишитися покинутим без уваги варто додатково «стимулювати» медичний персонал. 

Причому розцінки та види «стимулювання» інколи пред‘являють ледь не у вигляді меню чи 

рахунку за послуги. Така «безкоштовна медицина» виходить ще й дорожче, аніж деякі 

варіанти лікування у приватних клініках. 
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Стан системи охорони здоров‘я в Україні характеризується наявністю 

фундаментальних проблем, що потребують прийняття принципових рішень держави щодо їх 

розв‘язання. 

1. Недосконалість механізмів фінансування системи охорони здоров‘я та 

нераціональне використання ресурсів. В Україні загальний підхід до фінансування системи 

охорони здоров‘я зберігся практично незмінним із радянських часів, тобто заснований на 

загальному оподаткуванні, й становить останніми роками 3,2–3,4 % ВВП переважно за 

рахунок місцевих бюджетів. 

2. Неефективність організаційно-функціональної структури системи охорони 

здоров‘я, що виявляється у відсутності чіткого розподілу медичних установ на заклади 

первинного і вторинного (спеціалізованого) рівнів, надлишком стаціонарних закладів 

(лікарняних ліжок) і надмірною їхньою спеціалізацією. Для України характерна більша ніж 

удвічі порівняно з країнами ЄС чисельність стаціонарів, а частка малопотужних лікарень до 

50 ліжок становить 12 % всіх лікарень. 

3. Переважна орієнтація української охорони здоров‘я на захворюваність, хвору 

людину, а не на профілактику захворюваності й здорову людину, хоча відомо, що стан 

здоров‘я людини на 30–50 % залежить від її власного свідомого ставлення до себе, до вибору 

й дотримання здорового способу життя тощо. 

Вказані проблеми охорони здоров‘я продовжують поглиблюватися в умовах 

економічної кризи та вимагають формування державної політики щодо побудови моделі 

системи охорони здоров‘я з урахуванням сучасних міжнародних підходів та реалій 

українського сьогодення. Слід зазначити, що вже визначені певні напрями реформування 

вітчизняної сфери охорони здоров‘я, закладені в підрозділі «Реформування медичного 

обслуговування» Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, 

конкуренто - спроможна економіка, ефективна держава». Апробація цих механізмів 

відпрацьовується у спосіб реалізації пілотних проектів у чотирьох регіонах України – 

Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві – з подальшим 

використанням отриманого досвіду на загальнодержавному рівні.  

Підтримуючи думку багатьох вчених, зауважимо, що фінансування охорони здоров'я, 

виходячи із сьогоднішніх реалій української економіки повинне здійснюватися на трьох 

рівнях: державне фінансування, обов'язкове медичне страхування, добровільне медичне 

страхування. 

Ця думка виходить із того, що в Україні протягом декількох років робиться спроба 

впровадити саме державно-фондову систему медичного страхування, що передбачає 

створення й функціонування фонду обов'язкового медичного страхування, що поступове 
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візьме на себе державні гарантії перед громадянами по наданню захисту здоров'я громадян - 

учасників даної системи. 

Медична галузь в Україні не має можливості користуватися перевагами ринкової 

економіки. Одного ж бюджетного фінансування недостатньо для нормальної взаємодії 

охорони здоров'я з іншими галузями, які вже працюють за законами ринкових відносин, тому 

система охорони здоров'я випробовує весь пакет проблем, пов'язаних з непогодженістю цих 

відносин. 

Незважаючи на досить ґрунтовне вивчення даної проблеми, недостатньо 

дослідженими залишаються питання організаційно-управлінських аспектів розвитку 

медичної сфери, особливо щодо вироблення єдиного бачення побудови української моделі 

охорони здоров‘я в умовах ринкової економіки.  

Виходячи з вищесказаного, можна зробити лише один висновок, що альтернативи 

системі медичного страхування не існує.  Медичне страхування - це єдиний шлях для виходу 

охорони здоров'я України з економічної й соціальної кризи. 

На сьогодні виникла очевидна необхідність реформування системи охорони здоров'я 

України. Існуюча система державного фінансування медицини викликає справедливі 

дорікання як з боку медичного персоналу, так і з боку населення, що обслуговується в 

державних лікувально - профілактичних установах. Адже якість медичних послуг 

залишається досить низьким. У державних медичних установах відсутня можливість 

вільного вибору лікаря, витрати на медичне обслуговування безконтрольно зростають, і це 

приводить до того, що широкі верстви населення в кінцевому випадку не одержують якісної 

медичної допомоги. Посилюються протиріччя між обсягами державних гарантій щодо 

охорони здоров'я населення й можливостями їхнього бюджетного фінансування. 

 

 

Пилип'юк Я.В.  

Львівський національний університет  ім. Івана Франка 

Науковий керівник – Коваленко В. М., к. е. н., доцент  

ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Фінансова безпека визначається як основна умова здатності держави здійснювати 

незалежну фінансово-економічну політику відповідно до своїх національних інтересів. 

вирішальну роль у забезпеченні економічного зростання держави відіграють інноваційні 

процеси. і саме тому, інновації є чинником фінансової безпеки держави.складовою 

фінансової безпеки є інноваційна безпека. 

Інноваційна безпека розглядається як: 
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- джерело сталого процесу створення, використання і поширення нових знань і 

технологій регіонів на основі поєднання його науково-технологічного потенціалу та 

інноваційних перетворень; 

- можливості міжрегіонального, а за окремих умов і міжнародного, кооперування, що 

створює передумови сталого функціонування і розвитку економічної системи регіонів; 

- стан інноваційної активності регіону за рахунок використання власних 

інтелектуальних і технологічних ресурсів (задоволення базових потреб, здатність системи до 

самовідтворення і саморозвитку); 

- інструмент генерування наукових ідей в регіоні шляхом впровадження та 

сприйняття суб‘єктами інновацій, забезпечивши необхідну кількість якісних перетворень в 

економічному розвитку регіону. 

Основною метою забезпечення інноваційної та науково-технологічної безпеки є 

створення умов для стабільного розвитку за достатньо високого і економічно обґрунтованого 

рівня життя.  

Одним із основних індикаторів інноваційної безпеки держави є рівень фінансування 

науки. Оптимальне для України порогове значення визначено на рівні 2 % ВВП. За оцінками 

експертів, розпад науково-технічного потенціалу країни відбувається, коли частка витрат на 

дослідження і розвиток ВВП країни протягом 5-7 років не перевищує 1 % на рік. Держава, 

яка поставила перед собою мету через науково-технічну сферу сприяти динамічному 

розвитку економіки, повинна забезпечити випереджувальне, порівняно із ВВП, зростання 

видатків на розвиток НТП. 

Таким чином, новітні тенденції науково-технічного й техніко-технологічного про-

гресу є не лише засобом вирішення нагальних проблем людства, а й стають фактором 

виникнення нових загроз і небезпек.   

У Законі України ―Про основи національної безпеки України‖ є виокремлено основні 

загрози національній безпеці у науково-технічній сфері:  

1. Наростаюче науково-технологічне відставання України від розвинених країн світу. 

 2. Неефективність державної інноваційної політики і механізмів стимулювання 

інноваційної діяльності.  

3. Низька конкурентоспроможність продукції.  

4. Нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції та відсутність 

його ефективного захисту від іноземної технічної та технологічної експансії.  

5. Відтік наукових кадрів за межі України та ін.  

Відповідно до цього ж Закону, заходами  щодо їх нейтралізації є: 
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 1. Посилення участі України в міжнародному поділі праці, розвиток експортного 

потенціалу в розрізі високотехнологічної продукції, поглиблення інтеграції в світову 

економічну систему.  

2. Посилення державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки та 

забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку.  

3. Поетапне збільшення обсягів бюджетних видатків на розвиток освіти і науки.  

4. Забезпечення економічних і суспільно-політичних умов для підвищення 

соціального статусу наукової та технічної інтелігенції.  

Отже, для удосконалення інноваційного розвитку України необхідно вжити ряд 

заходів: вдосконалення законодавства, вдосконалення системи державного фінансування 

інноваційних процесів, забезпечення фінансування інноваційних проектів та їх реалізація, 

стимулювання інноваційного розвитку регіонів; створення ефективної та постійно діючої 

системи прогнозування. 

Відсутність системного підходу до перебудови структури економіки і є причиною 

створення неабиякої загрози економічній безпеці україни. усунення цих диспропорцій 

можливе лише шляхом проведення інноваційної політики розвитку економічної безпеки, яка 

повинна передбачати суттєвий зріст випуску продукції в галузях наукомісткого виробництва 

за умови державної підтримки наукомістких, технологічно розвинених галузей. це 

передбачає значне збільшення фінансування наукових розробок, яке повинні здійснюватися 

не лише з державного бюджету, але і за рахунок приватного сектора. саме тому останнім 

часом все більше уваги приділяється інноваційно-технічній складовій економічної безпеки, 

адже інновації дозволяють суттєво поліпшити стан економіки, не завдаючи при цьому збитку 

іншим напрямкам розвитку держави.  

 

 

Біляк М. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маліновська О. Я.,  к.е.н., доцент 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У ЛЬВІВСЬКОМУ 

ЕКОНОМІЧНОМУ РЕГІОНІ 

Економічна безпека регіону – це здатність регіональної економіки функціонувати в 

режимі розширеного відтворення, тобто стійкого економічного зростання, максимально 

забезпечувати прийнятні умови життя та розвитку особистості для більшості населення. 

Економічна безпека на регіональному рівні – це спроможність економіки протистояти 

дестабілізуючій дії внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних чинників, а також не 

створювати загрози для інших елементів регіону та зовнішнього середовища. 
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На рівні муніципального утворення економічна безпека передбачає підтримання 

стабільного розвитку провідних підприємств, що попереджає негативний вплив на умови 

життя місцевого населення. 

Економічна безпека регіону – це діапазон рівнів економічних і соціальних показників, 

у межах яких регіон протягом довготривалого періоду розвивається стійко. 

Основними складовими економічної безпеки на регіональному рівні є: 

- виробнича, яка характеризується наявністю ресурсної бази, умовами, що 

забезпечують інтеграційні процеси, сформованістю системи відтворення з урахування 

спеціалізації регіону; 

- фінансова, що характеризується стійкістю фінансової та регіональної бюджетної 

системи, здатністю забезпечити соціально-економічну стабільність і розвиток регіону 

Економічна безпека регіону характеризується раціональним використанням 

ресурсного, виробничого та інноваційного потенціалу; захищеністю від дестабілізуючих 

чинників; міцністю зв‘язків між елементами регіональної економіки; збалансованістю 

міжрегіональних та зовнішньоекономічних відносин. 

Регіон при цьому розглядається як умовно замкнена система і, водночас, як елемент 

макросистеми 

Економічна безпека регіонів має забезпечуватися в рамках регіональної політики 

шляхом: зменшення територіальних диспропорцій; удосконалення міжрегіональних та 

міжбюджетних відносин; узгодження підприємницьких, регіональних та державних інтересів 

в процесі розміщення виробництва та інвестицій; формування регіональних інноваційних 

систем, формування кластерів, розвитку транскордонного співробітництва регіонів.  

Характеристиками економічної безпеки регіону слід вважати: стійкість до екзогенних 

та ендогенних загроз; відносну економічну самодостатність; здатність до використання 

конкурентних переваг. 

Для визначення пріоритетів забезпечення економічної безпеки регіонів важливо 

виявити інтереси і потреби даного регіону, а також загрози цим інтересам. При цьому слід 

враховувати не тільки власні інтереси а й інтереси партнерів, у тому числі закордонних.  

Загроза – це фактор, що заважає реалізації інтересів, дестабілізує ситуацію.  

Головна загроза економічній безпеці - це технологічне відставання. Ця загроза є 

спочатку непомітною, оскільки можна позичати знання зовні, але потім виникає залежність 

від інновацій зовнішнього походження. 

Крім того загрозами економічній безпеці регіонів України є: відсутність ефективної 

програми запобігання фінансовим кризам; критичний стан основних фондів у провідних 

галузях економіки; низька конкурентоспроможність продукції; структурні деформації 
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різного типу; критична залежність економіки від зовнішніх ринків; нераціональна структура 

експорту; небезпечна експансія іноземного капіталу у стратегічних галузях;  неефективність 

використання паливно-енергетичних ресурсів; "тінізація" національної економіки.  

Економічна безпека регіонів як система дій умовно поділяється на такі складові: 

енергетична безпека, фінансова, інвестиційна, інноваційна та соціальна . Кожна з цих 

охоплює основні економічні процеси і характеризує їх у конкретному сегменті економіки. 

Інфраструктура та виробничий потенціал Львівського економічного регіону. 

Детальніше про підприємства Львова та області. У 2012 році у Львівській області 

функціонувало 17,3 тис. підприємств-суб‘єктів підприємницької діяльності (юридичних 

осіб), з яких 29 відносились до великих підприємств, 0,9 тис. – належали до середніх, 16,4 

тис. – до малих. На 10 тис. наявного населення в області припадало 68 підприємств-

юридичних осіб (у 2011 році – 66 підприємств). Повідомили в ГУ статистики у Львівській 

області. 

Головними питаннями при розгляді фінансової безпеки Львівського регіону є: 

збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті хоча б до рівня 50 : 50; 

зменшення дотаційності регіонів. 

Іншими складовими економічної безпеки регіонів є:науково-технічна, соціально-

демографічна, реструктуризація регіонального ринку праці, громадська, продовольча, 

екологічна. 

Фактори за яких досягається максимальна економічна безпека: виявлення наявності 

проблемної ситуації в регіоні та формулювання конкретної проблеми; вибір проблемної 

ситуації; створення організаційного механізму управління цільовою програмою. 

Отже, система економічної безпеки регіону повинна бути орієнтована на забезпечення 

економічної незалежності, стабільність і стійкість, здатність до саморозвитку і прогресу. Її 

основними принципами мають стати комплексність і системність, гнучкість, порівнянність 

витрат щодо забезпечення безпеки та майбутніх збитків від загроз. Взаємодія регіональних 

органів управління та господарюючих суб‘єктів у системі програмно-цільового управління 

економічною безпекою повинна будуватися на основі застосування сукупності економічних 

регуляторів господарської діяльності, пов‘язаних із економічними інтересами суб‘єктів  

господарювання регіону. 
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Рудзінська Р.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маліновська О.Я., к.е.н, доцент 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Головним питанням внутрішньої політики розвинутих країн світу є вирішення 

соціальних проблем та підвищення добробуту населення. Соціальний захист являє собою 

державну підтримку верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових 

процесів з метою забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають 

надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам. В Україні 

особливої уваги потребує вирішення проблем, пов‘язаних з подоланням бідності та 

забезпеченням принаймні мінімальних стандартів життя для менш захищених верств 

населення. Для вирішення зазначених завдань та забезпечення ефективності соціальної 

політики, має бути розроблена власна методика з обґрунтування та оцінки політичних дій і 

соціальних програм, яка б враховувала специфічні умови соціально-економічного розвитку 

країни, відповідала меті досягнення соціальної справедливості та економічного зростання. 

Ефективність та рівень соціального захисту населення залежить від якісного 

фінансового забезпечення. Фінансове забезпечення, це метод фінансового механізму, який 

використовують в процесі розподілу та перерозподілу виробленого в суспільстві 

національного продукту.   

Стан системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України на 

сьогоднішній час можна охарактеризувати такими рисами: надзвичайно високим ступенем 

державної участі, а також слабкою участю інститутів громадянського суспільства і особливо 

самого населення; безсистемністю правових актів, що регулюють діяльність органів 

соціального захисту населення; дефіцитом коштів у бюджетах усіх рівнів для фінансування 

заходів у сфері соціального захисту; великою кількістю соціальних допомог, а також 

категорій їх отримувачів, розгалуженою системою пільг, переважанням безадресного 

порядку їх надання. Основною проблемою системи соціального захисту в Україні є 

недостатність коштів, у першу чергу бюджетних, для реалізації у повному обсязі вимог 

чинного законодавства. Прослідковується тенденція до не чіткого надання соціальних виплат 

тим категоріям громадян, що дійсно її потребують. Це призводить до неефективного 

використання бюджетних коштів та нерівності, що виникає у системі соціального захисту. 

Багато передбачених чинним законодавством соціальних виплат не спрямовуються чітко тим 

категоріям громадян, що дійсно її потребують.  

У 2012 році видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшилися за 

Державним бюджетом на 18,4 відсотка до 75,3 млрд. гривень, у тому числі за загальним 

фондом Державного бюджету – на 19,7 відсотка до 71,2 млрд. гривень. Як бачимо, щороку в 
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Україні витрачається майже 20% державного бюджету на фінансування програм соціального 

спрямування, проте діюча система соціального захисту, і насамперед пільг та субсидій, не 

дає змогу на належному рівні підтримувати найбільш незахищені верстви населення, 

незважаючи на збільшення питомої частки видатків бюджету на зазначені потреби. Існує 

постійний брак коштів на фінансування програм соціальної сфери, це пояснюється, 

передусім тим, що наявна в Україні система пільг є фінансово безпідставною, тобто не 

зорієнтована на захист бідності. 

Отже, на сьогоднішній час існує нагальна потреба у перегляді діючих методів 

здійснення соціальної політики, в тому числі її фінансування. По-перше, потрібно 

переглянути весь перелік соціальних виплат і відмовитись від тих, що не забезпечують 

соціального ефекту; по-друге, удосконалити моніторинг системи соціальних виплат; по 

третє, підвищити ефективність використання бюджетних видатків на соціальну сферу, 

забезпечити їх цільове використання; по-четверте, переглянути усі нормативно-правові акти 

соціального захисту населення, які в деяких випадках суперечать одне одному і тим не 

забезпечують належного її функціонування.  

 

 

Садовяк З.С. 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Науковий керівник – Гончарук С.М., к.е.н., доцент 

СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах інтеграції економіки України у світовий економічний простір 

першочергового значення набувають дослідження перспектив функціонування підприємств 

різних форм власності, напрямів ефективного використання ними фінансових ресурсів. У 

зв‘язку з цим дедалі більшої актуальності набуває проблема фінансово-економічної безпеки 

малого підприємства.  

Метою управління фінансово-економічною безпекою малого підприємства є 

підтримка підприємством такого рівня використання ресурсів, який би забезпечував 

фінансову стійкість підприємства, прибутковість і рентабельність бізнесу, оптимальну 

структуру його капіталу тощо. 

Фінансово-економічна безпека малого підприємства є динамічною ознакою, що 

змінюється під впливом чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Формування надійної системи фінансово-економічної безпеки малого підприємства 

забезпечує його стабільне функціонування і створює умови для зростання його економічного 

потенціалу.  
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Обов‘язковим і основним складником фінансово-економічної безпеки малого 

підприємства є його фінансова безпека, оскільки фінанси є вимірником ефективності 

функціонування підприємства. У той же час фінансову безпеку малого підприємства 

потрібно розглядати як самостійний об‘єкт дослідження через призму результатів діяльності 

підприємства. 

Свідченням цього є те, що фінансова безпека посідає особливе місце в системі 

фінансово-економічної безпеки, об‘єднуючи характеристики як економічної безпеки, так і 

фінансів підприємства, впливаючи абсолютно на всі сфери діяльності малого підприємства. 

Обґрунтовуючи цю характеристику поняття фінансово-економічної безпеки малого 

підприємства, варто приділити особливу увагу на такі основні моменти: в системі фінансової 

безпеки малого підприємства розглядаються тільки пріоритетні фінансові інтереси, що 

відіграють найважливішу роль в забезпеченні його розвитку; система пріоритетних 

фінансових інтересів повинна охоплювати не тільки поточні, але й довготермінові їх види; 

пріоритетні фінансові інтереси підприємства в системі його фінансової безпеки повинні бути 

збалансовані з інтересами інших суб'єктів його фінансових відносин.  

На стан фінансово-економічної безпеки конкретного підприємства впливають різні 

чинники внутрішнього та зовнішнього середовища, які називають загрозами. Основою 

формування фінансово-економічної безпеки як суб‘єктів господарювання так і підприємств 

малого бізнесу є ідентифікована система реальних і потенційних загроз зовнішнього і 

внутрішнього характеру його фінансовим інтересам.  

Розглядаючи цю характеристику, потрібно акцентувати увагу на таких основних 

положеннях: у системі фінансово-економічної безпеки малого підприємства ідентифікуються 

не тільки реальні, а й потенційні загрози; поняття фінансово-економічної безпеки охоплює 

захист його пріоритетних інтересів від загроз не тільки зовнішнього, а й внутрішнього 

характеру; загрози фінансовим інтересам підприємства генеруються дією не всієї сукупності 

факторів, що впливають на здійснення його фінансової діяльності, а лише окремих, які 

деструктивно впливають і потребують ідентифікації; серед усіх ідентифікованих загроз 

особливу увагу в системі фінансового убезпечення підприємства акцентує на найбільш 

небезпечних випадках. 

Система фінансово-економічної безпеки підприємств малого бізнесу припускає 

диференційований рівень кількісних і якісних параметрів захищеності фінансових інтересів, 

адекватних його фінансовій філософії. Отже, фінансово-економічної безпека малого 

підприємства є системою, що забезпечує стабільність важливих фінансових пропорцій 

розвитку підприємства, які формують захищеність його фінансових інтересів. 
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Водночас, розглядаючи фінансово-економічної безпеку малого підприємства як 

стабільну систему, треба приділити увагу на такі основні моменти: стабільність системи 

фінансово-економічної безпеки малого підприємства розглядається як її динамічна 

характеристика; стабільність системи фінансово-економічної безпеки підприємства не має 

абсолютного характеру; на окремих етапах свого розвитку система фінансово-економічної 

безпеки малого підприємства може змінюватися, виходячи на новий рівень параметрів своєї 

стабільності. Важливою цільовою спрямованістю системи фінансово-економічної безпеки 

малого підприємства є створення необхідних фінансових передумов стійкого зростання 

підприємства в поточному і перспективному періодах. 

Отже, зміна умов зовнішнього середовища функціонування як суб‘єктів 

господарювання так і підприємств малого бізнесу, а також вплив внутрішніх чинників на 

його життєдіяльність потребують розробки ефективних заходів із посилення фінансово-

економічної безпеки в аспекті не лише її функціональних складових, але й у відносинах із 

державою (в особі органів влади всіх рівнів), з постачальниками, споживачами, 

конкурентами. Тому доцільно стверджувати, що це результат політики підприємства зі 

забезпечення належного рівня фінансової-економічної безпеки, який відображається 

кількісним та якісним детермінованим характеристикам фінансового стану, що забезпечує 

стабільну захищеність пріоритетних фінансових інтересів малого підприємства від 

ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, 

параметри якого визначаються на основі фінансової філософії і створюють необхідні 

передумови фінансової підтримки стійкого зростання в поточному і перспективному 

періодах. 

 

 

Гойсюк Л.В., к.е.н., доцент 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА НА 

ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Створення і використання енергозбережних технологій в промисловості, сільському 

господарстві, побутовій сфері та пошук нових нетрадиційних видів пального, які могли б 

служити альтернативою традиційним сьогодні є актуальним завданням для більшості 

енергодефіцитних країн. Україна не є винятком, останнім часом розробляються відповідні 

нормативно-правові акти та реалізуються закладені у них основні положення.  

Високі ціни на традиційні види палива спонукають підприємців до виробництва 

власних нетрадиційних видів. Таке пальне сприятиме не лише економії коштів на паливні 

ресурси, але й забезпеченні фінансової безпеки суб‘єкта господарювання, що є запорукою 

його стабільного та успішного розвитку. 
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Згідно з Законом України ғ 1391-XIV «Про альтернативні види палива» 

альтернативні види палива – тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним 

традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та 

видів енергетичної. 

До альтернативних видів рідкого палива належать: спирти (біоетанол, біобутанол), 

олії та інші види рідкого палива з біомаси (у тому числі біодизель). Альтернативними 

видами твердого палива є: продукція і відходи сільського господарства, лісового 

господарства та технологічно пов‘язаних з ним галузей промисловості, деревне вугілля, 

торф, а також гранули та брикети вироблені з нього. 

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 

станом на 1 січня 2013 р. було вироблено 318 тонн біодизелю, але ситуація може змінитися 

(рис.1).  

Враховуючи те, що ціни на ріпак на європейських біржах, внаслідок скоротилися 

субсидій, за останніх 1,5 роки знизились на 29 % до $ 490/т, багато українських виробників 

починають цікавитися обладнанням для отримання біодизелю. 

 

Рис.1. Виробництво альтернативних видів палива (твердого та рідкого) станом на 

01.01.2013 р. (за даними АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій) 

* Включає обсяг паливного біоетанолу та компоненту моторного палива на його 

основі за інформацією Мінагрополітики. 

** Включає обсяг фрезерного торфу та торфобрикетів  за інформацією 

Мінпаливенерго 

Щодо виробництва біоетанолу в Україні, то обсяги його зростають, випуск паливного 

етанолу за січень-квітень 2013 р. збільшився в 9 разів порівняно з аналізованим періодом 

2012 р. – до 15,2 тис. т. Поясненням цього є те, що ціни на паливний етанол (близько 10 тис. 

грн./т) нижчі, ніж вартість 95-го бензину (близько 13 тис. грн./т). Тенденцію підтверджує і 
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той факт, що все більше державних спиртзаводів перепрофілюються з харчової продукції на 

паливну.  

Щодо альтернативних видів газового палива, то найбільше було вироблено (видобуто) 

промислового газу 45476 млн. м
3
 (рис.2).  

 
Рис.2. Виробництво альтернативних видів палива (газового) станом на 01.01.2013 р. 

(за даними АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 

 

Ефективність застосування біопалива полягає у тому, що стримуються ціни на пальне. 

Припинення виробництва біопалива призведе до зростання цін на нафту й бензин на 15 %. 

Нові робочі місця можуть бути створені не лише в сільських районах, а й на промислових 

підприємствах. За оцінками науковців, на 1 тис. т нафтового еквівалента створюється 16 

робочих місць. Кожен відсоток біопалива у загальному споживанні палива створюватиме від 

45 до 75 тис. нових робочих місць у сільських районах.  

Таким чином, масштабне виробництво біопалива в Україні сьогодні нажаль відсутнє. 

Але є приховані можливості щодо збільшення обсягів його виробництва. Тому, необхідно 

обов‘язково удосконалювати законодавчі акти, щодо сприяння виробництва альтернативних 

видів пального, а також розробляти заходи заохочення споживання біопального.  

 

 

Tomasz Miszczak 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania,  

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej 

INNOWACYJNOŚĆ MAŁYCH FIRM TECHNOLOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, 

A ROZWÓJ SYSTEMU WSPARCIA 

1. Wstęp 

Szeroko rozumiana innowacyjność i wchodzące w nią składowe, to kluczowe elementy, 

którymi właściwe zarządzanie przyczynia się do wzrostu przewagi konkurencyjnej nie tylko silnych 

dużych korporacji, ale także małych przedsiębiorstw, usiłujących w trudnych warunkach 

gospodarczych umocnić swoją pozycję na rynku. Postępujący kryzys finansowy, osłabiające się 

tempo wzrostu gospodarki oraz niezmniejszający się poziom bezrobocia, sprawiają że wciąż 

przekształcają się takie płaszczyzny jak innowacje, badania, zatrudnienie oraz edukacja. Powyższa 

sytuacja oraz wprowadzenie w Unii Europejskiej nowej koncepcji Europa 2020, która ma 
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przyczynić się do osiągnięcia wzrostu gospodarczego, skłoniły autora do zainteresowania się 

sytuacją i poziomem innowacyjności małych przedsiębiorstw technologicznych (MFT) w 

województwie łódzkim. Nadrzędnym celem pracy jest analiza MFT województwa łódzkiego w 

odniesieniu do ich innowacyjności, sposobu zarządzania oraz współpracy z środowiskiem nauki.  

2. Zarządzanie innowacjami małych firm technologicznych (MFT) 

Firma technologiczna to przedsiębiorstwo, które wytwarza, sprzedaje oraz rozwija produkty 

lub usługi zawierające w sobie istotny czynnik współczesnej nauki. Cechuje ją przetransponowanie 

elementów nauki w najnowszą, dostępną technikę, w celu jej komercjalizacji na rynku. Takie 

przedsiębiorstwa najczęściej formowane są jako firmy spin-off lub spin-out wydzielające się z 

dużych organizacji badawczych oraz instytucji akademickich. Jednakże stworzenie 

przedsiębiorstwa innowacyjnego i technologicznego wiąże się z koniecznością posiadania zdolności 

innowacyjnej oraz strategii innowacji. Bez zafuncjonowania tych dwóch czynników nie ma 

możliwości odpowiedniego ukształtowania się przedsiębiorstwa i uzyskania przewagi 

konkurencyjnej na rynku. Ponadto dużą i niekwestionowaną rolę, wspierającą działalność B+R firm 

technologicznych, spełniają środki pozyskane z Unii Europejskiej. Wyżej wymienione elementy 

obrazuje Rys.1 formujący ogólną koncepcje małej firmy technologicznej. 

Rys. 1. Koncepcja małej firmy technologicznej 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie T.B. Kalinowski, Innowacyjność 

przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, 

s. 9-36.  

Analizując powyższy schemat należy zdefiniować poszczególne elementy zawierające się w 

nim. Strategia innowacyjna jest strategią, która przy zminimalizowaniu ryzyka oraz kosztów 

umożliwia wygenerowanie z działalności innowacyjnej maksymalnych korzyści. Jej celem jest 

systematyczny rozwój działań innowacyjnych, a także wyselekcjonowanie określonych produktów 

oraz odpowiadających im technologii, które powinno się finansować na danym rynku w celu 
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uzyskania przewagi konkurencyjnej. Brak regularnych działań  

w zakresie innowacyjności może skutkować osłabieniem pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Jak 

więc należy postępować żeby firma właściwie funkcjonowała w wciąż zmieniającej się 

gospodarce? Podstawą skutecznej strategii organizacji jest utworzenie przedsiębiorstwa 

pozwalającego interesariuszom, ale także zatrudnionym pracownikom odróżnić firmę od 

konkurencji. Wdrożenie strategii innowacji do podstawowej strategii przedsiębiorstwa przyczynia 

się do budowania mocnej podstawy przyszłej pozycji firmy. Obecnie innowacje już nie tylko 

odnoszą się do działań skupionych na nowym produkcie, ale coraz częściej tendencje te dotyczą 

całej organizacji. Można wyróżnić trzy grupy innowacji, z których przedsiębiorstwo czerpie 

korzyści, są to: innowacje produktowe (nowe lub ulepszone wersje obecnie wytwarzanych 

produktów), procesowe (zwiększenie efektywności różnego rodzaju procesów) oraz modelu biznesu 

(tworzenie nowych produktów oraz zdecydowane zmiany procesów) Odpowiednie zastosowanie 

właściwej strategii przyczynia się do wdrożenia we właściwy sposób procesów innowacyjnych, co 

w efekcie przejawia się w postaci przewagi konkurencyjnej. Istotne jest jednak to, że niektóre 

czynniki w odpowiednich warunkach mogą reagować stymulująco, zaś w innych destruktywnie, z 

tego też względu nie ma jednej odgórnie ustalonej zasady działania.  

Zdolność innowacyjna jest drugim elementem, który firma musi posiadać. Jest to zdolność 

do kreacji innowacji, natomiast posiadany potencjał firmy ma umożliwić tworzenie oraz 

komercjalizację danych innowacji. Na efektywność zdolności wpływają czynniki wewnętrzne oraz 

zewnętrzne. Wewnętrzne to takie jak: 

 dostępność odpowiedniej grupy zasobów ludzkich, 

 sposobność prowadzenia prac B+R, 

 chęć i perspektywa wdrażania rozwiązań naukowo-technicznych, 

 zabezpieczenie kapitałowe,  

 dostępność maszyn, materiałów oraz środków produkcji. 

Niewątpliwie najistotniejszym z czynników są odpowiednio dobrane zasoby ludzkie, które 

stymulują wszelkie procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie.  

Wśród czynników zewnętrznych wyróżnić można następujące: 

 potrzeby społeczne (obecne i przyszłe), 

 kierunki rozwoju nowych produktów,  

 innowacje techniczne oraz technologiczne wprowadzane przez konkurencje,  

 zdolność do finansowania przedsięwzięć z środków zewnętrznych, 

 szansa współpracy z jednostkami B+R oraz producentami. 

W większości wyżej wymienione czynniki są zależne od informacji napływających z rynku, 

który to oprócz funkcji informacyjnej pełni rolę inspirującą (ograniczanie produkcji, nie znajdującej 
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nabywców oraz wytwarzaniu wysokiej jakości towarów, na które jest popyt) oraz weryfikującą 

(zestawienie gotowych, innowacyjnych produktów z innymi produktami na rynku). W rezultacie 

następuje akceptacja, bądź odrzucenie danego produktu.  

3. Charakterystyka małych firm technologicznych w województwie łódzkim  

 W województwie łódzkim zarejestrowanych jest 234079 podmiotów gospodarczych 

(stan w dn. 31.12.2012 r.). W przybliżeniu można stwierdzić, że ok. 35% z nich to przedsiębiorstwa 

innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych. Skupiając się na MFT 

przeprowadzone zostało badanie własne zrealizowane w 2012 roku przez Katedrę 

Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ, pt. „Polskie Młode Zaawansowane 

Technologicznie Firmy z województwa łódzkiego‖, pod kierunkiem  E. Stawasza. Zbadano 2658 

firm województwa łódzkiego, z których zarekomendowano do badania 326 przedsiębiorstw 

technologicznych. W sposób celowy zbadano tą grupę mając na uwadze takie czynniki jak: poziom 

wdrażanych nowości, podkreślenie innowacyjności w działaniach firmy, jasno sformułowaną misję, 

korzystanie z środków publicznych, a również współpracę z środowiskiem nauki oraz działalność 

międzynarodową. Jak wygląda aktywność MFT w wyżej wymienionych obszarach ilustrują 

poniższe wykresy.  

Rys 2. Poziom wdrażanych nowości w przedsiębiorstwie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu badawczego Katedry Przedsiębiorczości 

i Polityki Przemysłowej UŁ, pt. „Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy z 

województwa łódzkiego‖, zrealizowany w 2012 roku pod kierunkiem  E. Stawasza. 

Analizując wykres można zauważyć, że blisko połowa MFT wdraża nowości na poziomie 

krajowym, 20% firm na niższym poziomie własnego przedsiębiorstwa, a 13% organizacji wdraża 

nowości o zasięgu globalnym. Ponadto ok. 18% przedsiębiorstw nie udostępniło informacji o stanie 

nowości, a co istotne tylko 1% badanych firm nie wdraża nowości. 
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Kolejnym zagadnieniem, było podkreślenie innowacyjności firmy.  

Rys. 3 Podkreślenie innowacyjności firmy  

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Projektu badawczego Katedry 

Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ, pt. „Polskie Młode Zaawansowane 

Technologicznie Firmy z województwa łódzkiego‖, zrealizowany w 2012 roku pod kierunkiem  E. 

Stawasza. 

Podkreślanie innowacyjności firmy w obecnej gospodarce jest niezmiernie istotne 

i priorytetowe dla pozytywnego postrzegania przedsiębiorstwa. Ponad 70% badanych 

przedsiębiorstw technologicznych województwa łódzkiego właśnie tą istotę innowacyjności własnej 

organizacji podkreśla. Tego typu tendencje przedsiębiorców ilustrują, że to ujęcie teoretyczne 

odwzorowane jest w praktyce. Mimo wszystko jeszcze blisko ¼ organizacji nie stosuje się do 

niego. 

W następnym punkcie sprawdzono aktywność MFT w odniesieniu do pozostałych 

kluczowych czynników.  

Powyższy wykres obrazuje, że aż 86% przedsiębiorców poważnie podchodzi do jasnego 

sformułowania misji. Pozostałe czynniki poddane analizie nie są już takie korzystne. Na współpracę 

międzynarodową wskazuje już tylko 21% badanych, a tego typu kooperacja na podłożu 

doświadczeń rynkowych, technologicznych oraz wymiany produktów jest niezmiernie istotna. 

Pozostałe informacje są jeszcze bardziej niepokojące. Ok. 8% respondentów wykazało współpracę 

z środowiskiem nauki, co w gospodarce opartej na wiedzy zdecydowanie nie jest satysfakcjonujące. 

Sytuacja nie jest lepsza w odniesieniu do pozyskiwania środków unijnych – 7% badanych korzysta 

z tego typu wsparcia. Wynik ten jest bardzo niski, szczególnie, gdy dostęp do wsparcia 

finansowego jest coraz łatwiejszy. To właśnie domeną MFT powinno być pozyskiwanie 

dofinansowania na wprowadzanie różnorodnych innowacji i realizację projektów. Z pewnością jest 

to szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej, co może przyczynić się do utrzymania 

przedsiębiorstwa w trudniejszym okresie. Do tego zmierza strategia Europa 2020.  

Rys.4 Aktywność MFT w odniesieniu do pozostałych kluczowych czynników 
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Projektu badawczego Katedry 

Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ, pt. „Polskie Młode Zaawansowane 

Technologicznie Firmy z województwa łódzkiego‖, zrealizowany w 2012 roku pod kierunkiem  E. 

Stawasza. 

4. Rozwój systemu wsparcia w firmach technologicznych 

 Obecnie Unia Europejska wdraża strategię wzrostu – Europa 2020. Wciąż 

zmieniające się warunki powodują, że konieczna jest zrównoważona gospodarka, która sprzyja 

rozwojowi przedsiębiorstw oraz włączeniu społecznemu. Efektem zastosowania strategii ma być 

wzrost zatrudnienia, podwyższenie produktywności oraz spójności społecznej. Jako nadrzędne cele 

ustalono zakres zatrudnienia, edukacji, innowacji, włączenia społecznego i zmian klimatu. Cele 

dotyczące innowacji są najistotniejsze w odniesieniu do MFT, ich realizacja może nastąpić poprzez 

Fundusze Europejskie 2014-2020. Polska otrzyma 72,9 mld euro z budżetu polityki spójności. 

Kwota ta przeznaczona będzie na: badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój 

przedsiębiorczości oraz innowacje, transport przyjazny środowisku, autostrady i cyfryzację kraju. 

Środki te odpowiednio wpisują się w rozwój systemu wsparcia MFT.  

W programie 2014-2020 można wyróżnić dwie płaszczyzny: regionalną i krajową. 

Najważniejszym celem poziomu regionalnego będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz 

poprawa jakości życia mieszkańców. Istotne jest również niwelowanie barier rozwojowych. Na 

poziom regionalny zaplanowano ok. 75% środków z EFS oraz 55% środków z EFRR. Obszar 

krajowy skupia się natomiast na innowacyjności, badaniach naukowych oraz powiązaniu z sferą 

biznesu. Celem nadrzędnym jest pobudzenie innowacyjności gospodarki, prowadzone poprzez 

zwiększenie nakładów prywatnych na badania i rozwój, dokładniej dotyczy wsparcia 

przedsiębiorstw w obszarze podniesienia jakości oraz interdyscyplinarności badań naukowych, co 

wiąże się z możliwością zwiększenia stopnia ich komercjalizacji i umiędzynarodowienia. Cel ten 

może być zrealizowany poprzez budowę sieci relacji pomiędzy nauką, przedsiębiorstwami oraz 

potrzebami rynku. Finansowane będą projekty takie jak: transfer technologii, badania rozwojowe, 



 104 

infrastruktura B+R, a także dofinansowanie może być skierowane na rzecz procesu powstania 

innowacji od samej fazy pomysłu do szerokich działań badawczych. Właściwe zarządzanie 

środkami z programu 2014-2020, z całą pewnością może przyczynić się do umocnienia sytuacji 

MFT w województwie łódzkim. Zdecydowanie stymulującym czynnikiem jest stanowisko kadry 

zarządzającej do pozyskania wsparcia unijnego, poprzez które możliwe jest wdrożenie innowacji 

zarówno produktowych jak i procesowych oraz organizacyjnych, co przyczynia się do umocnienia 

pozycji konkurencyjnej. 

5. Podsumowanie 

 Zarządzanie innowacjami MFT, to temat bardzo obszerny i istotny. Wstępne ogólne 

analizy dotyczące Małych Firm Technologicznych skłaniają do wysunięcia następujących 

wniosków. Innowacje w badanych firmach odgrywają znaczącą rolę. Właściwie zarządzane nimi 

wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa, a takie czynniki jak strategia innowacyjna, zdolność 

innowacyjna oraz dofinansowanie pozytywnie  odnoszą się do wyniku finansowego firmy.  Ponadto 

na obszarze województwa łódzkiego należy zdecydowanie poprawić i zwiększyć nakłady na 

współpracę przedsiębiorstw z środowiskiem nauki oraz jeszcze efektywniej wykorzystać finansowe 

wsparcie pozyskane z Unii Europejskiej, co bezpośrednio prowadzi do wzmocnienia pozycji MFT 

na rynku.  

 

 

Malinovska S. Magistrant 

Uniwersytet Economiczny w Krakowie 

 

ROZWÓJ RYNKU USŁUG FINANSOWYCH JAKO GWARANT BIEZPIECZEŃSTWA 

EKONOMICZNEGO PAŃSTWA 

Zdolność finansowania rozwoju gospodarczego i jego koszt zależą w dużym stopniu od 

efektywności funkcjonowania lokalnych rynków finansowych. W chwili obecnej istnieje wiele 

obszarów rynku, które nie działają poprawnie bądź są niedojrzałe przez co negatywnie oddziałują 

na gospodarkę i jej rozwój. Konsekwencją jest osłabianie szans rozwoju gospodarki. 

Kondycja sektora bankowego i rynków finansowych istotnie wpływa na rozwój gospodarki. 

W najbliższych latach w Polsce rola lokalnych rynków finansowych i banków w finansowaniu 

rozwoju gospodarki powinna wzrastać m. in. ze względu na konieczność zmniejszenia deficytu 

budżetowego, która ograniczy możliwość inwestycji państwa w gospodarce. Wśród innych 

powodów można wymienić także niestabilność finansowania zagranicznego i jego wysoki koszt 

oraz potrzebę współfinansowania projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej. 

Zdolność finansowania rozwoju gospodarczego i jego koszt będą zależały m. in. od 

efektywności funkcjonowania lokalnych rynków finansowych. W chwili obecnej istnieje wiele 

obszarów rynku, które nie działają poprawnie bądź są niedojrzałe, przez co negatywnie oddziałują 
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na gospodarkę i jej rozwój. Z jednej strony istnieje potrzeba wdrożenia szeregu nowych regulacji i 

standardów, które zwiększą bezpieczeństwo i odporność systemu finansowego na różnego rodzaju 

scenariusze kryzysowe. Z drugiej strony, aby sprostać wyzwaniom gospodarki, potrzebne będą 

takie działania systemowe, które zapewnią bardziej zdywersyfikowany i efektywny dostęp 

podmiotów gospodarczych do krajowych zasobów kapitału. 

Apetyt na ryzyko i struktura bilansu banków w Polsce są bardzo zróżnicowane. Dlatego 

depozyty klientów, które trafiają do banków z awersją do ryzyka i wysokim wskaźnikiem 

depozytów do kredytów zwykle nie są wykorzystywane na działalność kredytową. Są raczej 

inwestowane w papiery wartościowe NBP lub Ministerstwa Finansów. Wartość inwestycji 

największych polskich banków w niskooprocentowane bony pieniężne NBP i papiery skarbowe 

regularnie przekracza 100 mld złotych. Część tej kwoty stanowi rezerwę płynnościową, której 

potrzeba istnienia wynika m. in. z walki konkurencyjnej o depozyty klientów i braku efektywnego 

dostępu banków do finansowania z rynku hurtowego w kraju i za granicą. Udział środków 

pochodzących z krajowego rynku finansowego w pasywach banków jest nieznaczny. Oznacza to, że 

nadwyżki płynności w systemie finansowym są w niewielkim stopniu redystrybuowane do banków 

z deficytem depozytów w stosunku do kredytów. Dzieje się tak gdyż praktycznie nie działa w 

Polsce międzybankowy rynek pieniężny oraz słabo funkcjonuje rynek kapitałowy długu. 

Niewydolność rynku pieniężnego może się negatywnie odbijać na gospodarce i innych 

obszarach systemu finansowego m. in. za pośrednictwem stawek referencyjnych. Zgodnie z 

najlepszymi standardami rynkowymi i stosownym regulaminem, stawki referencyjne rynku 

pieniężnego – Wibor – powinny być ustalane podczas codziennego fixingu w oparciu o ceny 

transakcyjne, po których banki posiadające status Dealera Rynku Pieniężnego (dalej DRP) są 

gotowe udzielić lub przyjąć depozyt na dany termin w transakcji z innym uczestnikiem fixingu. 

W codziennej praktyce banki zawierają między sobą transakcje na terminy nie 

przekraczające 7 dni (97 proc. transakcji). Średnie saldo tych operacji jest niewielkie w stosunku do 

sumy bilansowej sektora. Ta sytuacja bierze się z braku wzajemnych limitów ryzyka Dealerów 

Rynku Pieniężnego i/lub z ich niechęci do „zamrażania‖ środków w dłuższych transakcjach. Ze 

względu na brak płynności rynku w terminach od 7 dni do 12 miesięcy ceny depozytów na te 

terminy podawane przez DRP na fixingu Wiboru mają charakter czysto „teoretyczny‖. 

Z problemami strukturalnymi boryka się także polski rynek kapitałowy długu. W chwili 

obecnej jedyną płynną klasą aktywów są obligacje skarbowe (wartość emisji ponad 460 mld 

złotych). Rynek obligacji korporacyjnych nie ma masy krytycznej i charakteryzuje się małą 

przejrzystością, niewielką płynnością w obrocie wtórnym oraz szerokimi cenami kupna i sprzedaży. 

Sprawia to, że instrument ten traci szereg zalet papieru wartościowego i staje się bliższy kredytowi. 

Wielu emitentów używa wręcz obligacji jako wehikułu podatkowego imitującego kredyt w ramach 
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grupy kapitałowej bądź w celu uzyskania większej swobody w ramach przepisów o zamówieniach 

publicznych. Niska efektywność tego rynku to przede wszystkim pochodna relatywnie małych 

emisji, ich niepublicznego charakteru, ograniczonej liczby inwestorów i braku animatorów. 

Banki w niewielkim stopniu korzystają obecnie z lokalnych zasobów średnio i 

długoterminowego kapitału dostępnego na rynku kapitałowym długu. Aktualna wartość 

niezapadłych obligacji z terminem wykupu powyżej roku wyemitowanych na tym rynku przez 

banki wynosi 24 mld PLN. Ich rynek jest niepłynny. 

W celu zwiększenia efektywności redystrybucji środków na rynku finansowym oraz dla 

utrzymania realnego rynkowego kosztu pieniądza na możliwie niskim poziomie w relacji do stopy 

interwencyjnej NBP proponuję rozważyć wdrożenie Planu Reanimacji i Rozwoju Rynku (dalej Plan 

lub Plan RRR). Proponowany Plan w wersji podstawowej, ograniczonej do reanimacji rynku 

pieniężnego polega na: 

1. zmianie regulaminu Wiboru w taki sposób, aby ceny depozytów podawane na 

fixingu przez banki – uczestników (DRP) były wiążące nie tylko do przyjęcia bądź złożenia 

depozytu przez innego uczestnika, ale także do ewentualnego warunkowego lub bezwarunkowego 

zakupu lub sprzedaży obligacji wyemitowanej przez DRP (dalej obligacja DRP) na okres 

odpowiadający terminowi kwotowanego Wiboru; 

2. zapewnieniu ciągłości animacji rynku m. in. poprzez egzekwowanie bieżącej 

realizacji obowiązków DRP związanych z animacją rynku dla określonej minimalnej liczby DRP na 

standardowe kwoty rynkowe ww. transakcji. Brak realizacji tych obowiązków powinien skutkować 

zawieszeniem statusu DRP; 

3. wprowadzeniu dodatkowych kryteriów przyznawania przez NBP statusu Dealera 

Rynku Pieniężnego obowiązujących w okresie pełnienia tej funkcji w postaci konieczności: (a) 

zachowania określonego minimalnego poziomu współczynnika wypłacalności, (b) osiągania 

dodatnich kwartalnych wyników finansowych oraz (c) posiadania aktywnego programu obligacji, a 

niespełnienie tych kryteriów powinno skutkować zawieszeniem statusu DRP; 

4. wprowadzeniu możliwości pozyskiwania przez DRP środków w operacjach 

otwartego rynku (repo) z Narodowym Bankiem Polskim poprzez warunkową sprzedaż obligacji 

DRP wyemitowanych przez inne banki – Dealerów Rynku Pieniężnego. Przy czym aby uniknąć 

kreacji pieniądza przez NBP łączna suma tych transakcji mogłaby zostać ograniczona np. do 

wysokości salda transakcji reverse repo, a dostępna kwota tego limitu byłaby podzielona na 

poszczególnych DRP; 

5. ewentualnym wprowadzeniu obowiązkowej opcji put w obligacjach emitowanych 

przez DRP. Dawałaby ona prawo dla innych DRP, którzy zainwestowali w te instrumenty do 

przedstawienia ich do przedterminowego wykupu w przypadku zawieszenia statusu DRP dla 
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emitenta lub braku spełniania kryteriów określonych w punktach 3a i 3b w okresie 12 miesięcy od 

zakończenia okresu pełnienia przez emitenta funkcji DRP. 

Stworzenie mechanizmów wspierających animację rynku powinno pozwolić na utrzymanie 

jego bieżącej płynności. W zamian za przywilej możliwości udziału w operacjach otwartego rynku 

NBP Dealerzy Rynku Pieniężnego animowaliby rynek w ramach obowiązków zapisanych w 

regulaminie fixingu. Należałoby stworzyć mechanizm monitorowania realizacji tych obowiązków 

przez DRP. Większy i bardziej efektywny rynek obligacji bankowych znacznie zwiększy 

atrakcyjność tej klasy aktywów dla inwestorów z sektora instytucji finansowych ułatwiając 

przepływ strukturalnych nadwyżek średnio i długoterminowego kapitału w systemie finansowym 

do odpowiednio wiarygodnych banków posiadających apetyt na zwiększenie portfela kredytowego 

powyżej poziomu własnej bazy depozytowej.  

 

 

Magdalena Słapek, Justyna Rybus, Dorota Berdzik 

Uniwersytet Łódzki 

Koło Naukowe GLOBALNI – Wydział Zarządzania 

KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII – STRATEGIE I SPOSOBY FINANSOWANIA INNOWACJI 

W REJONIE ŁÓDZKIM 

Wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań to jeden z podstawowych elementów rozwoju 

gospodarczego państw. Jest to jednak proces niezwykle skomplikowany, kapitałochłonny oraz 

ryzykowny. Aby zapewnić jego skuteczność należy wybrać odpowiedni model komercjalizacji 

technologii oraz właściwy sposób jej finansowania. 

Pojęcie komercjalizacji technologii ma liczne definicję w literaturze przedmiotu. Uznawana 

jest, jako zespół działań prowadzących do sprzedaży lub wdrożenia technologii na rynku i 

uzyskania finansowych korzyści dla wszystkich partnerów biorących udział  w transferze 

technologii. Inna definicja podaję, że komercjalizacja to budowanie wartości dodanej wynalazku, 

czy też działania związane z kształtowaniem modelu biznesowego.  Proces też umożliwia 

aktywizację współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a światem biznesu i umożliwia 

dostosowanie parametrów technicznych do oczekiwań docelowych nabywców. 

Sprawność przebiegu procesu komercjalizacji i transferu technologii uzależniona jest  od 

stopnia współpracy kilku partnerów. Najczęściej wzajemne stosunki budowane są pomiędzy 

jednostkami naukowymi, tworzącymi innowacje, a przedsiębiorstwami, które to rozwiązanie 

wdrażają na rynek. Nie należy zapomnieć także o podmiotach pomocniczych, czyli instytucjach 

pomostowych wspierających i promujących cały proces oraz o jednostkach finansowych, 

współfinansujących proces. To właśnie aktywna kooperacja pomiędzy tymi partnerami jest 

gwarantem efektywnego i zyskownego wprowadzenia innowacji na rynek docelowy. 
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Komercjalizacja technologii jest pojęciem bardzo złożonym i trudnym. Cały proces składa 

się z kilku elementów, które są ściśle ze sobą powiązane. Po pierwsze tworzony jest wynalazek, 

który zaspokaja pewną potrzebę nabywcy. Drugi etap to weryfikacja możliwości rynkowych dla 

nowego rozwiązania oraz określenie biznesowego pomysłu na zastosowanie technologii. Określany 

jest status własności intelektualnej, a następnie budowany plan marketingowy. Dopiero w tym 

momencie rozpoczyna się sprzedaż produktu/usługi, co kształtuję pierwsze przychody z wdrożenia 

wynalazku.  W momencie uzyskania płynności finansowej możliwe jest prowadzenie dalszych 

badań naukowych, mających na celu wypracowanie i rozwój nowej technologii.  

Cały proces komercjalizacji wynalazku może przyjąć różne formy. Wyróżnia się 5 

podstawowych strategii wdrażania technologii i wiedzy, zależnych od oczekiwanej stopy zwrotu i 

stopnia ryzyka. Należą do nich: sprzedaż innowacji, sprzedaż licencji, stworzenie aliansu 

strategicznego, joint venture oraz samodzielna produkcja. Zależność pomiędzy poszczególnymi 

strategiami komercjalizacji przedstawiono na rysunku 1. 

 
 

Rys 1. Podstawowe formy komercjalizacji technologii i wiedzy w układzie oczekiwanej stopy 

zwrotu oraz ryzyka 

Źródło: Głodek P., Pietras P., Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć 

innowacyjnych opartych na wiedzy, PARP, Warszawa 2011, s. 13 

 

Sprzedaż jest jedną z najbardziej popularnych, a zarazem najprostszą metodą 

komercjalizacji w Polsce. Może ona przybierać różne formy. Związana jest z małym 

zaangażowaniem w rozwój technologii i małym ryzykiem, skutkuję jednak niewielką stopą zysku z 

innowacji. Najczęściej następuje to poprzez sprzedaż pojedynczej maszyny lub linii technologicznej 

wraz z zawartą w niej technologią. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – nabywcy – jest to szybki i 

łatwy sposób pozyskania technologii, ponieważ jest ona gotowa do użycia. Inną formą 

komercjalizacji technologii jest sprzedaż tylko know-how dotyczącego danej technologii oraz prawa 

używania jej przez kupującego.  
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Metodą równie powszechną na rynku polskim jest licencjonowanie, czyli udostępnienie 

prawa do korzystania z danego innowacyjnego rozwiązania, według zasad opisanych w umowie 

licencyjnej. Strategia ta związana jest z większym ryzykiem i zaangażowaniem w rozwój 

technologii niż w przypadku sprzedaży. Przedsiębiorstwu kupującemu licencja umożliwia 

pominięcie etapu rozwoju technologii i przeskoczenie od razu w fazę wdrożenia. W przypadku 

instytucji badawczo – rozwojowej, która nie prowadzi własnej działalności produkcyjnej, sprzedaż 

licencji może stanowić jedyną szansę na zwrot kosztów poniesionych na działania związane 

z opracowaniem technologii.  

Kolejnym modelem komercjalizacji technologii są alianse strategiczne, które polegają na 

tworzeniu porozumień kilku partnerów. Zwykle dotyczy firm o takich samych potrzebach, które 

wspólnie zlecają instytucji badawczej przeprowadzenie dla nich prac. Pozwala to firmom dzielić się 

ryzykiem oraz kosztami związanymi z B+R. Stwarza to również sytuację, w której mogą uczyć się 

od instytucji realizującej badania. Ze względu na wysoki poziom ryzyka, metoda ta jest rzadko 

wykorzystywana przez polskie przedsiębiorstwa.  

Zawarcie przez twórcę technologii umowy joint-venture z przedsiębiorstwem 

zainteresowanym pozyskaniem technologii określane jest jako partnerstwo firmy dysponującej 

technologią i firmy posiadającej dostęp do rynku. Może ono, choć nie musi, przyjąć formę nowego 

przedsiębiorstwa, do którego partnerzy wnoszą, obok inwestycji kapitałowych, technologię i 

rynkowe know-how. Jest to popularna w Polsce forma, ale ryzykowana, kapitałochłonna i 

czasochłonna. Natomiast strategia – samodzielnej produkcji technologii, czyli tworzenie Start-

upów, daję szanse na uzyskanie największych zysków. Wynalazca decyduje się na otworzenie 

własnej firmy, a cały potencjał technologii zostaję w rękach właściciela. Do jej realizacji potrzebne 

jest duże zaangażowanie kapitałowe i organizacyjne. 

Bez wątpienia wybór odpowiedniej strategii komercjalizacji technologii może przyczynić 

się do sukcesu danej innowacji. Dlatego decydując się na konkretną formę, należy najpierw 

dokładnie przeanalizować samą technologię, jej konkurencyjność i stosowalność. Bardzo ważna jest 

także kwestia uregulowania statusu praw własności do technologii oraz określenie zasobów i 

kompetencji posiadacza technologii.  

W Polsce dostępnych jest wiele sposobów finansowania innowacji, jednakże niewątpliwie 

bardzo istotną role w tym zakresie odgrywają fundusze Unii Europejskiej.  W zależności od etapu 

rozwoju, w którym znajduję się dana innowacja, możemy wyodrębnić różne źródła finansowania. 

Pierwszy etap komercjalizacji innowacji: etap badań i rozwoju, nie generuje zysków, natomiast 

wydatki związane są głównie z finansowaniem procesów badawczych, testowaniem 

opracowywanych rozwiązań oraz przygotowaniem prototypu. Najczęstszym sposobem 

finansowania wyżej wymienionych działań są: subwencje, granty rządowe i dotacje z UE. 
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Dodatkowo na tym etapie istotna rolę odgrywają środki pochodzące z instytutów badawczych, 

uczelni oraz prywatnych przedsiębiorstw.  

Kolejny etap komercjalizacji: wprowadzenie i wdrożenie innowacji na rynek, wiąże się z 

podjęciem inwestycji w postaci  rozpoczęcia produkcji nowego produktu bądź świadczenia nowej 

usługi. Na tym etapie środki finansowe przeznaczone są głównie na: aktywa trwałe, wyposażenie, 

przygotowanie i testowanie linii produkcyjnej, dobór pracowników oraz koszty związane ze 

szkoleniami. Tutaj także dochodzą dodatkowe źródła finansowania, najczęściej w postaci środków 

własnych, rodziny bądź przyjaciół, funduszy inwestycyjnych, Aniołów Biznesu oraz Venture 

Capital.  

Projekty odnoszące sukces rynkowy, generują zyski poprzez sprzedaż produktu, który został 

zaakceptowany przez konsumentów. Następuje przekroczenie operacyjnego progu rentowności, 

stąd też sprzedaż finansuje koszty operacyjne związane z produkcją. Na tym etapie do głównych 

źródeł finansowania należą dotacje. Oprócz nich istotna rolę zajmują również środki własne, 

fundusze inwestycyjne, Anioły Biznesu oraz Venture Capital. 

Ostatni etap komercjalizacji, związany jest z intensywnym rozwojem firmy. W tym 

wypadku finansowanie w dużym stopniu dotyczy ekspansji na nowe rynki, zwiększenia 

intensywności produkcji a także możliwości zakupu nowych technologii. Oprócz podstawowych 

sposobów finansowania dochodzą tutaj środki z takich źródeł jak: Private Equity, kredyty i 

obligacje. 

Do najczęstszych źródeł finansowania w Polsce należą: 

 Rodzina i przyjaciele, inwestują własne pieniądze, są niekredytowani, przeważnie 

jest to jedna inwestycja, inwestują w początkowym etapie rozwoju. 

 Anioły biznesu, prywatni inwestorzy, kapitał w zamian za udziały, inwestują od 2 do 

5 lat, wielkość inwestycji do 600000, nastawieni na zysk, ok. 100-150 potencjalnych aniołów 

biznesu obecnie w Polsce, gwarantują własną wiedzę i kontakty osobiste. 

 Venture capital/fundusze zalążkowe, firmy, które inwestują w początkowe i wczesne 

etapy rozwoju przedsiębiorstwa, okres od 2 do 3 lat, wysokość inwestycji od 500 tys. do 5 mln, 

udział zwykle mniejszościowy, nastawiony na zysk. 

 Banki, inwestują w późniejszej fazie rozwoju przedsiębiorstwa, wymagają 

gwarancji/zabezpieczenia, nie inwestują w ryzykowne pomysły, ponieważ inwestują pieniądze 

innych osób, przedsiębiorstw np. kredyty technologiczne 

 Giełda New Connect, przeznaczona głównie dla mniejszych firm o dużych 

perspektywach wzrostu, idealne miejsce dla młodych 2-3 letnich spółek.  

Oprócz w/w sposobów finansowania procesów komercjalizacji technologii i transferu 

wiedzy w Polsce przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie regionalnych programów 
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operacyjnych, które funkcjonują na obszarze danych województw. Do takiej nowej inicjatywny 

pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, nastawionej na finansowanie 

inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych 

potrzeb należy JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). 

Beneficjentami tej inicjatywy są przede wszystkim przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej 

fazie rozwoju, które ze względu na brak historii kredytowej, czy niewystarczającą ilość 

zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia przez instytucje komercyjne. JEREMIE 

oferuje przedsiębiorcom niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia. 

Powstanie nowych firm technologicznych w wielu przypadkach opiera się na zastosowaniu 

wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej i uwarunkowana jest kosztami nowych 

produktów, które powstają poprzez wykorzystanie wiedzy naukowej. Koszty rozwoju produktu, 

jego wdrożenia i utrzymania na rynku determinują model i strategię biznesową oraz warunkują 

sukces rynkowy. Z tego też powodu powstają centra transferu technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości oraz parki naukowo-technologiczne. Wymienione instytucje otoczenia biznesu 

odgrywają unikalną rolę w procesie komercjalizacji technologii i pomimo odmiennych funkcji 

pełną one kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. Do ich głównych zadań 

należy: pomoc w znalezieniu rynku dla nowych technologii, minimalizacja kosztów działania 

przedsiębiorstwa oraz wspieranie transferu technologii do przemysłu. 

Centra transferu technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych 

na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia 

transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących tym procesom zadań. 

Podstawową funkcją centrów transferu technologii (CTT) jest budowa powiązań świata nauki z 

biznesem oraz komercjalizacja wypracowanej wiedzy. W istotnym stopniu przyczyniają się do 

podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur 

gospodarczych. Ich działalność polega przede wszystkim na rozpowszechnianiu informacji o 

prowadzonych pracach badawczych, pozyskiwaniu partnerów biznesowych i poszukiwaniu 

możliwości sprzedaży wyników prowadzonych prac. Często skupione są w ośrodkach 

akademickich, wspierają rozwój przedsiębiorczości akademickiej, zajmują się polityką patentową i 

innowacyjną uczelni oraz zagadnieniami własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa 

majątkowe). Jako jednostki około biznesowe jako pierwsze powinny ocenić komercyjne 

zastosowanie idei naukowców, studentów, doktorantów i wynalazców. W Polsce CTT z reguły są 

instytucjami niedziałającymi dla zysku.  W połowie 2010 r. istniało w Polsce 90 CTT. Kluczowymi 

ich partnerami są przedsiębiorstwa korzystające z doradztwa i szkoleń, możliwości współpracy ze 

środowiskiem naukowym, pomocy w kontaktach, transferze i komercjalizacji technologii. Istotne są 
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też możliwości wspólnych przedsięwzięć ze środowiskiem naukowym oraz pomoc w 

przygotowaniu wniosków dotacyjnych. 

Każde CTT opracowuje rocznie m.in. cztery biznesplany oraz merytorycznie wspiera 

dziewięć przedsięwzięć biznesowych, które otrzymują wsparcie publiczne z funduszy europejskich 

i krajowych. Liczba klientów statystycznego CTT waha się między 500 a 700. Coraz częściej CTT 

pomagają w tworzeniu akademickich firm odpryskowych. 

Parki naukowo-technologiczne stawiają sobie za cel umożliwienie wdrożenia technologii, 

która w fazie embrionalnej może przejść metamorfozę w produkty potrzebne na rynku. Organizacje 

te przyśpieszają rozwój technologii i produktu w celu wdrożenia ich na rynku i zbudowania 

przewagi konkurencyjnej innowacyjnych przedsiębiorstw. Funkcją parków naukowo-

technologicznych jest m.in. rozwój technologii, które mają komercyjne zastosowanie. Na rynku 

międzynarodowym działają również parki naukowe, nazywane także parkami badawczymi, których 

rolą jest prowadzenie badań podstawowych w wybranych dziedzinach, ważnych z punktu widzenia 

rozwoju gospodarczego lub naukowego. Badania w parku naukowym są finansowane przez 

przemysł, w zamian za ukierunkowanie jego przedstawicieli na technologie, mające szanse 

komercjalizacji. Parki naukowe są często lokowane w otoczeniu uczelni, aby naukowcy pracujący 

w parkach mogli mieć bezpośredni dostęp do wiedzy powstałej na uczelni i do uczelnianych 

laboratoriów. 

 Inkubatory technologiczne mają za zadanie wspierać nowo powstałe firmy 

technologiczne zarówno w procesie dojrzewania jak i późniejszym osiąganiu zdolności do 

samodzielnego funkcjonowania na rynku. W tym celu łączą ofertę usług z ofertą lokalową. 

Działalność inkubatorów technologii skupia się na ocenie wartości ekonomicznej pomysłu na 

biznes, poszukiwaniu źródeł finansowania, przygotowaniu biznesplanów dla rynkowego 

przedsięwzięcia, pomoc w opracowaniu strategii ochrony własności intelektualnej, a ponadto 

kojarzeniu klientów inkubatora z potencjalnymi partnerami naukowymi oraz wspieraniu nowych 

przedsiębiorstw w wypracowaniu modelu biznesowego, tak by mogły one skutecznie konkurować z 

innymi podmiotami na rynku. Wsparcie udzielane przez inkubatory technologiczne obejmować 

może preferencyjne stawki czynszu, dostęp do infrastruktury badawczej, sieci biznesowych, 

laboratoriów w placówkach badawczych, pośredniczenie w kontaktach ze środowiskiem 

naukowym, doradztwo, pomoc w transferze i komercjalizacji technologii oraz w pozyskiwaniu 

środków finansowych. Młode firmy, korzystające z usług inkubatora, mają możliwość regularnego 

kontaktu z zarządem i pracownikami inkubatora, trenerami i doradcami oraz innymi 

przedsiębiorcami, lokatorami inkubatora. Ten element współdziałania potęguje korzyści odnoszone 

przez wszystkich uczestników procesu inkubacyjnego. Działalność inkubatora najczęściej obniża 

koszty rozpoczynania działalności gospodarczej na rynku. 
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Inkubator stopniowo wprowadza firmy w reguły funkcjonowania wolnego rynku. Ich pobyt 

w inkubatorze trwa przeciętnie od trzech do pięciu lat. W końcowym okresie stawki oferowane 

przez inkubator są już zbliżone do cen rynkowych. Przy pomocy jednego inkubatora 

technologicznego powstaje rocznie ok. sześciu firm.  Inkubator technologii, dzięki świadczeniu 

usług doradczych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury pomocnej w tworzeniu i utrzymaniu 

firmy na rynku, znacząco zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu przedsiębiorcy. 

 Coraz częściej w obrębie Uczelni Wyższych powstają Akademickie Inkubatory 

Technologiczne. Instytucje te rozwijają się w ramach dwóch odrębnych inicjatyw. Można mówić o 

inkubatorach tworzonych przez Fundację Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. W Polsce 

ich liczba wynosi 25. Inkubatory te opierają się na dosyć specyficznym modelu biznesowym, 

ponieważ firmy zakładane są przez studentów i absolwentów uczelni. Drugim rodzajem 

inkubatorów są inkubatory zakładane przez pojedyncze uczelnie (głównie publiczne). Działają one 

na terenie uczelni korzystając z jej infrastruktury lokalowej. 

  Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego od 

ośmiu lat prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości. Realizuje usługi doradcze i eksperckie oraz 

szkoleniowe dla firm. Do oceny innowacyjności i potencjału rynkowego korzysta m.in. z metod 

stosowanych przez Uniwersytet Teksański oraz NASA. Dysponuje zapleczem ekspertów 

dziedzinowych ze świata nauki i biznesu, również kontaktami w USA. W 2011 roku Fundacja 

uruchomiła fundusz inwestycyjny StartMoney w ramach projektu "Akcelerator Technologii 

Uniwersytetu Łódzkiego Venture – ATUŁ Venture" dzięki dofinansowaniu ze środków UE w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności 

innowacyjnej. Jest to fundusz inwestycyjny typu venture capital o kapitale 8,5 mln zł. Akcelerator 

Technologii inwestuje w pomysły na biznes oraz w przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie 

rozwoju, a więc na tak zwanym etapie zalążkowym lub etapie start-up. Na jeden pomysł Fundusz 

może przeznaczyć do 200 tys. EUR. Celem dofinansowania jest opracowanie prototypu, 

wprowadzenie na rynek produktu, pozyskanie partnerów, sprawdzenie modelu biznesowego. 

Fundusz skierowany zarówno dla osób indywidualnych, studentów, pracowników naukowych jak i 

przedstawicieli biznesu z każdej branży. Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii pełni 

funkcje doradczą i organizacyjną np. pomoc w opracowaniu biznesplanu. 

 W ujęciu marketingowym komercjalizację technologii można i należy traktować jako 

proces urynkowienia specyficznego produktu, jakim jest technologia. Aby technologia była dobrze 

oceniona przez konsumentów musi wykazywać następujące cechy: dostarczać konkretnych 

wartości, być wydajną, energooszczędną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska, a ponadto 

posiadać szerokie zastosowanie. Ocena technologii z punktu widzenia możliwości jej 

komercjalizacji wymaga uwzględnienia zarówno technicznych jak i rynkowych kryteriów. 
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Pierwszym etapem jest sporządzenie w krótkim okresie i przy ograniczonym nakładzie środków, 

wstępnej oceny technologii. Ma ona charakter orientacyjny i bazuje na rozmowach/wywiadach z 

ekspertami technicznymi oraz ludźmi/firmami zajmującymi się zbliżonymi produktami. Celem 

takiej wstępnej oceny jest identyfikacja podstawowych przeszkód technicznych i rynkowych, na 

jakie może natrafić rozważana technologia. W wyniku oceny dokonuje się opisu produktu oraz 

szacuje się przybliżoną wielkość rynku, a także możliwą do osiągnięcia wielkość sprzedaży 

produktu. Sporządzany jest ponadto ogólny szacunek nakładów kapitałowych i czasu potrzebnego 

na osiągnięcie celów projektu komercjalizacji. Przykładem tego typu podejścia jest metodyka 

Quicklook
TM

, opracowana przez Uniwersytet Teksański w Austin (USA), stosowana między innymi 

przez Akcelerator i Inkubator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jak pokazuje rysunek 2 

metodyka Quicklook
TM

 uszczegóławia proces komercjalizacji, aż do stworzenia kompletnego 

biznesplanu związanego z wprowadzeniem produktu na rynek.  

 
Rysunek 2. Metoda Quicklook

TM
 oceny technologii 

 

Źródło: Postolska E. „Współpraca polsko – amerykańska w międzynarodowym transferze wiedzy i 

technologii” 

Podsumowując, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest bardzo istotne i niezbędne. Proces 

ten jest jednak skomplikowany, ryzykowny i związany z dużym kapitałem inwestycyjnym. Aby 

prawidłowo i skutecznie go przeprowadzić należy wybrać odpowiedni model komercjalizacji 

technologii oraz właściwy sposób jej finansowania. Właściwa realizacja rozwiązań innowacyjnych 

przyczynia się do ogólnego rozwoju gospodarczego państw.  
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Розвиток ринку медичного страхування в Україні є одним з важливіших факторів 

підвищення рівня соціального захисту громадян, і одне із потужних джерел, накопичення 

коштів у розвиток охорони здоров‘я. 

Етапи формування медичного страхування в період незалежності України:  

Перший: з 1991 по 1996 рік. Створення перших законодавчих актів регулювання 

діяльності на страховому ринку. Перші приватні страхові компанії в Україні виникли на 

початку 90-х рр. ХХ ст. Після виходу у травні 1993 року Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про страхування» та створення восени 1993 року Комітету у справах нагляду за страховою 

діяльністю, почався новий етап розвитку страхового ринку України. Було впроваджено 

єдиний державний реєстр страхових компаній і видано ліцензії їм. Прийняття Верховною 

Радою Закону «Основи законодавства України про охорону здоров‘я», де визначалися 

правові, професійні, економічні, організаційні засади охорони здоров‘я та стратегічні 

напрямки реформування галузі. До 1994р. було зареєстровано близько 800 страхових 

компаній. Цей період становлення ринку страхових послуг характеризувався майже повною 

відсутністю правового забезпечення їх діяльності та недопустимо послабленим контролем зі 

сторони держави. Тому не існувало гарантій майбутніх виплат страхових сум і страхового 

відшкодування по настанню страхових випадків, що дискредитувало страхову справу, 

породжувало недовіру серед страхувальників. 

Другий: з 1996 по 2001 рік. Основною подією, де вказані проблеми були врегульовані 

з прийняттям в березні 1996 року Закону України «Про страхування» та інших законодавчих 

актів спрямованих на укрупнення, зміцнення фінансового стану страхових компаній, 

підвищення їх платоспроможності та відповідальності перед страхувальниками. У наступні 

роки продовжувалось вдосконалення нормативно-правової бази розвитку ринку страхових 

послуг. В результаті під кінець 1997р. в Україні залишилось 240 страхових компаній з 

прийнятним на той час рівнем фінансової стійкості, ліквідності та конкурентоспроможності. 

На цьому етапі введено страхування медичних і фармацевтичних працівників на 

випадок інфекційної хвороби, пов‘язаної з виконанням професійних обов‘язків. Введення 2 

видів ДМС: медичне страхування здоров‘я та страхування здоров‘я на випадок хвороби. 28 

червня 1996р. прийнята Конституція України, яка забезпечила права людини на охорону 

здоров‘я, медичну допомогу і медичне страхування. Різноманіття прийнятих актів і 

масштабність розгляду проблеми, як і більшість прийнятих законів на даному етапі мали 

декларативний характер, а основні законопроекти так і не були прийняті Верховною Радою. 



 116 

Третій: з 2001 року і до сьогодні – на цьому етапі було прийнято Закон України «Про 

обов‘язкове державне соціальне медичне страхування», яким передбачалося створення нових 

організаційно-економічних форм і механізмів реалізації конституційних гарантій України в 

надані якісної медичної і фармацевтичної допомоги. 

Кабінет Міністрів ухвалив концепцію розвитку системи фінансового забезпечення в 

сфері охорони здоров‘я, яка направлена на удосконалення в 2013-2014 роках механізму 

фінансового забезпечення системи охорони здоров‘я України. Відповідне розпорядження 

ғ776-р прийняте 18 вересня 2013р. Концепція розроблена в рамках розпочатого в 2010 році 

реформування системи охорони здоров‘я із врахуванням міжнародного досвіду фінансового 

забезпечення охорони здоров‘я. 

Серед основних проблем охорони здоров‘я є низький рівень управління фінансовими 

ресурсами, обмежений доступ населення до основних видів медичної допомоги, низький 

рівень конкуренції в сфері охорони здоров‘я, непропорційний розподіл і дублювання 

функцій постачальників, обмеження прав установ охорони здоров‘я по управлінню 

фінансовими ресурсами, недосконалість механізму обчислення вартості медичної допомоги і 

низький рівень економічного стимулювання якості праці в галузі. 

Згідно концепції, основними напрямами розвитку системи фінансового забезпечення в 

сфері охорони здоров‘я є забезпечення можливості перерозподілу ресурсів по видах 

медичної допомоги, застосування стимулів для ефективної організації і надання медичної 

допомоги, забезпечення ефективного стимулювання медпрацівників до якісної роботи і 

виділення фінансових ресурсів установам охорони здоров‘я в залежності від якості наданих 

ними медичної допомоги. 

До шляхів і способів вирішення проблем цієї галузі потрібно віднести запровадження 

нової моделі фінансового забезпечення охорони здоров‘я, яка дозволить здійснити перехід 

від утримання державних і комунальних установ охорони здоров‘я, до оплати наданої ними 

медичної допомоги по договорах про медичне обслуговування населення для створення умов 

переходу до страхової моделі (загальнообов‘язкового державного соціального медичного 

страхування). 

Запропонована страхова модель характеризується, зокрема, об‘єднанням фінансових 

ресурсів для охорони здоров‘я, удосконалення методів планування і розподілу витрат для 

порівняння витрат і кінцевого результату, фінансово-економічним розмежуванням по рівнях 

надання медичної допомоги( первинна, вторинна, третинна і екстрена). 

Крім цього, запропонована модель передбачає впровадження договірних відносин і 

перехід від фінансування по кошторису в залежності від показників потужності установ 

охорони здоров‘я до замовлення( в межах загального об‘єму затверджених бюджетних 
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призначень) на основі договорів між постачальником і замовником, виходячи із потреб 

суспільства в певних видах медичної допомоги. 

Дана концепція передбачає розвиток приватної медичної практики, зокрема під час 

надання первинної медичної допомоги, спеціалізованої амбулаторної допомоги і частини 

вторинної медичної допомоги, а також використання механізму держано-приватного 

партнерства в сфері охорони здоров‘я. 
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ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Сучасна пенсійна система має дві основні вади: низький рівень пенсій, що не 

забезпечує гідного життєвого рівня для громадян, що втратили працездатність, та 

незадовільний фінансовий стан Пенсійного фонду України. Обидві вади є потужними 

чинниками соціально-економічної безпеки держави.  

Розмір пенсій є не останнім серед показників рівня соціальної безпеки держави. 

Аналіз динаміки розмірів пенсії та їх диференціації дозволяє дійти висновку, що наразі в 

Україні існує явно виражена тенденція до зрівнялівки пенсій більшості пенсіонерів 

(особливо жінок) на рівні, наближеному до прожиткового мінімуму.  

Іншим показником, що ілюструє зв‗язок рівня пенсій з соціальною безпекою держави 

є рівень протестних настроїв у суспільстві. За даними соціологічної групи «Рейтинг» в 

демографічній структурі протестного електорату доля осіб старше 60 років складає 25 %. Ще 

17 % припадають на осіб у віці 50-59 років. З урахуванням того, що протягом перехідного 

періоду жінки виходитимуть на пенсію у віці 55-59 років, долю пенсіонерів у складі 

протесаного електорату можна визначити на рівні 28–30 %. Крім того, 74 % протестного 

електорату складають особи з доходом до 3000 грн./міс.  

На економічну безпеку держави насамперед впливає фінансовий стан Пенсійного 

фонду України. Наразі можна стверджувати, що бюджет ПФУ за своїми масштабами є 

зіставним з державним бюджетом 

Іншими словами, кошти держбюджету є єдиним джерелом покриття дефіциту 

бюджету ПФУ. Тому зростання останнього автоматично призводить до зростання 

державного боргу за умови, що інші статті видатків держбюджету не підлягають секвестру. 

Покриття дефіциту бюджету ПФУ за рахунок коштів державного бюджету призводить до 

автоматичного скорочення витрат по інших життєво важливих статтях: медичне 

забезпечення, освіта, оборона тощо.  
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Передумовами такого стану справ в пенсійній галузі є наступні:  

1. Складна демографічна ситуація. Наразі коефіцієнт народжуваності в Україні 

(кількість дітей на одну жінку) складає 1,47. До 2050 року він стало зростатиме, але не 

перевищить 1,60. Отже до середини поточного століття Україна не в змозі вийти на рівень 

хоча б простого відтворення населення. В пенсійному контексті це означає, що кількість 

працездатного населення для створення суспільного продукту стало зменшуватиметься, отже 

й зменшуватиметься рівень споживання майбутніх пенсіонерів.  

2. Традиційно низький рівень заробітних плат. Наразі доля заробітної плати у 

структурі ВВП приблизно у 2-2,5 разу нижче, ніж у будь-якій цивілізованій країні. Отже й 

обсяги внесків до ПФУ нараховуються відносно низької бази нарахування.  

3. Тіньові доходи населення. За деякими оцінками в Україні «прихована» зарплата 

становить близько 11% валового внутрішнього продукту країни. Зайво казати, що такі 

доходи не оподатковуються та на них не нараховується єдиний соціальний внесок, що є 

прямою загрозою фінансовій безпеці ПФУ та держави в цілому.  

Отже головними державними пріоритетами пенсійної політики в новій економіці ХХІ 

століття в контексті соціально-економічної безпеки Україні слід вважати наступні:  

1. Зміна викривленої структури ВВП. Співвідношення в структурі ВВП капіталу та 

праці повинно бути змінене на користь останньої. Іншими словами, першим пріоритетом 

держави повинна стати цілеспрямована робота по підвищенню долі заробітної плати в ВВП.  

2. Розвиток національного виробництва. Іншим пріоритетом держави повинно стати 

відновлення внутрішнього виробництва, що супроводжується створенням 

високооплачуваних робочих місць.  

3. Детенізація заробітних плат. Ліквідація зарплат «у конвертах» має стати ще одним 

дієвим інструментом балансування фінансового стану ПФУ.  

4. Звільнення ПФУ від невластивих виплат. Йдеться переважним чином про 

перекладанню обов‗язків по виплаті професійних пенсій на роботодавців.  

5. Підвищення контролю за адмініструванням пенсійної системи.  

6. Запровадження загальнообов‗язкової накопичувальної пенсійної системи.  

Останній пріоритет у запропонованій системі відіграє особливу роль. Запровадження 

загальнообов‗язкової накопичувальної системи повинно мати на меті повний та якомога 

скоріший перехід на страховий принцип пенсійного забезпечення. Цей принцип передбачає 

максимально щільну прив‗язку розміру пенсії не до трудового чи страхового стажу, а до 

обсягу пенсійних внесків, сплачених до системи протягом усього трудового життя. Таке 

запровадження, окрім іншого, повинно стати інструментом підвищення відповідальності 

громадян за власне майбутнє та ліквідації пострадянських патерналістських настроїв, які є 

характерними для нинішнього суспільства.  
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В процесі проведення пенсійної реформи повинні бути вирішені наступні задачі:  

1. Забезпечення гарантованого мінімального рівня пенсійного забезпечення для будь-

якого громадянина України по досягненні ним пенсійного віку незалежно від наявності чи 

відсутності формальних ознак: страховий стаж та обсяги внесків.  

2. Створення умов для формування населенням достатніх пенсійних накопичень як 

через механізм обов‗язкових платежів, та й шляхом заохочення громадян до 

самозабезпечення на основі стимулювання соціального партнерства та індивідуальної 

ініціативи.  

3. Забезпечення повного виконання державою своїх зобов‗язань перед нинішніми 

пенсіонерами.  

Такі заходи мають спрямовуватися за межі пенсійної системи, переважно на 

забезпечення макроекономічної стабільності, зокрема інфляції, відновлювання внутрішнього 

виробництва, реформування ринку праці й інституту заробітної плати та розвиток 

фінансового ринку. 

 

 

 

Ляховненко О. 

Санкт-Петербургский государственный экономический університет 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, И МЕРЫ ПО  

УПРАВЛЕНИЮ ИМИ 

Риск качества для производителя – это вероятность нежелательных последствий после 

производства продукции ненадлежащего качества. Риск качества – это кризис причинения 

вреда продукцией, включающий дискретные получившие огласку случаи, когда продукция 

была признана дефектной или опасной. Риск качества существует не обособленно, а в 

системе рисков, связанных с качеством продукции, включающей, кроме непосредственно 

риска качества, риски-причины и риски-следствия. 

К рискам-причинам относятся риски, реализация которых влечѐт за собой реализацию 

риска качества. В эту категорию можно отнести риски ошибок при проектировании 

продукции, приобретения материалов ненадлежащего качества, недостаточной 

квалификации рабочей силы и случайных ошибок персонала, сбоев оборудования, низкого 

уровня контроля качества при производстве, плохих условий хранения и транспортировки 

продукции, неудовлетворительного состояния окружающей среды, стихийных бедствий, 

аварий, политических действий и т.п. 

Риски-следствия возникают как ответ на производство некачественной продукции. 

Если на рынок поставлена продукция неудовлетворительного качества, в первую очередь 

возникает риск рекламаций, возврата потребителем продукции, обладающей недостатками, и 

требования возмещения ему причинѐнных продукцией убытков. Кроме риска возникновения 
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затрат на ремонт или замену продукции новой, производитель может столкнуться с 

необходимостью отзыва с рынка всей партии некачественной продукции. Если продукция 

нанесла вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде, 

производитель столкнѐтся с риском ответственности за качество своей продукции. 

Производитель, вызывающий недовольство потребителей поставкой продукции 

неудовлетворительного качества, несѐт репутационные потери, результатом которых 

становятся потеря доверия, отток клиентов, сокращение доли рынка, недополучение 

прибыли, снижение стоимости компании. 

Управление риском предполагает принятие определѐнных мер, позволяющих 

прогнозировать наступление рискового события и применять меры по снижению 

последствий от риска . При этом возможны четыре варианта действий: полностью избежать 

риска, изменить риск до приемлемого уровня, передать риск кому-то другому, принять риск 

на себя. Соответственно, мерами по управлению риском являются: избежание риска (risk 

avoidance), разделение риска с целью его снижения (risk sharing), перенос риска (risk shifting) 

и компенсация риска, принятого на себя (risk remedy). 

Избежание риска направлено на снижение его вероятности до нуля, то есть 

препятствование поставке дефектной продукции. Для достижения этой цели производителю 

необходимо выявить риски-причины и принимать активные меры по их снижению, а также 

разработать систему внутреннего контроля качества продукции. Однако при массовом 

производстве невозможно обеспечить выпуск продукции без дефектов, поэтому данная мера 

может быть направлена только на снижение уровня риска, но едва ли позволит добиться его 

полного элиминирования. 

Разделение риска позволяет смягчить его за счѐт дробления риска и его последствий. 

Это возможно, например, при вертикальной интеграции в цепи поставок или производстве 

продукции по проекту покупателя. Разделение риска требует тесного сотрудничества 

участвующих в нѐм сторон, снижая при этом информационную асимметрию и оппортунизм 

поставщиков. Фирмы должны быть готовы инвестировать в производственные мощности 

друг друга, обучать сотрудников. Стимулом для разделения риска является сопутствующее 

ему разделение получаемых выгод. 

Основная цель переноса риска – передача нежелательных последствий риска качества 

другим лицам. Один из вариантов переноса риска качества – взимание штрафов с 

поставщиков при обнаружении дефектов. Штрафы покрывают затраты на переделку 

дефектных деталей или заказ запасных компонентов у другого поставщика, часть затрат на 

ремонт и замену продукции, поступившей потребителю, а также позволяют сократить 

затраты на входной контроль. Другой способ переноса риска – страхование ответственности 



 121 

за качество продукции, защищающее от претензий за происшествия, связанные с поставкой 

продукции ненадлежащего качества населению. Ответственность покрывается, независимо 

от того, вызвана ли проблема с качеством производственным браком или конструктивными 

недостатками. Фирмы стараются страховать ответственность, если продукция имеет высокий 

потенциальный риск качества. 

Компенсация риска – это меры, направленные на уменьшение негативного воздействия 

риска качества после обнаружения дефектов в поставленной на рынок продукции. Меры по 

компенсации риска – это, прежде всего, гарантии производителя, техническое обслуживание, 

а также механизм отзыва продукции с рынка. Последствия задержки отзыва продукции 

могут привести к многочисленным претензиям со стороны потребителей и серьѐзно 

повредить репутации производителя. Несмотря на отсутствие единых всеохватывающих 

правил подготовки к отзыву продукции, желательна подготовка плана действий при 

обнаружении дефектов в поступившей на рынок продукции. 

Повышение технологичности продукции и количества входящих в еѐ состав 

компонентов, широкое использование аутсорсинга, удлинение и усложнение цепей поставок, 

являясь источниками конкурентных преимуществ в глобальной экономике, существенно 

повышают уровень риска качества и связанных с ним рисков. Внутренние проблемы 

качества одного из участников цепи поставок могут вызвать эффект домино, 

распространяющийся по всей цепи. Это усложняет поиск причин ухудшения качества 

конечной продукции и требует от производителя уделять особое внимание управлению 

рисками. Меры по управлению риском должны быть в первую очередь направлены на 

избежание риска. Однако уменьшить риск до нуля невозможно, поэтому необходимо 

использовать меры распределения рисков – разделение и перенос риска, а также подготовить 

комплекс мероприятий для компенсации рисков. 

 

 

 

 

Мажоров А. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК СТРАХОВЩИКА ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ 

Страхование от несчастного случая можно подразделить на две принципиально 

различные составляющие: классическое страхование от несчастных случаев и страхование от 

несчастных случаев и болезней. 

Сначала постараемся выделить общие факторы, влияющие на величину технического 

риска страховщика. 
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Во-первых, страхование от несчастных случаев (как классическое, так и расширенное 

покрытие) предполагает страховую сумму, которая устанавливается соглашением сторон. 

Это означает, что при наступлении страхового случая выплачивается не фактически 

понесенный ущерб, а заранее оговоренная сумма. 

Из факторов, влияющих на технический риск страховщика, эта особенность 

договоров личного страхования будет воздействовать на однородность портфеля. При этом 

нельзя сказать, в какую сторону будет направлено это влияние – в зависимости от портфеля 

конкретного страховщика, его структура может быть как полностью однородна, так и крайне 

неоднородна. Например, портфель добровольного страхования от несчастных случаев с 

фиксированной страховой суммой на одного человека будет однородным, а портфель 

страхования заемщиков банка может быть крайне неоднороден ввиду различных сумм, 

взятых в кредит. 

Далее, страхование от несчастных случаев – массовый вид страхования, 

соответственно ни о какой уникальности рисков речи быть не может, а количество рисков в 

портфеле вероятнее всего будет достаточно большим. 

Кроме того, страхование от несчастных случаев предлагается на рынке уже много лет, 

накоплена достаточно большая статистика, соответственно данный вид нельзя назвать новым 

для страховой отрасли. 

Ещѐ один общий для классического страхования от несчастных случаев и 

расширенного покрытия – кумуляция по одному застрахованному. Страховщик может взять 

на страхование одного и того же застрахованного по разным полисам, например 

индивидуальному и коллективному договору страхования, полису страхования от 

несчастных случаев и полису страхования от несчастного случая при ДТП. 

Наконец, общим фактором будет подверженность портфеля изменениям. Ввиду того, 

что договоры страхования от несчастных случаев, как уже упоминалось выше, имеют 

фиксированную в договоре страховую сумму, процент от которой выплачивается при 

наступлении страхового случая, изменения связанные с размером ущерба маловероятны. 

Изменения, связанные с частотой убытков, возможны, но вероятнее всего будут иметь 

положительный характер: улучшение качества медицинского обслуживания и уровня жизни 

в целом способствуют уменьшению частоты страховых случаев. 

Другие факторы напротив сильно отличаются.  

В первую очередь речь идѐт о вероятности кумуляции по нескольким 

застрахованным. Ввиду того, что в настоящее время эпидемии и даже пандемии не вызывают 

большого числа смертей, риск кумуляции в результате болезни можно считать крайне 

низким. Напротив, кумуляция в результате несчастного случая вполне возможна. Примером 
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может послужить пожар в офисе компании или кораблекрушение. Также кумуляция в 

результате катастрофических событий будет относиться только к классическому 

страхованию от несчастных случаев. 

Другим фактором является вероятность получения неполной информации. Для 

классического страхования от несчастных случаев этот риск минимален, т.к. основные 

параметры оценки риска легко проверяемы. Напротив, в случае с покрытием смерти и 

инвалидности в результате болезни есть большая вероятность недополучить информацию о 

состоянии здоровья застрахованного.  

Исходя из вышесказанного, можно заметить, что для классического страхования от 

несчастных случаев будет более значим риск случайных отклонений. При этом необходимо 

обратить внимание на структуру портфеля в части еѐ однородности, а также постараться 

отследить возможную кумуляцию: как по одному застрахованному, так и по нескольким 

застрахованным. 

Отметим также отличия страхования от несчастных случаев и болезней от 

классического страхования от несчастных случаев: во-первых, появляется существенный 

риск ошибки из-за вероятности получения неполной информации, во-вторых, снижается 

значимость кумуляции рисков, т.к. этот риск относится только к классической составляющей 

договоров страхования от несчастных случаев и болезней. 

 

 

 

 

Козлов М. Л. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ 

СТРАХОВАНИЯ 

В масштабах мировой экономики возможно выделить базовые риски, угрожающие 

экономической стабильности государства как отдельного экономического субъекта. В 

первую очередь, в качестве таковых можно назвать войны, политические и шоковые 

экономические кризисы, крупные природные катастрофы и техногенные аварии. Не 

вызывает сомнения, что большинство данных рисков можно отнести к фундаментальным, то 

есть угрожающих государству и обществу (в данном случае составляющей государства) в 

целом, с трудом количественно идентифицируемым в отношении своих последствий и  

управляемым скорее с точки зрения общего менеджмента (в данном случае политики 

государства в различных сферах), нежели с точки зрения финансового управления. 

Вместе с тем некоторые из указанных рисков (точнее, потенциальные  последствия их 

реализации  для  отдельных экономических субъектов и их финансовых ресурсов, в том 

числе, для государства, то  есть частные риски) возможно хотя бы примерно оценить в части 
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количественного ущерба (при этом ущерб может иметь как непосредственный характер, так 

и косвенный, выражающийся в необходимости резкого увеличения текущих расходов 

государства, например, в случае войны или мероприятий по покрытию прямого ущерба), 

соответственно, принять решение возможности и целесообразности финансового управления 

ими. Помимо данных рисков, в большей степени относящихся к имущественным, можно 

выделить также характерные для государств финансовые риски, выражающиеся в дефиците 

государственного бюджета по причине экономических кризисов (относительно экзогенного 

характера) либо ошибок и просчетов экономической политики (также приводящих к 

кризисным явлениям, но эндогенного характера) – данные риски угрожают экономической 

безопасности государства, зачастую, даже в большей степени, поскольку ведут не только к 

общей экономической нестабильности, но и в процессе изыскания необходимых финансовых 

ресурсов делают государства зависимыми от крупных стран-кредиторов (здесь следует 

привести пример Китая и США) либо международных организаций (показателем пример 

взаимоотношений России и МВФ). 

В случае, если речь идет о количественно идентифицированном и способным быть 

покрытым финансовыми ресурсами риски, может идти речь о страховании в различных его 

формах, то есть создании специализированных фондов для покрытия экономических и 

финансовых  последствий наступления неблагоприятного события. При управлении рисками, 

наносящими имущественный ущерб (различные катастрофы, конфликты, волнения и т. п.) 

подобное фондирование чаще всего имеет место на национальном уровне, выражаясь в 

формировании ведомственных бюджетов (в качестве примера можно назвать бюджет МЧС) 

либо общих гарантийных фондов (в частности, бюджетный кодекс РФ предусматривает 

формирование таковых как на федеральном, так и на региональном уровне). В качестве 

примера наднационального фондирования, с определенными ограничениями, можно назвать 

формирование военных (НАТО) или политических (Евросоюз) организаций, обладающих 

собственными бюджетами, часть которых предназначена для покрытия событий, имеющих 

рисковую составляющую  (например, проведение экстренной военной операции). 

Более широк круг примеров наднационального фондирования в случае управления 

финансовыми рисками. Здесь, в частности, следует назвать уже упомянутый МВФ, 

предоставляющий кредиты за счет взносов участников. Также необходимо упомянуть о 

Европейском фонде финансовой стабильности, получившем свое развитие после 

финансового кризиса в Греции и других европейских странах. По сути, веду закрытости 

круга участников данных фондов, можно говорить о взаимном страховании с той оговоркой, 

что фактически движение средств в данных фондах имеет односторонний характер – от 

финансово стабильных стран к менее обеспеченным. Также имеет место подобное 
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резервирование и на национальном уровне, раскладка ущерба происходит не по 

территориальному, а по временному принципу. Здесь следует привести пример резервного 

фонда и фонда национального благосостояния, предназначенных для сглаживания 

последствий изменения внешнеэкономической конъюнктуры, в частности, цены на нефть 

(особенно в рамках первого фонда), а также общие золотовалютные резервы РФ. 

Важно при этом обратить внимание на то, что распределение финансовых рисков 

государства, как правило, происходит также на государственном уровне, а не на уровне 

частных финансовых институтов, то есть механизм классического страхования в данной 

сфере довольно редок. Если для крупных государств по понятным причинам принятие даже 

крупными международными финансовыми институтами финансовых рисков невозможно, то 

для менее крупных стран теоретически возможным и даже полезным было бы классическое 

перестрахование финансового риска бюджетного дефицита при участи  ведущих мировых 

страховых и, главное, перестраховочных компаний. Несмотря на то, что не всегда в полной 

мере присутствующий страховой интерес можно было бы регулировать юридическими 

условиями страхования и тарифными ставками, данный инструмент встречается крайне 

редко, как и инструмент банковского гарантирования на национальном уровне. 

Дополнительным преимуществом данного инструмента было бы усиление экономической 

безопасности государства, выражающейся как в непосредственном снижении губительности 

ущерба, так и в снижении степени международной финансовой зависимости – важной 

составляющей экономической  безопасности. 

Однако в части рискового имущественного ущерба (особенно при катастрофах) 

распределение ущерба на международном перестраховочном рынке гораздо более часто. 

Здесь ключевым фактором является, скорее, общее развитие страхования, при недостаточном 

уровне которого квази-страховщиком вынуждено выступать государство, используя 

механизм прямого обеспечения и фискального сбора средств. 

 

 

Мокейчев Е.В. 

 СПбГЭУ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОДУКТА-

СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

Среди направлений вложения собственных средств: банки, управляющие компании, 

ценные бумаги- страхование жизни выступает весьма интересным конкурентом для других 

участников финансового рынка. 
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Таблица 

Направления вложения собственных средств участников финансового рынка 

Банковский депозит Страхование жизни 

1. Анализ объемов рынка 

Данные Центрального Банка Российской 

Федерации демонстрируют нам, что на 18 

октября 2013 года на российском рынке 

действуют около 885 коммерческих банков. При 

этом все еще речь идет о поддержании тренда 

на снижение их количества. 

В банковской сфере, по словам главы 

правительства РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, «на долю пяти крупнейших банков, 

прямо или косвенно контролируемые 

государством, приходится 56% депозитов 

граждан и 53% кредитного портфеля экономики 

в целом». В список отмеченных банков входят: 

Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, 

Россельхозбанк (показатель: «активы нетто», на 

начало октября 2013 года, сайт www.banki.ru) 

Анализ данных ЦБ РФ, а также 

РИАРЕЙТИНГ позволяет заметить постоянный 

рост вкладов в банковскую систему. За 2012 год 

рост составил 2,38 трлн. руб., а темпы прироста 

депозитов населения составили 20%. На 1 

сентября текущего года объем вкладов составил 

15 945,7 млрд. рублей. 

По данным Федеральной службы по 

финансовым рынкам [В едином 

государственном реестре субъектов 

страхового дела на 30 июня 2013 года 

зарегистрированы 454 страховщика, из 

них 443 страховые организации и 11 

обществ взаимного страхования.] 

По рынку страхования 

обнаружено, что более 70% рынка 

принадлежит первой двадцатке, 

например, следующим компаниям: 

группа компаний «РОСГОСТРАХ», 

группа компаний «СОГАЗ», 

ИНГОСТРАХ, группа компаний 

«Альфастрахование» и прочие. 

Анализ страхового рынка по 

объемам сборов демонстрирует 

следующее состояние данной отрасли 

по итогам по 50 лидерам в данной 

отрасли за 6 месяцев 2013 года: сумма 

сборов премий составила 48 093 270 

тыс.руб. или всего лишь 48,1 млрд. руб. 

И если мы оценим долю сборов премий 

по страхованию жизни в общих сборах, 

то по лидерам рынка эта цифра составит 

в среднем всего лишь 1-2%. 

 

2. Структура спроса 

Несмотря на то, что достаточно большое 

количество физических лиц вкладывает свои 

средства в банковские депозиты и берет 

кредиты, большую долю всех сделок с банками 

производят юридические лица. 

В свою очередь для банков это плюс, так 

как они имеют дело с профессионалами, 

готовыми вести бизнес. 

В отношении физических лиц- 

распространение безналичного расчета, 

банковских зарплатных карт и прочего 

сформировало прекрасную рекламу банковских 

услуг. 

Несмотря на очевидный рост объемов 

депозитов населения и их доли в пассивах 

банковской системы в последние годы, только у 

Сбербанка и Банка Москвы депозиты населения 

являются основой ресурсной базы. У пяти 

банков (Росбанк, Газпромбанк, ММБ, ПСБ, 

Физические лица. Семьи, в 

которых страхуют жизнь родители, 

чтобы при страховом случае обеспечить 

финансовую безопасность остальным 

членам семьи. 

Основная масса таких семей не 

знает о существовании страхования 

жизни, не знакомы с основными его 

принципами, не обнаруживают в нем 

инвестиционный характер, не доверяют 

данной сфере вложения средств. 

Исследование Федеральной 

службы государственной статистики 

демонстрирует, что 53,6 % населения 

имеют среднедушевой доход до 15 000 

рублей, а 76,6%- до 25 000 рублей.  

Исходя из этого, можно 

предположить, что у большей части 

населения просто нет сбережений, 
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Промсвязьбанк) основа ресурсной базы — 

средства корпораций, два банка (МПБ и 

«Петрокоммерц») привлекают большинство 

средств за счет выпуска ценных бумаг. ВТБ, 

Альфа-Банк и «Уралсиб» имеют хорошо 

сбалансированные ресурсные базы, где доля ни 

одного из источников не превышает 25%  

чтобы инвестировать их в какие-либо 

продукты финансового рынка. 

3. Выделение конкурентных 

преимуществ анализируемых услуг 

 

Банк и агентство по страхованию вкладов 

предоставляет возможность возмещения 

утерянных вложенных денежных средств в 

размере до 700 000 рублей с учетом процентов в 

случае отзыва лицензии у кредитной 

организации в течение 14 дней. 

В случае смерти держателя вклада, 

наследники получат средства  депозита не 

раньше чем через 6 месяцев, пройдя через 

сложную систему учета документов. 

В случае смерти застрахованного, 

указанные в договоре страхования 

выгодоприобретатели в течение 5 дней 

получают сумму потенциально 

уплаченных взносов, даже если 

страхователь в свое время не уплатил 

всю сумму премий. 

Страховые компании включают в 

договор гарантированную сумму 

доходности в размере примерно 3,5%. 

Договор страхования жизни- это 

«долгие деньги». Пока мало кто готов 

вкладывать свои денежные средства в 

перспективе 15-30 лет, в связи с 

высокой изменчивостью экономической 

ситуации в стране. 

 

 

Стоит отметить, что западный рынок страхования жизни, сформировавший богатую 

историю и опыт взаимодействия с другими продуктами финансового рынка, активно 

развивает страхование жизни как инвестиционный продукт, являющиеся хорошей 

альтернативой банковским продуктам. Средний житель Германии имеет три страховых 

полиса, а объем национального рынка страхования жизни в Германии составляет около 

90 млрд евро. Объем рынка «не жизни» приблизительно такой же - около 109 млрд евро. В 

России же объем рынка, не относящегося к страхованию жизни, составляет всего $13-14 

млрд, а на страхование жизни приходится лишь около $200 млн. Но одной из главных 

особенностей российского рынка страхования являются его быстрые темпы развития. По 

некоторым данным рост страхования жизни достигает в среднем 30%. Это можно объяснить 

необходимостью быстрого развития услуги и  ее разработки в условиях формирующегося и 

быстро меняющегося рынка. 
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СЕКЦІЯ 1 

БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА, РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ І РЕГІОНІВ 

Акименко Н. Д. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Західна О. Р., к.е.н., доцент 

ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Стан охорони здоров‘я населення України викликає серйозну занепокоєність 

суспільства і оцінюється на державному рівні як загроза національній безпеці. Існуюча 

система охорони здоров‘я не здатна задовольнити потреби населення у медичній допомозі.  

На сучасному етапі стан здоров‘я населення України характеризується значною 

поширеністю хронічних хвороб та соціально небезпечних захворювань. Високими 

залишаються рівні інвалідності та смертності при короткій середній тривалості життя. 

Національна безпека України відповідно до суспільних сфер функціонування включає 

соціальну безпеку яка в умовах сучасних проблем набуває особливого значення. Зокрема, до 

вкрай небезпечних загроз для соціальної безпеки відносять кризу системи охорони здоров‘я 

та соціального захисту населення і, як наслідок, небезпечне погіршення стану здоров‘я 

населення; поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб. 

Структура загроз національній безпеці в галузі охорони здоров‘я характеризується: 

недостатнім рівнем фінансування галузі і пов‘язаними з цим похідними загрозами втрати 

наукових кадрів та інтелектуальної власності; занепадом виробництва інноваційної продукції 

і пов‘язаними з цим похідними загрозами зростання імпортозалежності від наукоємної 

продукції; зростанням тіньової економіки у сфері охорони здоров‘я і пов‘язаними з цим 

похідними загрозами збільшення обігу фальсифікованих лікарських засобів; низькою 

ефективністю державного регулювання в галузі охорони здоров‘я. 

Сучасна система охорони здоров‘я, що дісталась Україні у спадок від УРСР, 

знаходиться в кризовому стані, що наочно підтверджується медико-демографічними 

показниками. Останнім часом в Україні стан здоров‘я населення викликає велике 

занепокоєння. Серед країн Європи та Євразії Україна займає 25-е місце з 28 країн за 

тривалістю життя – 71 рік при середньому по Європі – 78 років. У період з 1991 по 2012 рік 

населення України різко скоротилося більш ніж на 6,3 млн. осіб, або на 12,1%. Коефіцієнт 

народжуваності в Україні є одним з найнижчих в світі. У 2012 році на 1000 осіб було 11,4 

народжень і 14,5 смертей. Хворобами, які у 2011 р. найчастіше спричиняли смерть, є хвороби 

системи кровообігу (66,2% померлих), новоутворення (13,4%), хвороби органів травлення 

(3,8%). 
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Україна має найвищий рівень поширеності ВІЛ/СНІД в Європі та СНД. За в Україні 

ВІЛ-позитивними в 2011 році були 1,33 % населення країни. Україна відзначається тим, що 

має один з найвищих показників поширеності туберкульозу в Європі. У 2011 році було 

зареєстровано 30,7 тис. нових випадків захворювання на туберкульоз. Негативні зміни у 

сфері здоров‘я населення у великій мірі пов‘язані із фінансуванням цієї галузі. Хоча 

загальний обсяг фінансування охорони здоров‘я з державного та місцевих бюджетів щорічно 

збільшується, але це пов‘язано з необхідністю підвищення заробітної плати медичним 

працівникам. Саме тому об‘єктивного покращення забезпечення галузі не відбувається. 

Однією з найвагоміших причин критичних показників здоров‘я та тривалості життя 

населення є неефективна система охорони здоров‘я, ключовими проблемами якої є: 

недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров‘я; нераціональна 

організація системи надання медичної допомоги, брак сучасних медичних технологій, 

небажання втілювати передові світові досягнення; неефективність державної політики щодо 

формування здорового способу життя; недостатність фінансових і насамперед бюджетних, 

ресурсів для забезпечення ефективної діяльності закладів охорони здоров‘я; відсутність 

регульованого ринку медичних послуг; недосконалість нормативно-правових актів, які 

впливають на створення умов для поліпшення стану здоров‘я населення та підвищення 

ефективності використання в системі охорони здоров‘я людських, матеріально-технічних та 

фінансових ресурсів. 

3 метою успішної реалізації державної політики у сфері охорони здоров‘я 

пропонуються такі заходи: удосконалити відповідно до світових стандартів і вимог ЄС 

нормативно-правову базу з питань регламентації діяльності регулювання відносин у сфері 

охорони здоров‘я; визначити пріоритети надання медико-санітарної допомоги громадянам і 

встановити гарантований державою обсяг безоплатної медичної допомоги у державних і 

комунальних закладах охорони здоров‘я; створити систему охорони здоров‘я, визначивши 

рівні права для діяльності медичних закладів усіх форм власності, навчальних закладів, 

інститутів, центрів, лабораторій галузі; сформувати ефективну систему фінансування 

охорони здоров‘я, джерелом якого мають бути бюджетні кошти, внески на соціальне 

медичне страхування та кошти інших джерел, не заборонених законодавством; здійснити 

заходи щодо децентралізації управління в галузі охорони здоров‘я, сприяти медичній 

практиці на підприємницьких засадах, впровадженню і створенню ринкових механізмів 

регулювання та функціонування галузі, а також умов для здорової конкуренції між 

закладами охорони здоров‘я всіх форм власності; створити єдину систему інформаційного 

забезпечення охорони здоров‘я; розробити і реалізувати засади правового і соціального 
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захисту пацієнтів та медичних працівників шляхом прийняття відповідних законів та інших 

нормативно-правових актів; створити систему моніторингу здоров‘я населення. 

Низька тривалість життя та високий рівень захворюваності населення в Україні 

спричинені соціально-економічними та екологічними чинниками, неправильним способом 

життя населення. Вихід із кризового становища та збереження здоров‘я нації – це розробка 

комплексної державної політики, спрямованої на оздоровлення нації, яка включає заходи по 

вдосконаленню системи охорони здоров‘я, підвищенню рівня життя населення тощо. Одним 

з найважливіших чинників, який стримує реалізацію таких заходів державної політики, є 

відсутність дієвих механізмів фінансового забезпечення. 

 

 

Антонич О. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Савчук Н. В., к.е.н., доцент  

ВПЛИВ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ЕКОНОМІЧНУ І ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 

ДЕРЖАВИ 

Важливим показником платоспроможності держави є здатність виконання боргових 

зобов'язань. Тому дотримання фінансової та економічної безпеки залежить від стану 

обслуговування та погашення зовнішнього боргу. 

У широкому розумінні під борговою безпекою держави розуміють певний рівень 

внутрішньої і зовнішньої державної заборгованості з урахуванням вартості обслуговування 

та ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального 

співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних 

потреб, що незагрожує втраті суверенітету та руйнуванню вітчизняної фінансової системи. 

Погашення зовнішнього боргу на сьогодні здійснюється за допомогою спеціально 

створеного структурного підрозділу Міністерства фінансів України Головного управління 

обслуговування зовнішнього боргу України. 

Значне використання запозичень протягом двох трьох років створює фінансову 

піраміду, що зумовлює фінансовий крах усієї системи. Взагалі, про наростаючу кризу 

зовнішнього боргу будь-якої держави свідчить збільшення його співвідношення з ВВП, 

обсягом експорту, співвідношення імпорту до чистих золотовалютних резервів. У світовій 

практиці вважається прийнятним, якщо зростання державного боргу за рік не перевищує 

річного обсягу державних капіталовкладень 

Загрозою, пов'язаною зі збільшенням державних боргів, є те, що від реальної 

економіки відволікаються значні кошти, що спрямовуються на обслуговування і погашення 

цих боргів. Якщо загальний обсяг зовнішнього державного боргу вищий ніж 

загальноприйняті межі, це призводить до зменшення темпів економічного зростання, 
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зростання бюджетного дефіциту, підвищення рівня інфляції, офіційного валютного курсу і, 

як наслідок, до падіння фінансової безпеки, втрати фінансової незалежності. Надмірне 

збільшення боргів держави спонукає до реструктуризації, що викликає недовіру до неї з боку 

інших держав і міжнародних фінансових інститутів. 

Рівень фінансової безпеки держави залежить від взаємозв'язку та взаємозумовленості 

монетарної й фіскальної політик. При цьому можуть виникати ситуації, коли монетарна і 

фіскальна політики взаємопов'язані, або якщо між ними є чітке розмежування.  

Оцінюючи стан фінансової безпеки держави, слід враховувати групу показників 

соціального блоку. Зіставлення рівня та якості життя з граничними значеннями дасть змогу   

визначити загрози у певній сфері, розробити і вжити заходи щодо поліпшення ефективності 

соціальної політики держави. 

Перевищення певного граничного допустимого обсягу державного боргу може 

спричинити проблеми спроможності країни виконувати свої платіжні зобов'язання повною 

мірою. 

Якісною характеристикою боргової безпеки держави є визначення боргового 

навантаження і рівня платоспроможності. Безперечно, питання доцільності залучення 

кредитних ресурсів державою для покриття бюджетного дефіциту чи реалізації певних 

державних программ лежить у площині ефективності розміщення та використання позик. І 

хоча, на перший погляд, державний борг не загрожує економічній безпеці до тих пір, поки 

держава спроможна обслуговувати його, проблеми боргової безпеки варто  вирішувати на 

початкових етапах їх виникнення. 

Здійснення нових запозичень та обслуговування боргу суттєво впливає не тільки на 

фіскальну й монетарну політику держави, а й на стан і розвиток економіки в цілому.  

Боргова безпека є необхідним елементом ефективної реалізації економічної стратегії 

країни та вирішення першочергових завдань забезпечення фінансової безпеки. 

 

 

Батюк О. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Шевчук Н. В., асистент 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЯК ФАКТОР 

ДОСЯГНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Постійне зростання державних видатків при обмеженій кількості наявних ресурсів 

призводить до необхідності пошуку якісно нових, дієвих методів управління бюджетними 

ресурсами, результатом чого стало запровадження програмно-цільового методу 

бюджетування. 
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Оцінка ефективності виконання бюджетних програм має важливе практичне значення, 

що дає змогу визначити правильність вибору напрямів діяльності, оцінити отримані 

результати та ефективність використання коштів, виділених на здійснення відповідних 

заходів головному розпоряднику бюджетних коштів.  

Для оцінки ефективності виконання бюджетної програми необхідною умовою є 

обґрунтування системи результативних показників, які відображають співвідношення витрат 

та досягнутих результатів, визначають час для виконання бюджетної програми , 

характеризують актуальність її реалізації та відповідність стратегії соціально-економічного 

розвитку, а також визначити найрезультативніші програми.  

У даній роботі ми вважаємо доцільним розглядати такі основні групи результативних 

показників: показники витрат, показники продукту, показники ефективності, показники 

якості. 

Наявність результативних показників дає можливість провести якісний та кількісний 

аналіз застосування бюджетних технологій із виконання кожної бюджетної програми та 

оцінити ефективність використаних державних коштів у процесі надання суспільних благ 

населенню. 

Результативні показники ефективності та якості повинні характеризувати кінцеві 

результати виконання бюджетної програми в залежності від напрямів її реалізації, вказувати 

на її необхідність і відповідність визначеній меті та ефективність використання бюджетних 

коштів. Так зазначили результати аналізу понад 100 бюджетних програм України у різних 

сферах діяльності на 2010 р. свідчать, що серед 383 результативних показників ефективності 

та 314 – якості відповідно лише 27 і 50 показників конкретно спрямовані на кінцевий 

результат . Наведені дані дозволяють погодитись із твердженнями науковців, що акцентують 

увагу на недостатньому виконанні вимог Концепції застосування програмно-цільового 

методу в бюджетному процесі внаслідок відсутності безпосереднього зв‘язку між виділенням 

бюджетних коштів та результатами їх використання. 

В якості ілюстрації ми провели оцінку ефективності виконання бюджетної програми 

«Будівництво пускового комплексу ―Вектор‖ та експлуатація його об‘єкту» 2012 році.  

Планом передбачалось фінансування цієї програми на суму 9072,9 тис.грн., хоча 

виконано було на суму 9071,1 тис. грн., що на 1,8 тис. грн. менше від запланованого. Отже, 

ми можемо говорити про майже 100% фінансування даної програми. Проте, у порівнянні з 

2011 роком обсяг фінансування зменшився на 58,07 тис. грн. у зв‘язку із тим, що Законом 

України «Про державний бюджет України на 2012 рік за бюджетною програмою 

«Будівництво пускового комплексу «Вектор» та експлуатація його об‘єктів» не передбачено 

фінансування капітальних видатків.  
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Оцінка виконання бюджетної програми проводилась за 10 результативними 

показниками, зокрема : 3 результативних показників витрат, 4 результативних показників 

продукту, 2 результативних показників ефективності та 1 результативного показника якості. 

У процесі аналізу було встановлено, що фактичні результативні показники відповідають 

проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів. 

При досягненні мети бюджетної програми не було виявлено недоліків та упущень 

організаційного, нормативно-правового чи фінансового характеру, усі заплановані 

паспортом напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають фактично 

виконаним за звітний період, що дозволило в свою чергу забезпечити нормальну 

експлуатацію побудованих об‘єктів комплексу «Вектор», підтримувати у належному стані не 

введених в експлуатацію об‘єктів, обладнання та систем і здійснювати фізичний захист та 

охорону об‘єктів комплексу. 

Впровадження цієї програми має позитивні наслідки в соціальних і економічних 

сферах, зокрема: 

1. Зменшенню обсягу витрат, пов‘язаних із зберіганням радіоактивних відходів. 

2. Створенню умов для прискорення ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 

3. Зменшенню соціально-психологічної напруги у суспільстві, що занепокоєне 

нерозв‘язанням проблеми поводження з радіоактивними відходами та потенційною 

можливістю виникнення радіаційних аварій. 

4. Створенню більш безпечних умов праці та зменшення ризиків потенційного 

опромінення персоналу спеціалізованих підприємств. 

Отже, оцінка ефективності виконання бюджетних програм дає можливість за 

допомогою результативних показників оцінити, наскільки послуги, надані за бюджетні 

кошти, відповідають потребам громадян, акцент контролю переноситься у площину 

вимірювання досягнення результатів, а не контролю за законним і цільовим витрачанням 

бюджетних ресурсів, оцінку яких дає перевірка і ревізія. Тому комплексна і об‘єктивна 

оцінка ефективності виконання бюджетних програм дасть змогу досягти вищого рівня 

фінансової безпеки держави. 
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Вишневська І.М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гураль А.К., асистент 

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Вагомою компонентою економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств 

є податкова безпека – складова частина фінансової безпеки, яка забезпечує оптимізацію 

податків. Це сприяє формуванню конкурентного середовища, захищеності економічних 

інтересів підприємств, їх сталому функціонуванню та розвитку в умовах ринку. 

Проблеми забезпечення системи економічної безпеки суб‘єктів господарювання та 

ролі податкового впливу у ньому започатковано ще у роботах А. Сміта, Д. Рікардо, У. Петті, 

Дж. Кейнса. Різні аспекти забезпечення податкової безпеки, зокрема визначення її змісту, 

аналіз загроз та індикаторів безпеки висвітлено в працях Шморгуна Н.П., Котеньової К.С., 

Салиги С.Я. та ін. Проте питання системного управління податковою безпекою держави є ще 

недостатньо дослідженими. 

Податкову безпеку підприємства можна розглядати у двох аспектах – зовнішньому та 

внутрішньому, в даній роботі буде розглянуто лише зовнішній аспект. 

Як зовнішній аспект, податкова безпека – це стан оподаткування в країні, за якого 

забезпечується гармонізація інтересів платників і держави шляхом установлення 

обґрунтованих податків, забезпечення чіткості порядку їх стягнення на базі досконалого 

податкового законодавства за умови наявності рівня справедливості оподаткування. 

Основними складовими податкової безпеки на цьому рівні є:  

 питома вага податків у ВВП країни та в загальній сумі доходів бюджету; 

 рівень оподаткування в державі та регіоні; 

 співвідношення прямих і непрямих податків; 

 ефективність місцевого оподаткування; 

 оптимальність розподілу податків між бюджетами різних рівнів; 

 рівень пільгового оподаткування. 

Відповідно до вказаних складових доцільно визначити певні напрямки впливу 

податкової безпеки на діяльність підприємств, а саме: 

1. Сучасна питома вага податків у Державному бюджеті України становить 

більше 80%, що формує надзвичайно високе податкове навантаження на суб‘єктів 

підприємництва, які змушені віддавати значну частку своїх доходів. Це обумовлює 

зменшення фінансових ресурсів, які спрямовуються на розвиток подальшої діяльності. 

Оподаткування в Україні переважно є пропорційним, однак запроваджені новим 

законодавством податкові пільги спричиняють нерівномірність сплати податків 
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підприємствами різного виду діяльності, а також підприємствами, що диференціюються за 

розміром. 

2. Подвійне оподаткування змушує підприємства приховувати свої прибутки та 

оприлюднювати недостовірну звітність. Наприклад, подвійне оподаткування дивідендів 

змушує здійснювати ці виплати незаконно (без оформлення відповідних документів) або 

спрямовувати всю суму прибутку на розвиток діяльності, що не сприяє залученню інвесторів 

до таких підприємств. 

3. Наявність суперечностей у законодавстві та неоднозначність деяких його 

положень призводять до невірного трактування нормативних актів і відповідно до 

виникнення податкових правопорушень із боку підприємств-платників податків тощо. 

4. Відмінності для регіонів (територій розташування підприємств) щодо рівня 

справедливості оподаткування обумовлюють порушення оптимального співвідношення 

стягнення прямих і непрямих податків. 

5. Нерівномірність установлення розмірів місцевих податків. 

6. На діяльність підприємств також може впливати рівень організації роботи 

відповідних податкових інспекцій тощо. 

Як бачимо, вплив податкової безпеки на макрорівні є досить значним, що зумовлює 

необхідність модернізувати існуючу податкову систему. 

Узагальнивши результати досліджень багатьох вчених, можна виділити такі основні 

напрямки удосконалення механізму функціонування системи податкової безпеки суб‘єктів 

підприємництва в Україні: 

 ефективна податкова політика, особливо у підприємницькому секторі; 

 удосконалення базових податків і зборів;  

 розробка і запровадження стимулювальної податкової політики;  

 побудова системи державного моніторингу за податковою безпекою 

підприємницьких структур;  

 оптимізація амортизаційної політики щодо основних засобів і нематеріальних 

активів;  

 удосконалення форм, методів і напрямів взаємодії безпеки і підприємництва у 

податковій сфері. 

Загалом комплексний підхід до реформування податкової системи має містити такі 

складові: 

 забезпечення стабільної правової бази функціонування податкової системи, її 

гармонізація із законодавством, що регулює господарські відносини;  
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 організаційні зміни у системі державного регулювання та адміністрування 

податків; зміни методів і принципів контролю за сплатою податків;  

 узгодження ставок оподаткування з можливостями платників податків; 

галузеве і регіональне диференціювання ставок оподаткування з метою узгодження різних 

груп економічних інтересів. 

 

 

Габрильчук І.В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Західна О. Р., к.е.н., доцент 

ФІНАНСОВИЙ СТАН МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

В умовах прискореної глобалізації світового господарства однією з найважливіших 

економічних проблем в Україні, починаючи з 90-х років XX ст., є зростання загроз 

фінансовій і, зокрема, бюджетній безпеці України. Фінансову безпеку варто розглядати як 

надзвичайно складну багаторівневу систему, яку утворюють ряд підсистем, кожна з яких має 

власну структуру і логіку розвитку. Серед наукових публікацій О.Барановського, 

О.Василика, Т.Вахненко, А.Гальчинського, В.Гейця, С Глазьєва, М.Єрмошенка, що 

стосуються складових фінансової безпеки регіону, практично усі науковці виокремлюють 

бюджетну безпеку. 

Бюджетна безпека є основною умовою здатності  території здійснювати самостійну 

фінансову політику, виступає невід‘ємною частиною фінансової безпеки держави та має 

ключове значення для забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку місцевих 

бюджетів і держави в цілому. Основними характеристиками бюджетної безпеки, які 

дозволяють комплексно підходи до обґрунтування її економічної природи є:   ступінь 

збалансованості місцевих бюджетів та їх виконання;  масштаби бюджетного фінансування та 

дотування місцевих бюджетів; наявність чи брак бюджетних резервів;  характеристика 

касового виконання бюджету;  дотримання бюджетної дисципліни. Отже, бюджетна безпека 

як складова фінансової безпеки потребує більш детального розгляду, оскільки з позиції 

аналізу фінансового стану місцевих бюджетів, саме бюджетна безпека повніше характеризує 

якість використання коштів місцевих бюджетів. 

Місцеві бюджети виступають головним інструментом реалізації державної 

регіональної політики у вирішенні таких важливих завдань, як: структурна перебудова 

економіки, вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів та ефективності 

територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового 

будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів тощо, так і основним 

інструментом реалізації політики органів місцевого самоврядування, які самостійно 
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визначають пріоритети у своїй діяльності, ставлять цілі та завдання, втілення яких 

забезпечується за допомогою коштів місцевих бюджетів. Як зазначають вітчизняні 

дослідники, в Україні поки ще не вдається забезпечити реальність місцевих бюджетів і чітке 

розмежування центрального та місцевих бюджетів. Ураховуючи той факт, що переважну 

більшість соціальних послуг населення отримує саме від органів місцевого самоврядування, 

частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України повинна зростати, паралельно має 

рости і частка місцевих бюджетів по відношенню до ВВП держави, що є важливим фактором 

збільшення нормативів бюджетної забезпеченості у формуванні видаткової частини місцевих 

бюджетів і є суттєвим для реального виконання повноважень місцевого самоврядування. У 

той же час відповідні бюджетні показники (табл. 1) свідчать про нестабільність частки 

місцевих бюджетів у загальному фінансуванні суспільних послуг.  

Таблиця 1. 

Динаміка окремих бюджетних показників за 2002-2011 рр.* 

Роки 

Доходи місцевих 

бюджетів (з 

урахуванням 

міжбюджетних 

трансфертів) до 

ВВП, % 

Доходи місцевих 

бюджетів (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів) до 

ВВП, % 

Частка доходів 

місцевих 

бюджетів (без 

міжбюджетних 

трансфертів) у 

доходах зведеного 

бюджету, % 

Частка 

видатків 

місцевих 

бюджетів у 

видатках 

зведеного 

бюджету, % 

2002 12,8 8,8 31,4 41,1 

2003 12,8 7,6 22,6 38,0 

2004 11,5 6,1 19,3 36,5 

2005 12,1 6,5 18,1 33,7 

2006 13,9 7,0 18,3 36,2 

2007 14,8 7,5 19,8 38,7 

2008 13,2 6,9 22,2 41,1 

2009 13,7 6,9 23,2 52,4 

2010 14,0 6,8 23,5 50,0 

2011 13,6 6,38 21,8 53,6 

* розрахунки показників проведені за матеріалами звітів Міністерства фінансів, 

казначейської служби України про виконання державного бюджету за відповідний рік. 

 

Аналіз взаємовідносин державного та місцевих бюджетів України свідчить, що діюча 

система розподілу міжбюджетних трансфертів є недосконалою, рівень використання 

зазначених фінансових ресурсів не забезпечує якісне виконання місцевих бюджетів в цілому, 

фінансова забезпеченість місцевих бюджетів в Україні нині є дуже низькою. 
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Враховуючи викладене вище, можна дійти таких висновків:  

- органи місцевого самоврядування не володіють достатніми фінансовими ресурсами 

для виконання закріплених і власних повноважень у достатньому обсязі; наявна стійка 

тенденція збільшення залежності органів місцевого самоврядування від центру щодо 

формування доходів. 

- діюча система міжбюджетних відносин не може вважатися досконалою через низку 

проблем: посилюється централізація фінансових ресурсів всупереч Концепції реформування 

місцевих бюджетів; недосконалість  методики визначення обсягів трансфертів і критеріїв, 

умов надання окремих їх видів не дозволяють в повному обсязі забезпечити об‘єктивну 

потребу відповідних місцевих бюджетів у фінансових ресурсах. 

Отже, нині в Україні мають місце негативні тенденції щодо бюджетної безпеки, 

виконавчою владою застосовуються не всі можливості щодо обґрунтованого бюджетного 

прогнозування, законодавчою владою приймаються бюджетні рішення без врахування 

загальних бюджетних прогнозів, які б відповідали нормам економічної безпеки України в 

сучасних умовах. 

 

 

Гандз А.О.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Артус М.М., д.е.н., доцент 

ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Фінансово-економічна безпека є складним і багатоплановим суспільним явищем, що 

характеризується різними сутнісними ознаками і формами прояву. Вона характеризується 

таким станом фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської бюджетної і податкової 

систем держави, який здатний забезпечити ефективне функціонування національної 

економіки  та економічне зростання держави шляхом збалансованості, стійкості і  протидії 

до внутрішніх і зовнішніх впливів на її розвиток.  

Дослідження питань фінансово-економічної безпеки в наукових працях вітчизняних 

та іноземних економістів пов‘язані з вивченням теорії безпеки, характеристики внутрішніх та 

зовнішніх факторів, що породжують  загрози національній економіці, а також з‘ясуванню 

економічної сутності даного явища, пов‘язуючи фактори та умови уразливості національних 

економік із загрозами тощо. Водночас питання  зростання надходжень грошових коштів до 

Державного бюджету України як фактор фінансово-економічної безпеки держави  є 

недостатньо розкритим.  

Сьогодні найбільшу увагу органів державної влади і державного управління та вчених 

привертають такі складові економічної безпеки, як залежність України від іноземних держав 
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та міжнародних фінансових інституцій, незаконний вивіз капіталу з держави, незаконні 

експортно-імпортні товарні операції тощо. Загроза економічній безпеці держави є факторами 

і наслідком падіння внутрішньої захищеності України, що зумовлено недостатнім обсягом 

зростання надходжень грошових коштів до Державного бюджету України. Підтвердженням 

цього є показники табл. 1. 

Таблиця 1. 

Динаміка показників, що впливають на  економічну безпеку держави 

Показники 

Рік Темп 

приросту, 

% 
2008 2009 2010 2011 2012 

Валовий внутрішній 

продукт, млрд. грн.  

948,1 913,3 1082,6 1311,6 1481,6 56,3 

 

Доходи Державного 

бюджету України:  

 – млрд. грн. 

– часка у ВВП, % 

 

 

231,7 

24,5 

 

 

209,7 

26,9 

 

 

240,6 

23,6 

 

 

314,6 

24,0 

 

 

346,0 

23,4 

 

 

49,3 

х 

Державний борг України: 

– млрд. грн. 

–  часка у ВВП, % 

 

130,7 

13,8 

 

227,0 

24,9 

 

323,5 

29,9 

 

257,3 

19,6 

 

399,1 

26,9 

 

205,4 

х 

Сукупний державний борг 

України: 

– млрд. грн. 

– часка у ВВП, % 

 

 

189,4 

20,0 

 

 

317,9 

34,8 

 

 

432,3 

39,9 

 

 

473,1 

36,1 

 

 

515,4 

34,8 

 

 

172,1 

х 

 

Наведені показники табл. 1 засвідчують, що сьогодні немає реальних загроз 

економічній безпеці держави. Водночас динаміка окремих економічних показників розвитку 

держави викликають певну стурбованість. Зокрема,  темп приросту доходів Державного 

бюджетну України за 2008 – 2012 рр. становить 49,3% і значною мірою відстає від темпів 

приросту ВВП – 56,3% та від темпів сукупного державного боргу України, який становить за 

цей же період 172,1 %. При чому означені величини сукупного державного боргу 

відволікають значні грошові ресурси для його обслуговування, стримують розвиток 

економіки, посилюють її залежність від міжнародних інституцій, які далеко не завжди 

відповідають інтересам України. Зокрема, у 2012 р. на обслуговування державного боргу з 

державного бюджету становили 44,0 млрд. грн. що склало 10,6% доходів Державного 

бюджету України.  Крім того, негативний вплив на розв‘язання проблеми державного боргу 

має недостатньо належні заходи щодо зменшення заборгованості юридичних осіб – 

резидентів щодо відшкодування витрат Державного бюджету України, пов‘язаних з 

виникненням гарантійних і кредитних зобов‘язань Кабінету міністрів України  за позиками, 

отриманими цими особами.  



 140 

Фактичний рівень державного боргу України не є критичним. Зокрема, Світовий банк 

виходить з того, що критичний рівень державного зовнішнього боргу є понад 50% від 

валового внутрішнього продукту. За вимогами Маастрихтської угоди державний борг не 

повинен перевищувати 60% валового внутрішнього продукту країни.  

В економіці України є значні резерви збільшення надходжень до державного 

бюджету. Зокрема: 

– спрямування діяльності контролюючих фінансових служб на зниження рівня 

тінізації  економіки України; 

– забезпечення економічно обґрунтованого надання пільг з оподаткування; 

–  розширення бази оподаткування, вводячи податок з обороту для 

посередницьких збутових організації з одночасним  певним зниженням ставки податку на 

додатну вартість; 

– підвищення  результативності аналізу та оцінки впливу  рівня виконання планових 

показників бюджету у процесі  його складання і виконання з метою забезпечення повноти 

надходжень до бюджету та допущення незаконного і неефективного використання 

бюджетних коштів, яке у 2012 становило 12,9 млрд.  грн. або   3,7% доходів Державного 

бюджету України. 

Необхідність досягнення фінансової стабільності на макро–, мезо– та 

мікроекономічному рівнях, та гарантування безпеки держави і розвитку підприємництва є 

однією з найважливіших умов нормалізації соціально-економічного розвитку суспільства. 

Гарантування економічної безпеки може закріпити незалежність держави, сприяти 

збереженню ринків збуту й досягнення оптимального співвідношення між експортом та 

імпортом продукції, що в цілому сприятиме економічної стабільності, зростанню прибутків і 

розв‘язання інших фінансових проблем на різних рівнях економічної системи суспільства.  

 

 

Герасимів Ігор Ігорович 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Ярема Б.П., к.е.н., доцент 

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

У сучасних реаліях української економіки гостро постає питання ухилення від сплати 

податків. Останніми роками це явище набуло значної популярності, за оцінками експертів, 

близько 40-50% української економіки перебуває в тіні, що негативно впливає на 

глобалізаційні та інтеграційні процеси в Україні. Існує багато методів ухилення від сплати 

податків. 

Найбільшою популярністю в Україні користується метод «відмивання» коштів, 

використовуючи так звані конвертаційні центри. Найбільш активно вони використовуються 
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для формування податкового кредиту, та, як наслідок, - зменшення суми коштів до сплати в 

бюджет з податку на додану вартість.  

Суть цього методу полягає в тому, що підприємство, яке бажає занизити суму витрат 

на оплату ПДВ, проводить операцію фіктивної покупки будь-якого товару чи послуги у 

фірми, що входить до групи підприємств конвертаційного центру. У результаті «клієнт» 

отримує готівку та підтверджуючі документи на покупку товару, таким чином зменшуючи 

базу оподаткування. 

У зв‘язку з тим, що використання таких схем призводить до значного відтоку 

надходжень до бюджету, органи податкового контролю проводять діяльність щодо 

виявлення та ліквідації подібних схем. Так, протягом 2012 року в Україні викрито 65 

конвертаційних центрів, діяльність яких призвела до зменшення надходжень у бюджет в 

розмірі 562 млн. гривень. 

Міжнародний досвід свідчить про те, що для боротьби із «відмиванням» коштів слід 

краще врегулювати законодавство у цій сфері, створити для суб‘єктів підприємницької 

діяльності сприятливіші умови для ведення бізнесу, створити чіткий механізм виявлення та 

протидії такій незаконній діяльності. 

Популярним варіантом ухилення від сплати податків є використання офшорних зон. 

Офшорна зона (від англ. off shore – ―поза берегом‖) – один із видів вільних економічних зон. 

Їх відносять до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є створення для 

підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та 

законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного 

регулювання. 

Популярність використання цього методу ухилення від сплати податків є очевидним, 

так як більшість офшорних юрисдикцій мають гнучку систему пільг для підприємств, що не 

ведуть діяльності на території їх держави. Так, популярний офшор Беліз оподатковує лише 

дохід, отриманий на їхній території. Відповідно кошти, що надійшли з України, будуть 

зберігатись на офшорних рахунках у їх початковому розмірі, без сплати будь-яких податків.  

Для боротьби з використанням офшорних схем Україною проведено перегляд 

договорів про уникнення подвійного оподаткування з популярними юрисдикціями, які є 

основою схеми, впроваджено механізму регулювання трансфертного ціноутворення. 

На жаль, для ефективної боротьби з офшорами проведення таких заходів недостатньо. 

Так, урядом Великобританії було проведено переговори щодо оприлюднення даних 

власників компаній в офшорних юрисдикціях, також ведуться переговори щодо збільшення 

ставок податків у цих країнах. Проведення цих заходів значно зменшить популярність цього 

методу, так як він стане малоефективним, не гарантуватиме жодної конфіденційності. 
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Варіантом є також ухилення від сплати податків шляхом використання пільг: 

– використання пільгового режиму для видів діяльності, які не належать до такого 

режиму; 

– нарахування ПДВ за нульовою ставкою без належних підстав; 

– формальне збільшення кількості працюючих інвалідів на підприємстві тощо. 

Крім цього, для ухилення від сплати податків використовують наступні способи. 

Припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, його реорганізація або 

надання послуг без відповідної реєстрації: 

– фіктивне банкрутство; 

– розподіл на декілька дрібних підприємств платників єдиного податку або приватних 

підприємців; 

– відсутність відповідної реєстрації в податкових органах тощо. 

Ухилення від сплати податків шляхом нелегального використання робочої сили: 

– працевлаштування працівників без укладання належного з ними договору згідно з 

чинним законодавством; 

– приховування від обліку реальної заробітної плати працівників і відповідно не 

здійснення сплати єдиного соціального внеску і податку з доходів фізичних осіб тощо. 

Отже, основними методами ухилення від сплати податків та зборів є використання 

конвертаційних центрів, офшорних компаній, використання «грубих» способів (відсутність 

реєстрації, підроблення чи використання невідповідних документів та ін.). Тому на шляху 

України до інтеграції у світовий простір, необхідно, враховуючи міжнародний досвід, 

удосконалювати систему протидії ухиленню від сплати податків. 

На основі аналізу вітчизняних реалій та зарубіжного досвіду нами запропоновано 

наступні шляхи вдосконалення механізму протидії ухиленню від сплати податків: 

- оптимізація та вдосконалення чинного законодавства у напрямку посилення 

контролю та відповідальності за здійснення ухилення; 

- створення сприятливого фіскального середовища для суб‘єктів 

підприємницької діяльності; 

- спрощення та оптимізація системи податкової звітності як для покращення 

ведення бізнесу, так і для покращення контролю з боку податкових органів. 
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Гринчишин І.М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Зеленко В.А., к.е.н., доцент 

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 

Найефективнішим індикатором «здоров‘я» економіки країни є її фінансовий стан. 

Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв‘язки в економіці, вона є 

одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за 

допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому 

діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності 

фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, серед іншого, 

має бути стан ―керованості‖ інфляційними процесами. Необхідність у цьому викликана тим, 

що інфляція не лише призводить до тяжких соціально-економічних наслідків – за умов 

інфляції втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів 

макроекономічного регулювання. 

Інфляція являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки 

в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі сторони життя суспільства. Вона 

знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає 

довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову 

систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, 

сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості 

фінансування державного бюджету. Інфляція є найефективнішим засобом перерозподілу 

національного багатства - від бідніших верств суспільства до більш багатих. 

Суть інфляції є в тому, що національна валюта знецінюється по відношенню до 

товарів, послугам та іноземним валютам, які зберігають стабільність своїй покупній 

спроможності. 

Деякі вчені-економісти до цього переліку додають і золото, надаючи йому роль 

загального еквіваленту поряд із грошима. 

 Найбільш лаконічне визначення інфляції – зростання загального рівня цін, більш 

загально – переповнення каналів обігу грошової маси зверх потреби товарообігу, що 

визначає знецінення грошової одиниці і відповідно зростання товарних цін. 

Отже, інфляція – одне з найдошкульніших явищ сучасної ринкової економіки. Якщо 

не протидіяти їй, темпи цього явища дедалі швидшають. Але боротьба з інфляцією дуже 

важка. Навіть коли вдається її помітно знизити, то натомість випливають такі негативні для 

суспільства результати, як зростання безробіття. Особи, відповідальні за економічну 

політику, весь час мусять робити вибір між цими двома суспільними межами. 
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Інфляційні процеси в Україні є досить таки не стабільними і відповідно до створених 

умов мають порівняно великий потенціал до розвитку. Тому актуальним і до кінця не 

вивченим залишається питання дослідження розвитку інфляційних процесів в сучасній 

економіці України. 

Згідно з повідомленням, за підсумками січня цінова динаміка в річному вимірі 

(порівняно з січнем-2012) зберегла дефляційне значення у розмірі 0,2%. 

Ціни виробників у січні виросли на 0,3% до грудня-2012 і на 1,5% до січня-2012. 

На споживчому ринку в січні поточного року порівняно з груднем минулого року ціни 

на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,3%.  

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися 

на 0,4% за рахунок зростання оплати за гарячу воду, опалення на 1,6% і квартиру на 0,6%. 

Підвищення цін у сфері охорони здоров'я на 0,1% в основному відбулось за рахунок 

подорожчання амбулаторних послуг на 0,3%. 

Антиінфляційна політика є важливим компонентом усього комплексу методів 

державного регулювання економіки країн ринкового господарства. Важливу роль у ній 

відіграє регулювання державних витрат і надходжень у державний бюджет. 

 

 

Данилюк О.І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Шевчук О.М., к.е.н., доцент 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Місцеве оподаткування у зарубіжних країнах відзначається великою різноманітністю. 

При цьому в розвинутих країнах  місцеві податки і збори, як правило, мають досить велику 

питому вагу в загальній сумі грошових надходжень органів регіонального й місцевого 

самоврядування, на відміну від колишніх соціалістичних країн, де протягом довгих років 

застосовувалися методи централізованого планового управління, в результаті чого ще й досі 

власні кошти у формі місцевих податків і зборів становлять незначний відсоток  у доходах 

місцевих бюджетів.  

Місцеві податки і збори становлять у загальній сумі доходів місцевих бюджетів 

Австрії – 72 %, Японії – 55 %, Франції – 48 %. За рахунок місцевих податків формувалися 61 

% муніципальних доходів у Швеції, 66 %  – у США, 51 % – у Данії, 46% – у Швейцарії, 46 % 

– у Німеччині, 43 % – у Норвегії, 37 % – у Великій Британії, 34 % – у Фінляндії, 31 % – в 

Іспанії. В Україні ця частка у 2012 році склала 2,4 % (рис.1). 

Для більшості країн, як правило, передбачена можливість застосування численних 

місцевих податків, наприклад, у Франції – понад 40, Німеччині – 55, Італії – близько 70, 
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Бельгії – близько 100, в Україні – 5, після прийняття Податкового кодексу України [2].  

Однак, кількість місцевих податків і зборів у різних країнах далеко неоднакова. Так, у 

Великобританії стягується лише один місцевий податок з нерухомого майна – землі, 

будівель, установ, заводів і фабрик. 

 

Рис 1. Частка місцевих податків та зборів в доходах місцевих бюджетів, % 

 

У Японії налічується три основні види місцевих податків – підприємницький, який 

нараховується на прибуток, корпоративний муніципальний податок та зрівняльний податок. 

У США запроваджено такі місцеві податки: податок з продажу, місцевий прибутковий 

податок, податки на прибутки корпорацій, на спадщину та майновий податок . 

На сьогодні у європейських країнах сформовані чіткі принципи функціонування 

інституту місцевих податків і зборів: 

 справедливий розподіл тягаря місцевих податків з урахуванням 

платоспроможності платників податків і вигоди, які вони отримують від послуг, що 

надаються місцевими органами влади; 

 визнане право органів місцевого самоврядування змінювати при потребі в 

обсязі наперед установлених обмежень обсяг місцевих податків; 

 різниця між обсягом місцевих податків, які збираються органами місцевого 

самоврядування різних адміністративно-територіальних одиниць, не повинна бути великою, 

за винятком випадків надання послуг різного рівня ; 

Функції та повноваження місцевих органів самоврядування залежить перш за все від 

політичного устрою держави, оскільки більшу самостійність мають місцеві органи влади в 

країнах з федеральним устроєм. Відтак, в США кожен штат має власну, відокремлену від 
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федеральної, податкову систему. Менше самостійності у запровадженні місцевих податків 

місцевим органам влади, як правило, надають країни з унітарним устроєм. 

Аналіз організації фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування зарубіжних 

країн свідчить, що незалежність джерел фінансування означає й незалежність у прийнятті 

рішень органами місцевого самоврядування. У зв‘язку з тим, що у структурі доходів 

місцевим податкам належить значна частка від загальної суми надходжень, то створюється 

певний рівень фінансової незалежності місцевих органів, які стають самостійними і 

виконують власні програми, спираючись на свої кошти. 

Варто зазначити, що більшість доходів місцевих бюджетів надходить із невеликої 

кількості джерел, таких як – податок на майно, податок на доходи фізичних осіб, податок з 

продажу. При цьому, на місцевому рівні найефективнішими вважаються податки на 

нерухоме майно. У Литві, Нідерландах, Угорщині, Франції даний податок нараховується 

відповідно до оціночної вартості об‘єкта нерухомості, при цьому також враховується місце 

розташування об‘єкта нерухомості або його корисна площа. Як свідчить досвід Польщі, 

запровадження такого виду податку на майно, як за «квадратний метр», підвищує щорічно 

рівень ВВП приблизно на 1%. У таких країнах як Данія, Греція, Фінляндія податок на 

нерухомість складає незначну частку – менше 10 %, у Бельгії, Латвії, Литві, Польщі Іспанії – 

понад 50 % загального обсягу власних надходжень, Великобританії, Естонії, Ірландії – 

майже 100 %. Запозичення досвіду зарубіжних країн з цього питання може бути корисним 

для України, проте проблематичним залишається в організації майнового оподаткування 

визначення вартості нерухомості, тому визначити їх достовірну ринкову оцінку досить 

складно. 

Серед фіскальноутворюючих місцевих податків високу питому вагу також має 

прибутковий податок з громадян. В Україні – податок на доходи фізичних осіб 

закріплюється за місцевими бюджетами, що зумовлює дискусії про віднесення цього виду 

податків до місцевих.. Податок на продаж – це ще одне джерело наповнення місцевих 

бюджетів. У світовій практиці розрізняють дві групи податків на продаж: універсальні та 

спеціальні акцизи. В Україні податок на додану вартість традиційно вважається одним із 

бюджетоутворюючих непрямих податків, проте не застосовується на місцевому рівні. 

Отже, реформування місцевого оподаткування в Україні повинно мати на меті 

максимізацію та стабілізацію доходів місцевих бюджетів, корегування дій ринкових 

механізмів, урахування інтересів підприємництва та реалізацію соціально справедливої 

податкової політики. 

Теорія і досвід окремих країн свідчать, що система місцевих податків і зборів повинна 

відзначатися гнучкістю використовуваних фіскальних інструментів. Це дасть змогу 
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адаптувати місцеві способи мобілізації фінансових ресурсів до специфічних потреб 

територіальних громад з урахуванням особливостей державного  адміністративно-

територіального устрою при дотриманні загальних принципів національної бюджетно-

податкової політики. 

 

 

Дребот Н. І., Казанівська Н. Г. 
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ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Фінансова безпека є надзвичайно складною багаторівневою системою, яку треба 

розглядати у функціонально-структурному аспекті як сукупність взаємопов‘язаних 

підсистем безпеки, кожна з яких має власну структуру і логіку розвитку. Фундаментальною 

ланкою фінансової безпеки є податкова безпека. 

Податкова безпека держави є однією з найважливіших складових фінансової безпеки, 

без забезпечення якої практично неможливо вирішити проблему оптимізації рівня 

оподаткування. Проте на сьогодні в Україні не створено нормативно - правову основу 

формування системи податкової безпеки держави.  

Податкова безпека держави – це стан оподаткування в країні, за якого забезпечується 

гармонізація інтересів платників і держави шляхом установлення обґрунтованих податків, 

забезпечення чіткості порядку їх стягнення на базі досконалого податкового законодавства 

за умови наявності рівня справедливості оподаткування. 

Стан податкової безпеки держави є вкрай складним внаслідок дії на нього багатьох 

викликів та загроз, які зумовлені: 

- нестійкістю економічного зростання та його надмірною залежністю від зовнішніх 

чинників; 

- недосконалістю податкової системи, низькою ефективністю податкового 

адміністрування та контролю за використанням бюджетних асигнувань; 

- недосконалістю механізмів захисту внутрішнього ринку від несумлінної конкуренції 

з боку імпортної продукції; 

-монополізацією іноземним капіталом певних стратегічно важливих галузей 

національної економіки, що загрожує стабільності окремих товарних ринків; 

-деградацією науково-технічного потенціалу; 

- поглибленням регіональної диференціації; 
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- високим рівнем тінізації економіки, зумовленим, зокрема, поширенням тіньової 

зайнятості, розповсюдженням напівлегальних методів ухилення від оподаткування, 

криміналізацією економічних відносин. 

До складу податкової безпеки включають такі компоненти: 

 податкова безпека платників податків; 

 податкова безпека регіону; 

 податкова безпека держави; 

 міжнародна податкова безпека. 

На забезпечення ефективного функціонування компонентів податкової безпеки 

держави, впливають такі умови: 

 відповідність системи оподаткування напрямам державної податкової 

політики; 

 високий рівень податкової культури; 

  правовий характер податкових відносин; 

 висока ефективність інтегративних зв‘язків усіх підсистем функціонування 

податкової системи суспільства, що відображається відповідними показниками. 

Податки і податкова система об‘єктивно включені в систему фінансової безпеки, і це 

реалізується з таких позицій як: 

• ресурсний фактор, що перебуває в руках держави; 

• інструмент впливу на економічні і соціальні процеси; 

• фактор зворотної залежності функціонування держави від платників податків, адже 

порушення податкової безпеки зможе стати реальною загрозою ефективному державному 

устрою. 

Система оподаткування – підсистема податкової системи країни і являє собою 

сукупність податків і зборів, існуючих у державі, та механізму їх стягнення. 

Податкова безпека передбачає передусім наявність ефективної податкової системи як 

основного і достатнього джерела бюджетних коштів: 

 для здійснення державних функцій; 

 для здійснення виваженої податкової політики, яка стимулює підприємницьку 

діяльність; 

 для підтримки податкового тягаря на рівні, що сприятиме економічному 

зростанню. 

Ефективно функціонуюча система оподаткування є однією з визначальних складових 

забезпечення економічного зростання держави. Від діючих механізмів стягнення податків 
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залежать забезпеченість держави фінансовими ресурсами та розвиток суб‘єктів 

господарювання. 

Надання податковій системі гнучкості, взаємозалежності, стійкості сприятиме 

зростанню господарської діяльності підприємницьких структур, стабілізації і 

збалансованості соціального середовища, в свою чергу підвищить рівень фінансової безпеки 

держави. 

Ухилення від оподаткування значно скорочує дохідну частину бюджету країни, не 

дозволяючи державі в повному обсязі фінансувати соціальні, інвестиційні, оборонні і 

правоохоронні програми, що зрештою формує загрозу соціальній стабільності в суспільстві. 

Податки  повинні сприяти забезпеченню розвитку економіки, фінансової системи і 

фінансових відносин у країні і регіонах для того, щоб були сформовані необхідні фінансові 

умови та ресурси для соціально-економічного розвитку держави та її регіонів. 

Зміцненню податкової безпеки може сприяти формування ефективної податкової 

політики, яка передбачатиме обрання найбільш ефективного варіанта сплати податкових 

платежів за умов альтернативних напрямків діяльності. 
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БОРГОВА БЕЗПЕКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 

Одним із основоположних чинників незалежності суверенної держави за сучасних 

умов господарювання є стан її фінансової безпеки, під якою слід розуміти ступінь 

захищеності фінансових інтересів держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, 

податкової, валютної, банківської, боргової, інвестиційної, страхової та фондової систем, що 

характеризується збалансовані-стю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, 

спроможністю держави ефективно формувати та раціонально використовувати фінансові 

ресурси, достатні для задоволення її потреб, шляхом виконання зобов‘язань і забезпечення 

соціально-економічного розвитку. 

Невід‘ємною складовою фінансової безпеки держави є боргова безпека, яку в 

економічній літературі прийнято розглядати у широкому і вузькому розумінні.  

У широкому розумінні боргова безпека держави – певний критичний рівень 

внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й 

ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального 

співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних 

потреб, що не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи. 
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У вузькому розумінні боргову безпеку держави можна визначити як збалансоване 

співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями з урахуванням сумарної 

величини державного боргу та вартості обслуговування його складових, яка забезпечує 

стійкість фінансової сфери держави до внутрішніх та зовнішніх загроз, а також ефективне 

функціонування національної економіки і соціальний розвиток держави. 

Отже, боргову безпеку держави, як елемент національних інтересів, доцільно 

розглядати з позицій комплексного підходу, як підсистему у складній, багаторівневій системі 

фінансово-економічної безпеки держави, оскільки від характеру вирішення боргової 

проблеми залежить бюджетна дієздатність України, стан її валютних резервів, а отже, 

стабільність національної валюти, рівень процентних ставок, інвестиційний клімат, характер 

поводження всіх сегментів вітчизняного фінансового ринку. 

Згідно з Наказом Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. ғ 60 було 

розроблено Методику розрахунку рівня економічної безпеки України, у якій офіційно 

визначено сім складових фінансової безпеки України, індикатори оцінки їх станів та їх 

граничні значення, серед яких основні індикатори стану боргової безпеки України, 

проаналізувавши дані яких станом на 31.12.2012 року, отримано наступну узагальнюючу 

таблицю 1. 

Таблиця 1 

Індикатори стану боргової безпеки України відповідно до методики Міністерства 

фінансів 

Показник 
Граничне 

значення 

Значення на 

01.01.2013 р. 

Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, 

% 
не більше 55 38,82 

Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, 

% 
не більше 25 15,73 

Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. 

США 
не більше 200 575,50 

Відношення державного зовнішнього боргу до річного 

експорту товарів і послуг, % 
не більше 70 31,84 

Відношення відсоткових платежів з обслуговування 

зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, % 
не більше 12 1,68 

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування 

зовнішнього боргу до доходу державного бюджету, % 
не більше 20 3,19 

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, % не більше 30 14,33 

 

Як видно з даних таблиці 1, за усіма індикаторами стану боргової безпеки, крім рівня 

зовнішньої заборгованості на 1 особу ($575,5), Україна перебуває нижче гранично 

допустимих меж, що є позитивним фактором та надає певного запасу міцності за умов 

погіршення макроекономічної ситуації. 
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Основними ризиками зростання рівня державної заборгованості у  2013 році є: 

- зростання нестабільності та невизначеності глобальних економічних тенденцій 

та економічної динаміки, що матиме наслідком зниження попиту на вітчизняні товари та 

послуги на зовнішньому ринку; 

- наявність ризику девальвації національної грошової одиниці; 

- очікуване погіршення динаміки надходжень Державного бюджету України 

разом із збільшенням податкових витрат для стимулювання ділової активності; 

- зростання обсягів внутрішнього державного боргу внаслідок відстрочен-ня 

чергового траншу від Міжнародного валютного фонду. 

Отже, з метою забезпечення належного стану та підвищення рівня боргової безпеки 

України пропонуємо особливу увагу зосередити на реалізації наступних стратегічних 

заходів: 

- створення відповідного органу з управління державним боргом; 

- удосконалення існуючої та ухвалення нової нормативно-правової бази з 

управління державним боргом України, зокрема прийняття Верховною Радою України 

проекту Закону ―Про державний борг України‖; 

- розроблення обґрунтованої стратегії залучення позик (внутрішніх і зовнішніх, 

довгострокових та короткострокових) в економіку України, у якій має бути вказано 

пріоритети, інструменти і підходи до банків-партнерів;  

- проведення скоординованої політики співвідношення між зовнішніми і 

внутрішніми запозиченнями;  

- проведення інвентаризації всіх боргів державного бюджету, які мають бути 

поділені на обґрунтовані та необґрунтовані;  

- зміни структури державного боргу і переведення його на довгостроковіше 

обслуговування; 

- запровадження зваженої системи управління державним боргом, за допомогою 

якої приймалися б рішення залежно від ситуації, що склалася у фінансовій сфері. 

 

 

Захарчук О.В., Лучка С.В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Ватаманюк-Зелінська У.З,. к.е.н., доцент 

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЛІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Попередження про порушення бюджетного законодавства передбачено на виконання 

статті 112 та 117 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення законності при 

реєстрації зобов‘язань, фінансових зобов‘язань та оформленні платіжних доручень, 
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дотримання вимог Порядку обліку зобов‘язань розпорядників бюджетних коштів в органах 

Державної казначейської служби України, Порядків обслуговування державного та місцевих 

бюджетів за видатками при здійсненні попереднього та поточного контролю органами 

Державної казначейської служби України. 

Аналізуючи дані Державної казначейської служби, необхідно відмітити, що за січень-

вересень 2011 – 2013 рр. оформлено 30568 порушень бюджетного законодавства 

розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму 

6246,5 млн.грн (табл. 1). 

Таблиця1 

Здійснення попереднього та поточного контролю працівниками органів 

Державної казначейської служби України за січень-вересень 2011 – 2013 рр.
*
 

Рік 2011 2012 2013 

Вид бюджета 

Кількі-

сть по-

перед-

жень 

Сума, 

млн. 

грн 

Кількість 

поперед-

жень 

Сума, 

млн.грн 

Кількість 

попереджень 

Сума, 

млн.грн 

Державний бюджет 3335 1420,9 2369 687 2721 1326,8 

В тому числі: 

- в процесі взяття 

або реєстрації 

зобов‘язань, 

фінансових 

зобов‘язань; 

- при прийнятті до 

виконання платіж-

них доручень 

 

 

 

 

 

2420 

 

 

915 

 

 

 

 

 

823 

 

 

597,9 

 

 

 

 

 

1832 

 

 

537 

 

 

 

 

 

646,3 

 

 

40,7 

 

 

 

 

 

2210 

 

 

511 

 

 

 

 

 

1316,5 

 

 

10,3 

Місцеві бюджети 8845 964,5 5707 777,1 7591 1070,2 

В тому числі: 

- в процесі взяття 

або реєстрації 

зобов‘язань, 

фінансових 

зобов‘язань; 

- при прийнятті до 

виконання 

платіжних доручень 

 

 

 

 

 

6833 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

927,5 

 

 

37 

 

 

 

 

 

4631 

 

 

1076 

 

 

 

 

 

727,6 

 

 

49,5 

 

 

 

 

 

6827 

 

 

764 

 

 

 

 

 

1049,5 

 

 

20,7 

Усього 12180 2385,4 8076 1464,1 10312 2397 

Разом: 

шт.  

млн.грн. 

 

30568 

6246,5 
*
Розраховано авторами на підставі даних ДКСУ 

За оперативними даними у січні-вересні 2011 року оформлено 12180 порушень 

бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих 

бюджетів на загальну суму 2385,4 млн.грн. У січні-вересні 2012 року оформлено 8076 таких 
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порушень на загальну суму 1464,1 млн.грн. А у січні-вересні 2013 року виявлено 10312 

порушень розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на 

загальну суму 2397 млн.грн. 

При цьому такі дані характеризують наступну ситуацію, що виникла після 

застосування нового заходу впливу для порушників бюджетного законодавства від періоду 

його впровадження: 

1. Кількість порушень бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів у 2012 році порівняно з 2011 роком загалом зменшилась на 4101 на 

загальну суму 921, 3 млн.грн; 

2.  Кількість порушень бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів у 2013 році порівняно з 2012 роком зросла на 2236, що становить 

відповідно 932,9 млн.грн. 

Таким чином, у 2013 р. порівняно з 2011 р. кількість порушень бюджетного 

законодавства розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевого бюджетів 

зменшилася на 1868, що становить 11,6 млн.грн. Отже, в загальному розширення у 2010 році 

повноважень Державної казначейської служби з контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства відповідно до Закону України ғ 2856 – VI (2856-17) від 23.12.2010 року та 

застосування заходів впливу за такі порушення дало позитивний результат, оскільки мала 

місце позитивна тенденція до зменшення кількості порушень законодавства у цій сфері.  

 

 

Зубаль Р. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Буряк Н.Б., к.е.н., доцент 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВИ 

Економічна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз - необхідна умова 

збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей. Головним національним 

інтересом є сталий розвиток економіки та добробут громадян України. Забезпечення 

національних інтересів та економічної безпеки - найважливіші функції держави, реалізація 

яких покликана посилювати позиції в міжнародному співтоваристві.  

Поняття економічної безпеки країни можна трактувати як складну багатофакторну 

категорію, яка характеризує здатність національної економіки до розширеного 

самовідтворення з метою збалансованого задоволення потреб власного населення держави на 

якомусь визначеному рівні, з метою протистояння дестабілізуючій дії різноманітних 
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чинників, внутрішніх та зовнішніх, а також з метою забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки у світовій системі господарювання. 

Економічна безпека має як власний об'єкт вивчення — економічну систему країни, так 

і об'єкти, що знаходяться на перетині та у взаємному інтегруванні з іншими можливими 

сферами діяльності держави: воєнною, соціальною, політичною, інформаційною і т. ін. 

В економічній діяльності слід неухильно і принципово дотримуватися зміни вектора з 

домінуючого нині низьконаукомісткого на високонауковомісткий. Оскільки порівняльний 

аналіз даних товарної структури світового та вітчизняного експорту засвідчує про наявність 

низки негативних процесів, що створюють очевидні загрози економічній безпеці України. 

Передусім це те, що: 

– частка готових виробів в експорті України останніми роками становить 37,1–35,4 %, 

що значно (близько 47-відсоткових пунктів) менше ніж в цілому у світовому експорті; 

– у вітчизняному експорті домінує (понад 50%) мінеральна продукція та метали; 

– експорт аграрної продукції за часткою випереджає світові тенденції у загальному 

експорті і при цьому випереджає експорт продовольства не поглибленої переробки. 

У стратегічному плані економічну безпеку гарантує лише конкурентоспроможна 

економіка. Натомість нині спостерігається тенденція реалізувати лише тактичні заходи щодо 

соціально-економічного розвитку економіки. Такий стан справ обумовлений здебільшого 

чинниками об'єктивного характеру, однак не можна відкидати і суб'єктивні чинники. 

Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки - створення 

такого економічного, політичного та правового середовища й інституційної інфраструктури, 

які б стимулювали найбільш життєздатні підприємства, інвестиційні процеси, виробництво 

перспективних конкурентоспроможних товарів. Цей процес має супроводжуватися 

реалізацією низки заходів, серед яких найактуальнішими є: 

- діагностика галузевої конкурентоспроможності, створення умов для входження до 

світової господарської системи; 

- вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які в змозі забезпечити вихід на 

світові ринки; 

- розробка програм та механізмів їх реалізації відповідно до обраних пріоритетів; 

- забезпечення активної участі в реалізації програм держави та інших суб'єктів 

господарської діяльності. 

Сьогодні потрібно враховувати, що місце країни в сучасному світі визначається 

якістю людського капіталу, станом освіти і ступенем використання науки і техніки у 

виробництві. Достатня кількість робочої сили і сировинних матеріалів усе менше 

розцінюється як конкурентна перевага. 
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Пріоритетним напрямом роботи уряду України має стати прийняття обгрунтованої 

стратегії щодо імпорту, що сприятиме його перетворенню на дієвий фактор технологічної 

реконструкції вітчизняної промисловості. Диверсифікована митна і тарифна політика має 

узгоджуватися з інтересами національної промисловості, конкретних виробників 

високотехнологічної експортної продукції. 

Важливим завданням забезпечення економічної безпеки держави є створення умов 

для реалізації геоекономічного потенціалу України, інтеграції національної транспортної 

системи до мережі міжнародних транспортно-комунікаційний коридорів, створених між 

Європою та Азією. 

Отже, сьогодні як ніколи загострюється надзвичайно важливе питання забезпечення 

економічної безпеки України, що є одним з найважливіших національних пріоритетів і 

вимагає посиленої уваги представників владних структур, громадських і політичних рухів, 

науковців, широких кіл громадськості. Забезпечення економічної безпеки є гарантом 

державної незалежності України, умовою її сталого розвитку та зростання добробуту 

громадян. 

 

 

Кметь О. О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маринець В.П., ст.викладач 

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

ЇХ РЕФОРМУВАННЯ 

Місцеве оподаткування є невід‘ємним та визначальним елементом місцевого 

самоврядування. Виникнення місцевих податків зумовлене необхідністю розмежування 

джерел доходів між бюджетами різних рівнів і зміцнення фінансової бази органів місцевої 

влади і самоврядування. 

Місцеві  податки і збори, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, 

відносяться до власних доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні 

обсягів міжбюджетних трансфертів, і тому суттєво впливають на фінансову самостійність 

місцевих бюджетів. 

З прийняттям Податкового кодексу України (2 грудня 2010 року) відбулося 

скорочення місцевих податків та зборів з чотирнадцяти до п‘яти. 

У 2012 році від місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів отримано 5,5 млрд. 

грн., що майже у 2,2 рази більше аналогічного показника попереднього року. Їх частка у 

структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 5,4 %. Суттєве зростання надходжень 

від місцевих податків і зборів пов‘язано з прийняттям Податкового кодексу України та 

зумовленими цим змінами у їх структурі. Так незважаючи на скорочення кількості податків 
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та зборів, зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення обсягу 

їх надходжень (рис. 1). 

Проте, навіть з врахуванням позитивної динаміки, зростання надходжень від місцевих 

податків та зборів, фіскальна ефективність місцевих податків та зборів вважається низькою і 

обумовлено це тим, що її об‘єкти не мають достатньої податкової спроможності і всі основні 

дохідні джерела оподатковуються державою. 

 

  

Рис. 1 Динаміка надходжень місцевих податків і зборів за 2007 – 2012 роки  

 

Також варто зазначити, що становлення системи місцевого оподаткування в Україні 

відбувається надто повільними темпами. Система місцевих податків і зборів потребує 

реформування, оскільки має багато недоліків. Найсуттєвішими  серед яких є: 

 незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів; 

 відсутність у органів місцевого самоврядування права самостійно 

запроваджувати власні податки і збори на своїй території; 

 низька зацікавленість місцевих органів влади додатково залучати кошти від 

справляння місцевих податків і зборів тощо. 
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Багаторічна практика місцевого оподаткування в нашій країні, навіть з урахуванням 

останніх законодавчих змін, дає підстави стверджувати, що система місцевих податків і 

зборів виконує ніби допоміжну роль щодо державного оподаткування. 

Тому вважаємо, що основними напрямками розвитку та удосконалення системи 

місцевого оподаткування на сучасному етапі повинні стати: 

 забезпечення реалізації основних принципів податкової і бюджетної політики, 

спрямованої на створення міцної фінансово-економічної бази місцевого самоврядування; 

 розширення переліку місцевих податків і зборів, що відображають політику 

органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, соціального захисту населення; 

 забезпечення прав місцевих органів влади на прийняття рішень у сфері 

фінансів, до найважливіших з яких належить право на встановлення місцевих податків і 

зборів; 

 створення середовища оподаткування, сприятливого для активізації 

підприємницької діяльності, забезпечення рівності усіх платників місцевих податків і зборів 

перед законом та поступове формування відповідального ставлення платників до виконання 

своїх податкових зобов‘язань; 

 поетапне зниження податкового навантаження на місцеву галузь економіки з 

урахуванням збалансованості бюджетної системи; 

 перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва 

(праці й капіталу) на споживання, екологічні та ресурсні платежі. 

Вище перелічені шляхи реформування  системи місцевих податків і зборів повинні 

сприяти розв‘язанню існуючих проблем у даній сфері. А комплексна їх реалізація сприятиме 

подальшому вдосконаленню системи місцевого оподаткування, а також забезпечить органи 

місцевого савоврядування необхідними фінансовими ресурсами, що суттєво зміцнить 

самостійність місцевих бюджетів. 

 

 

Кметь О. О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Филипів Р.С., к.е.н., ст.викладач 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

Основним і невід‘ємним елементом ринкової економіки є малий бізнес, від розвитку 

якого залежить економічне зростання, наповнення ринку товарами необхідної якості, 

забезпечення працездатного населення робочими місцями. Підтримка розвитку малого 

бізнесу в Україні здійснюється завдяки запровадженню механізмів спрощеного 

оподаткування. 
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Спрощена система оподаткування – спеціальний податковий режим, який 

застосовується платниками податків поряд з іншими системами оподаткування. Спрощена 

система оподаткування для платників податків істотно знижує податкове навантаження, 

порівняно з загальною системою, шляхом заміни сплати окремих податків і зборів, 

встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності . 

Особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування сплачують єдиний 

податок. Даний податок займає одне з найвагоміших місць серед місцевих податків і зборів. 

Так протягом 2012 року до місцевих бюджетів він надійшов у сумі 4,8 млрд. грн., що майже 

у 2,5 раза більше за обсяги надходжень 2011 року. Таке зростання відбулося, в основному, 

через введення в дію змін до Податкового кодексу, яким запроваджено нові правила 

справляння цього податку, а саме, змінено терміни сплати та запроваджено нові ставки 

оподаткування (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка надходжень єдиного податку до місцевих бюджетів у 2007 – 2012 роках  

Практичний досвід застосування спрощеної системи оподаткування в Україні дає 

достатньо підстав стверджувати про позитивний вплив цього режиму оподаткування на 

сектор малого підприємництва, оскільки кількість платників єдиного податку продовжує 

зростати.  За інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

станом на 01.01.2013 року було зареєстровано 6704488 суб‘єктів господарської діяльності, з 

них: 1405069 юридичних осіб та 5299419 фізичних осіб – підприємців. Загальна кількість 

зареєстрованих суб‘єктів господарювання, у порівнянні з відповідним періодом минулого 

року, збільшилася на 204518 суб‘єктів, що на 3,15 % більше ніж за відповідний період 

минулого року і це є найкращим доказом привабливості спрощеної системи оподаткування. 
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Але надмірне оподаткування малого підприємництва, обмеження обсягів виручки 

суб'єктів малого бізнесу, які дають право використовувати спрощену систему оподаткування 

та обмеження в можливості використовувати велику кількість найманих працівників (крім 

п‘ятої та шостої груп єдиноплатників) є одними з перешкод на шляху його розвитку.  

І саме тому деякі фахівці пропонують взагалі скасувати спрощену систему 

оподаткування, інші ж, навпаки – зберегти існуючий порядок та значно розширити перелік 

суб‘єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія спрощеної системи. 

Оптимальним варіантом є збереження та значне вдосконалення спрощеної системи 

оподаткування малого підприємництва за такими напрямами: 

 покращити систему адміністрування податків за спрощеною системою; 

 збільшити максимально допустиму кількість працівників у 1 – 4 групах 

єдиноплатників, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості; 

 створити стимули для місцевих органів влади в зацікавленості розвитку малого 

бізнесу на їх територіях ; 

 зробити диференційованим (в межах року) граничний обсяг виручки від 

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, прив‘язавши його до індексу мінімальної 

заробітної плати або до індексу інфляції ; 

 спростити процедури отримання свідоцтва платника єдиного податку; 

 сформувати таку політику, яка б забезпечувала створення сприятливого 

середовища для здійснення діяльності малими підприємствами, а також скасувала зовнішні 

та внутрішні обмеження щодо їх розвитку  

Отже, спрощена система оподаткування є запорукою розвитку малого бізнесу в 

Україні, проте існують певні вади, усунення яких дасть змогу покращити функціонування 

малого підприємництва, збільшити обсяги надходжень єдиного податку до місцевих 

бюджетів, а також забезпечити працездатне населення робочими місцями тощо. 

 

 

Костюк І. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Филипів Р.С., к.е.н., ст.викладач 

ПОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ПОТОЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування акумулюються у відповідних 

бюджетних фондах. Кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, 

достатніми для вирішення соціально – економічних завдань регіону (території).  Бюджет є 

інструментом впливу органів державної влади та управління на економічні, соціальні, 

національні, регіональні процеси, а не тільки засобом акумулювання та перерозподілу 

доходів, необхідних для фінансування державних заходів та забезпечення соціальної 
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справедливості. Місцевий бюджет відіграє важливу роль, впливаючи на стан економіки 

держави в цілому. Обсяги місцевого бюджету, величина податкового навантаження і 

структура бюджетних витрат певним чином впливають на динаміку виробництва, рівень 

зайнятості населення і загалом соціально-економічний стан відповідної території. 

Поточне фінансування з місцевих бюджетів – це видатки на фінансування мережі 

закладів, установ, підприємств, організацій та органів, які діють у межах юрисдикції 

відповідних бюджетів, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення, 

фінансування бюджетних програм на місцевому рівні. Кошти поточного бюджету 

спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних 

асигнувань. Отже, як видно, поточне фінансування становить важливу частину фінансування 

видатків місцевих бюджетів. 

Поточні видатки, відповідно до законодавства, потребують негайного та своєчасного 

фінансування. Таке фінансування може забезпечуватись лише за наявності відносно 

стабільних джерел доходів, основними із яких є податкові надходження. Загальна частка 

податкових надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів у 2012 році становила 

38,11%. Даний показник свідчить про високу значимість надходжень даного типу. 

Серед податкових надходжень місцевих бюджетів провідне місце займають податок 

на доходи фізичних осіб (ПДФО) та плата за землю. Обидва податки є загальнодержавними, 

тобто такими, що справляються на всій території України. ПДФО стягується з доходів 

фізичних осіб - резидентів та нерезидентів, в той час, як плата за землю справляється як з 

юридичних, так і з фізичних осіб за використання земельних ділянок. 

Питома вага  ПДФО в структурі податкових надходжень до загального фонду 

місцевих бюджетів в Україні коливалася від 73,97% у 2011 році до 71,12% у 2012 році. В 

свою чергу, питома вага плати за землю у 2012 році становила 14,66% в структурі 

податкових надходжень. 

З вищенаведеного видно, що в аналізованому періоді спостерігалося зменшення 

частки ПДФО на 2,85% у 20112 році порівняно з 2011 роком та збільшення частки плати за 

землю на 0,02% в 2012 році порівняно з попереднім роком.  

Зміна надходжень даних податків у 2012 році зумовлена, насамперед, такими 

чинниками: 

- здійснення заходів щодо повноти обліку землевласників та землекористувачів–

фізичних осіб; 

- зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб основними 

бюджетоформуючими підприємствами через скорочення чисельності працівників та 
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зменшення фонду заробітної плати, перехід філій банківських установ у безбалансові 

відділення, припинення діяльності;    

- наявність податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб. 

Згідно проведеного аналізу, можна зробити висновки про те, що податкові 

надходження  є основним формуючим фактором доходів місцевих бюджетів. Підвищення 

ролі податків і збільшення бюджетних доходів за їх рахунок є головним напрямом зміцнення 

місцевих бюджетів, розширення їх фінансової автономії. За рахунок сплати податків до 

місцевих бюджетів утримуються заклади освіти, охорони здоров‘я, проводяться виплати з 

соціального захисту та соціального забезпечення сім‘ям з дітьми, ветеранам війни та праці, 

іншим незахищеним верствам населення, утримуються будинки-інтернати, притулки, 

фінансуються молодіжні програми. Місцеві бюджети відіграють значну роль у забезпеченні 

функціонування житлово-комунального господарства, закладів культури та спорту, засобів 

масової інформації, транспорту, дорожнього господарства тощо. 

У наш час формування доходів місцевих бюджетів потребує пошуків нових форм і 

методів планування податків, зборів і обов‘язкових платежів та застосування ефективних 

механізмів міжбюджетного регулювання. Серед можливих заходів щодо зростання 

податкових надходжень до загального фонду місцевих бюджетів доцільно вжити наступні: 

- реформування бюджетних відносин на місцевому рівні шляхом зміни 

пріоритетів бюджетної політики; 

- боротьба місцевих органів влади з тіньовою зайнятістю задля збільшення 

надходжень податку на доходи фізичних осіб; 

- оперативний контроль за формуванням і використанням коштів місцевих 

бюджетів з метою їх економії. 

- стимулювання діяльності підприємств, які створюють нові робочі місця й 

збільшують фонд оплати праці; 

- раціональне управління земельними ресурсами. 

Сукупність запропонованих заходів дозволить у результаті збільшення податкових 

надходжень місцевих бюджетів покращити стан поточного фінансування. Що в свою чергу 

призведе до покращення соціально-економічного становища населення регіонів (територій). 
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Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Филипів Р.С., к.е.н., ст.викладач 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ БЮДЖЕТУВАННЯ В 

УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

Важливим інструментом дієвого державного управління фінансовими потоками, і 

насамперед недопущення неефективного й незаконного використання коштів, є програмно-

цільовий метод. Зарубіжний досвід  застосування програмно-цільового методу (далі ПЦМ) 

допомагає здійснити оптимальний вибір пріоритетної бюджетної політики на 

середньострокову перспективу та забезпечити досягнення позитивних результатів при 

використанні бюджетних коштів. Більшість країн Європейського Союзу, а також США та 

Канада активно практикують використання програмно-цільового фінансування суспільних 

послуг. Європейський Союз представив декілька ключових нормативних актів, що 

мотивують країни-члени до прийняття та застосування важливих елементів 

середньострокового фіскального та програмно-цільового фінансового планування.  

Наприклад, Маастрихтська угода та Амстердамський договір вимагають, щоб уряди 

європейських країн застосовували довгострокові бюджетні розрахунки в поєднанні з 

реальними цілями для своїх державних програм. Бюджет ЄС надає допомогу тільки у 

програмному форматі, а певні індикатори вказують на ефективність використання ресурсів, 

виділених країнам-отримувачам. 

Метою запровадження ПМЦ в Україні є встановлення безпосереднього зв'язку між 

виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання на основі визначених цілей і 

результативних показників. Минулі роки відбувалося створення методологічної бази щодо 

запровадження ПЦМ, яка забезпечить можливість органам місцевої влади працювати на 

правовій основі.  

Головна проблема програмно-цільового методу в Україні під час нестабільного 

економічного розвитку полягає в тому, як фінансувати розроблені програми, коли фінансові 

ресурси є обмеженими? Для цього програмно-цільовий метод поєднує нормативний метод, 

метод екстраполяції, балансовий метод та додає елементи за допомогою яких 

встановлюється взаємозв‘язок між ресурсами та результатами (рис. 1). 

ПМЦ корелює з такими методами як нормативний, метод екстраполяції та балансовим 

методом. Нормативний метод визначає потребу, метод екстраполяції дає можливість 

спрогнозувати, балансовий метод врівноважує доходи і витрати які потрібні для реалізації 

програм. 
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                                                Яка потреба? 

 

 

                                                        Яка буде потреба? 

 

 

                                         Наскільки задовільнити потребу? 

 

 

 Що буде досягнуто? 

                                            

 

 

 

 

Рис. 1 Взаємозв‘язок методів бюджетування 

Програмно-цільовий метод бюджетування – дуже своєчасна та необхідна для України 

модель, яка задовольняє всі вимоги реформування державної фінансової системи, особливо в 

умовах обмеженості фінансових ресурсів, необхідності  продуктивного розподілу 

бюджетних коштів та підвищення відповідальності за їх використання. Для повного та 

успішного переходу на програмно-цільовий метод формування бюджету в Україні необхідно 

вдосконалити: 

– структуру бюджетних програм, яка повинна бути невід'ємною частиною 

середньострокового плану видатків та відповідно відображати стратегічні завдання в 

поточному бюджеті. Для здійснення цього необхідно встановити тісний зв'язок між 

бюджетуванням, плануванням та виконанням бюджету, при цьому чітко розподіляючи 

відповідальність за здійснення цієї діяльності між учасниками бюджетного процесу.  

– необхідність поліпшення практики розрахунку видатків бюджету. Ця практика може 

бути вдосконалена шляхом використання методів аналізу витрат. Аналіз  є обов'язковим 

компонентом програмно-цільового методу, і процес прийняття рішень щодо фінансування 

програм вимагає використання принаймні мінімальної аналітичної інформації. Найпростіші 

методи, а саме аналіз корисності витрат чи аналіз доцільності витрат, що застосовуються на 

початковому етапі, згодом замінюються на більш досконалі методи.  

Нормативний метод 

1. Заробітна плата. 

2. … 

Метод екстраполяції 
1. Заробітна плата за : 

2010 рік; 

2011 рік; 

2012 рік ( прогноз) 

 

Балансовий метод       Доходи/Витрати 

           ПЦМ 

1. Продуктивність 

праці зросте на 10% 

2. Ефективність 

виконання 

обов‘язків 

підвищиться на 4% 

3. … 
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– найскладнішим, є запровадження нової системи звітності за результатами 

діяльності. Від установ та керівників вимагається встановити такі завдання, щодо яких 

можна було б відстежити та проаналізувати їх виконання. А це вимагає прийняття таких 

рішень, які дозволять місцевим органам влади, що запроваджують практику ефективного 

використання бюджетних ресурсів, зберегти власні заощадження, а тим органам місцевої 

влади, які сприяють підвищенню доходної бази, не зазнавати скорочення обсягів 

трансфертів.  

Отже, практичне використання ПЦМ дасть змогу підвищити ефективність та 

продуктивність витрачання бюджетних коштів. За таких обставин необхідне подальше 

удосконалення теорії, методології та практики виконання бюджетних програм. Зокрема, 

доцільно поглибити науково-методологічне забезпечення розробки та виконання бюджетних 

програм, у тому числі розробити доступні для застосування методики оцінювання 

бюджетних витрат за окремими заходами на різну перспективу, прогнозування очікуваних 

результатів, розрахунку окремих показників економічної ефективності програми. 

 

 

Крайник Х. В.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маринець В.П., ст.викладач 

ПОДАТКИ – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту 

виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжуються 

вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за виконання державою її 

функцій.  

Наповнення Державного бюджету України на сьогодні є однією з найгостріших 

питань, а наповнення за рахунок податків – одне із найголовніших завдань податкової 

системи. Система державного оподаткування повинна не просто залучати частину вартості 

внутрішнього національного продукту на формування доходів Державного бюджету, але й 

активно впливати на підвищення ефективності суспільного виробництва, відновлювати 

галузі, що необхідні для підняття престижу країни, заохочувати окремого виробника, 

господарюючі суб‘єкти до інвестування коштів у різні напрямки діяльності, поліпшувати 

рівень життя громадян та сприяти розвитку середнього та малого бізнесу. Суть, структура та 

роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, яка є виключним правом 

держави, яка самостійно проводить цю політику в країні. 

Необхідно зазначити, що надходження до Державного бюджету України щорічно 

зростають, в тому числі і податкові платежі (табл. 1).  

 



 165 

Таблиця 1  

Структура доходів державного бюджету України за 2011-2012 роки 

 

Так, надходження до Державного бюджету України у 2012 р.  становили 337,6 млрд. 

грн. та в порівнянні з попереднім роком збільшились на 23,0 млрд. грн., з них податкові 

надходження збільшились на 27,0 млрд. грн. Темп приросту складає відповідно 7,3% та 

10,3%. Отже, в Україні основну частку податкових надходжень займає ПДВ, що вказує на те, 

що споживаємо ми більше ніж виробляємо. Надходження ПДВ зросли у 2012 р. на 16,8% 

порівняно з 2011 роком.  Другу позицію займає податок на доходи фізичних осіб, який у 

2012 р. зріс на 14,1% у порівнянні з 2011 р. Наступним за величиною є податок на прибуток, 

надходження якого зросли у 2012 р. на 7,6% порівняно з 2011 р. 

 Водночас вважаємо, що модель побудови податкової системи в Україні не відповідає 

сучасним вимогам економічного розвитку високорозвинених країн, проте вона все одно 

використовується, адже перехід до більш сприятливої моделі потребує значних витрат часу і 

коштів, передбачає докорінну перебудову економічної системи і ґрунтовний перегляду 

податкової політики.  

На даному етапі податковими факторами, що стримують економічний розвиток країни 

виступають: 

 1) значні витрату часу й коштів суб'єктів підприємницької діяльності на ведення 

податкового обліку й сплату податків; 

2) надмірно витратна для держави система адміністрування податків і зборів, що 

неспроможна забезпечити повноцінне наповнення державного бюджету й зниження частки 

тіньової економіки за одночасного дотримання балансу прав контролюючих органів в сфері 

оподаткування і платників податків; 

Доходи, млрд. грн. 
Роки Темпи 

зростання, % 2011 2012 

Державний бюджет України всього 314,6 337,6 +7,3 

Податкові надходження, у т. ч.: 261,6 288,6 +10,3 

ПДВ 125,5 146,6 +16,8 

Акцизний податок 30,8 36,2 +17,5 

Податки на міжнародну торгівлю та 

зовнішні операції 

12,4 12,1 –2,4 

Податок на доходи фізичних осіб 46,3 52,8 +14,1 

Податок на прибуток 35,7 38,4 +7,6 

Ресурсні платежі 1,8 2,1 +16,6 

Інші 2,3 3,1 +34,8 
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 3) нестабільність і непередбачуваність податкової системи, в тому числі систематичні 

зміни до Податкового кодексу, що обмежує можливість середньо- і довгострокового 

планування; 

 4) високий рівень ухиляння від податків, тощо. 

На наш погляд, існує декілька ефективних напрямків податкового вдосконалення. 

Досить продуктивним, може бути диференціація ставки податку на прибуток в залежності 

від виду діяльності, що сприятиме нагромадженню інвестиційних ресурсів 

підприємницькими структурами. Така диференціація дасть змогу усунути диспропорцій між 

реальною і фінансово-посередницькою сферами, якщо для останніх ставку податку на 

прибуток зробити дещо вищою за базову ставку. Разом з тим доцільно створити пріоритетне 

середовище для тих структур, які сприяють проведенню активної інноваційно-інвестиційної 

політики. 

Як свідчить практика, неможливо побудувати ефективну податкову систему, не 

сформувавши платника податку як елемент податкової системи. Для цього потрібно 

проводити всебічну організаційну і просвітницьку роботу з платниками податків, 

урегулювати і вдосконалювати інформаційні потоки між платниками податків та органами 

контролю за їх сплатою. Сплата податків має носити обов‘язковий характер. Система 

штрафів і санкцій, громадська думка у країні мають бути сформовані таким чином, щоб 

несплата або несвоєчасна сплата податків були менш вигідні платникові, ніж вчасне і чесне 

виконання зобов‘язань перед бюджетом. 

Таким чином, для підвищення ролі податкової системи в наповненні Державного 

бюджету України та в прискоренні економічного розвитку необхідно розробити податкову 

політику спрямовану на стимулювання вітчизняного виробництва, інноваційно-інвестиційної 

діяльності, споживчого попиту, а також посилення регулюючої і контролюючої функцій 

держави щодо сплати податків. 

 

 

Либик Т.І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Романів Є.М., к.е.н., професор  

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЗА 

ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОГРАМ 

На органи державного фінансового контролю покладено функції організації і 

проведення контрольних заходів за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного 

процесу щодо державного і місцевих бюджетів. 
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Внесені зміни до Бюджетного кодексу уточнили існуючі напрями контролю. Окрім 

контрольних заходів за порядком ведення бухгалтерського обліку і достовірністю 

(вірогідністю) звітності про виконання бюджету, інспектори і аудитори Держфінінспекції 

перевірятимуть правильність складання кошторисів бюджетних програм та звітів про їх 

виконання. Адже, на складання і виконання цільових бюджетних програм виділяються 

сьогодні значні суми державних коштів, як з державного так і місцевих бюджетів на рівні 

органів місцевого самоврядування. 

При цьому працівниками органів державного фінансового контролю приділяється 

значна увага попередженню фінансових порушень. Тому аудит складання кошторисів 

цільових, бюджетних програм якраз і відноситься до процесу складання бюджетів. 

Для визначення ефективного розподілу бюджетних ресурсів між галузями, 

розпорядниками бюджетних коштів і бюджетними програмами необхідною є система 

моніторингу результативності бюджетних програм. 

Моніторинг результативності бюджетних програм передбачає аналіз і контроль за їх 

реалізацією, оцінку економічної ефективності від використання бюджетних коштів, 

виявлення проблем у ході виконання бюджетної програми і на цій основі - розробці 

пропозицій щодо підвищення раціональності розподілу бюджетних коштів. 

Прогнозований обсяг видатків на певну бюджетну програму визначається відповідно 

до оцінки ефективності її виконання у попередні роки і поточному році, та очікуваних 

результатів від реалізації цієї програми в наступні роки. Бюджетні програми можуть бути 

порівняні за певними ознаками: належність до одного головного розпорядника, галузі, 

одного коду функціональної класифікації, а також за напрямами діяльності. 

При розгляді результативності бюджетних програм слід проаналізувати потенційну 

економію бюджетних коштів, що можна досягти протягом запланованого періоду, таким 

чином економію можна в порядку перерозподілу направити на інші більш пріоритетні галузі. 

Світова практика свідчить про застосування адміністративного і фінансового аудиту, як 

складової державного фінансового контролю при використанні державних коштів за 

дотриманням принципів економічності, ефективності і об'єктивності. 
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Мазур І.С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Бугіль С.Я., к.е.н., доцент 

СТАБІЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ 

Місцеві бюджети виступають одним із найбільш дієвих інструментів реалізації як 

загальнодержавної, так і регіональної бюджетної політики та вирішення важливих 

економічних завдань.  

Стабілізація місцевих бюджетів відіграє важливу роль у забезпеченні фінансової 

безпеки держави, що є однією з найважливіших складових економічної безпеки країни. Це 

пояснюється тим, що місцеві бюджети виступають головним інструментом реалізації 

державної регіональної політики у вирішенні таких важливих завдань, як: структурна 

перебудова економіки, вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів та 

ефективності територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення 

житлового будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів тощо, так і 

основним інструментом реалізації політики органів місцевого самоврядування, які 

самостійно визначають пріоритети у своїй діяльності, ставлять цілі та завдання, втілення 

яких забезпечується за допомогою коштів місцевих бюджетів.  

Місцеві бюджети також відіграють важливу роль у фінансуванні суспільних послуг 

насамперед соціального спрямування. Частка місцевих бюджетів по відношенню до ВВП 

відображає їх роль в економіці країни, тобто існує щільний зв‘язок стану розвитку місцевих 

фінансів і політики макроекономічної стабілізації .  

Однак частка місцевих бюджетів у ВВП та зведеному бюджеті Україні має тенденції 

до скорочення. Дуже ослабленою є власна дохідна частина місцевих бюджетів органів 

місцевого самоврядування, внаслідок чого погіршується якість виконання ними своїх 

функцій і повноважень. Значно обмеженими є фінансові можливості місцевої влади та 

територіальних, що є причиною послаблення фінансової безпеки держави. 

Проблема в загальному вигляді полягає в тому, що незважаючи на визнання факту, що 

місцеві бюджети виступають головним інструментом реалізації регіональної політики та 

важливим інструментом макроекономічного регулювання, за допомогою якого 

перерозподіляється значна частка ВВП, і посилення ролі місцевого самоврядування 

впродовж ряду років визначається в якості однієї з ключових цілей реформування 

суспільного сектору, окремі тенденції до фіскальної децентралізації в Україні закладені в 

Податковому кодексі України, але поки що відсутні їх реальні прояви. 

Для оцінювання стану бюджетної безпеки України застосовують окремі бюджетні 

індикатори (табл. 1), перелік яких пропонується у методиці розрахунку рівня економічної 

безпеки України. 
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Таблиця 1 

Динаміка окремих бюджетних індикаторів за 2010-2012 рр. 

Бюджетний рік 2010 2011 2012 

Доходи місцевих бюджетів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів), млн. грн.  

80515,8 86456,6 100813,8 

Частка доходів місцевих бюджетів (без 

міжбюджетних трансфертів) у доходах зведеного 

бюджету, % 

25,6 21,7 22,6 

Видатки місцевих бюджетів (без урахування коштів, 

що передаються з місцевих бюджетів до державного 

бюджету), млн. грн. 

152020,3 178070,5 221232,8 

Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного 

бюджету до місцевих бюджетів, млн. грн. 

77766,2 94875,0 124459,6 

Джерело: складено автором за матеріалами звітів Міністерства фінансів про 

виконання державного бюджету за відповідний рік  

Водночас динаміка відповідних індикаторів  свідчить про нестабільність частки 

місцевих бюджетів у загальному фінансуванні суспільних послуг.  Видатки місцевих 

бюджетів значно перевищують доходи. Поряд з цим значно збільшились надходження до 

місцевих бюджетів, що залежать від рішень на центральному рівні, тобто обсяги фінансової 

допомоги у вигляді міжбюджетних трансфертів. Наявність такої динаміки є додатковим 

підтвердженням того, що однозначна тенденція до фіскальної децентралізації в Україні поки 

що не сформувалась. 

Аналіз взаємовідносин державного та місцевих бюджетів України свідчить, що діюча 

система розподілу міжбюджетних трансфертів є недосконалою, рівень використання 

зазначених фінансових ресурсів не забезпечує якісне виконання місцевих бюджетів в цілому, 

фінансова забезпеченість місцевих бюджетів в Україні нині є дуже низькою. 

Суттєвою проблемою фінансового забезпечення є те, що доходна частина бюджету 

формується на відносно стабільній базі (що є дуже позитивним моментом), а видатки 

здійснюються в умовах реальної ринкової економіки з властивими їй негативними проявами 

– інфляцією, ростом цін, часто не прогнозованим тощо. Це створює значні проблеми для 

органів місцевого самоврядування у виконанні їх повноважень, передбачених 

законодавством . 

Усі зазначені чинники є важливими і вони суттєво впливають на ефективність 

системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні, але головними 

недоліком і проблемою чинної системи вважається те, що вона не створює стимулів для 

органів місцевого самоврядування збільшувати зусилля щодо наповнення доходної частини 

бюджету та нести відповідальність за використання ресурсів.  

Дослідниками питань економічної безпеки неодноразово підкреслювалося, що 

існуюча податкова система є непомірним тягарем для товаровиробників, пригнічує 
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виробництво, провокує несплату податків до бюджету держави та створює серйозну загрозу 

економічній безпеці Україні, і для економічного зростання та успішного функціонування 

національної економіки необхідно створити зрозумілу, стабільну, ефективну податкову 

систему. У сучасних умовах фінансової нестабільності та недосконалості податкового 

законодавства й законодавства, що регулює економічну діяльність, якщо не буде створено 

стимулів для органів місцевого самоврядування по збільшенню обсягів надходжень до 

місцевих бюджетів, наслідки інших економічних реформ будуть далекими від очікуваних. 

Органи влади на місцях краще, ніж будь-хто інший, знають реальну економічну ситуацію на 

підприємствах, що знаходяться на їх території, і можуть на неї ефективно впливати. Сучасна 

ж система фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні швидше стимулює 

споживацькі настрої у витрачанні коштів, а не активну мобілізацію коштів із можливих 

джерел і створення умов для економічного зростання та розширення бази оподаткування . 

Враховуючи викладене вище, можна зробити такі висновки, що органи місцевого 

самоврядування не володіють достатніми фінансовими ресурсами для виконання 

закріплених і власних повноважень у достатньому обсязі. Нині в Україні мають місце 

негативні тенденції щодо бюджетної безпеки, виконавчою владою застосовуються не всі 

можливості щодо обґрунтованого бюджетного прогнозування, представницькою 

(законодавчою) владою приймаються бюджетні рішення без врахування загальних 

бюджетних прогнозів, які б відповідали нормам економічної безпеки України у сучасних 

умовах.  

 

 

Малець П.І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Капленко Г.В., к.е.н., доцент 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

У сучасній Україні в зв‘язку з глибокою системною економічною кризою, тривалими 

тенденціями зниження обсягів виробництва, згортанням інвестиційного процесу, зниженням 

рівня та якості життя людей, з‘явились нові й загострились існуючі небезпеки та загрози. В 

міжнародних зв‘язках наша країна стикається із прагненням уряду використати ситуацію із 

сумнівною вигодою для України. Все це висуває на перший план проблему забезпечення 

економічної безпеки держави. На сьогоднішній день більшість макроекономічних показників 

економічної безпеки країни нижче критичного рівня. 

Безпека держави залежить від економічної безпеки її регіонів, оскільки регіон 

одночасно є цілісним соціально-економічним утворенням і в той же час елементом 

соціально-економічної системи держави. Посилення впливу дестабілізуючих факторів 
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призводить до поглиблення відмінностей у рівнях соціально-економічного розвитку регіонів 

держави, здатних перетворитись у різного роду небезпеки для економіки держави. Це 

зумовлює необхідність розробки спеціального інструментарію для оцінки економічної 

безпеки регіону, використання якого дозволить формувати механізм забезпечення 

економічної безпеки держави з урахуванням особливостей кожного з регіонів. 

Забезпечення економічної безпеки регіону можна розглядати як процес затвердження 

різних збитків від прояву несприятливих чинників по всіх напрямах його виробничої і 

фінансової діяльності. Негативні дії можуть спричиняти як внутрішні, так і зовнішні 

чинники.  

Одним із важливих оцінних показників економічної безпеки є валовий регіональний 

продукт (ВРП), що характеризує рівень економічного розвитку і результати економічної 

діяльності всіх суб'єктів господарювання.  

Вирішення складних завдань управління економічною безпекою регіонів держави 

неможливе без комплексного аналітичного дослідження умов та результатів їх 

функціонування. Окремим завданням такого аналізу є визначення методичного 

інструментарію діагностики економічної безпеки регіону, формування узагальнених 

індикаторів економічної безпеки, що дозволять здійснити кількісну оцінку динаміки та 

основних тенденцій економічної безпеки регіону з метою розробки та вдосконалення 

механізму забезпечення економічної безпеки регіону.  

Розробники Концепції економічної безпеки України (Інститут економічного 

прогнозування НАН України, керівник проекту академік НАН України, професор, доктор 

економічних наук В.М. Геєць) висунули пропозицію диференціювати індикатори за 

окремими об‘єктами економічної безпеки. Пропонується диференціація індикаторів за 

наступними об‘єктами: фінансовий стан суб‘єктів господарювання, збалансованість 

макроекономічних пропорцій, грошово-кредитна система, технологічний рівень 

виробництва, структура та рівень виробництва, виробнича інфраструктура, матеріальні 

ресурси, зайнятість та ринок праці, взаємовідносини між працедавцями та найманими 

працівниками, ринкова інфраструктура, інституційні перетворення, зовнішня торгівля, 

зовнішні інвестиції, розвиток науки і техніки. Цей принцип дає можливість з великою 

точністю провести аналіз як економічної безпеки держави, так і економічної безпеки 

регіонів. 

Ґрунтуючись на представленому в Концепції економічної безпеки України переліку 

інтегральних показників економічної безпеки держави, нами був сформульований підхід до 

визначення показників безпеки регіональної економічної системи, проаналізовані та 



 172 

систематизовані і обчислені для Львівської області фактичні значення основних індикаторів 

та їх порогові значення за 2011–2012 рр. 

У результаті проведеного нами аналізу можна зробити висновок про те, що більшість 

основних індикаторів економічної безпеки Львова досягли кризового стану: зростання ВРП 

на душу населення у 2011 році щодо рівня 2010 року – 25,08% (порогове значення 30–40%), 

зростання обсягів реалізованої продукції щодо рівня 2010 року – 26,26% у 2011 році, 36,24% 

у 2012 році (порогове значення – 50%), рівень зайнятості: у 2011 році – 46,94%, у 2012 році – 

46,80% (порогове значення – 60%), співвідношення рівня мінімальної і заробітної плати, %:  

у 2011 році 44,74, у 2012 році – 43,99 (порогове значення – 60%). При цьому така динаміка 

зумовлює необхідність вжиття негайних заходів щодо розробки програм розвитку і 

прийняття конкретних управлінських рішень з метою підвищення рівня економічної безпеки 

регіону. 

Для забезпечення економічної безпеки потрібні зміни в промисловості, зростання 

ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції на основі вдосконалення 

структури виробництва і підвищення частки оброблювальних галузей, впровадження 

високотехнологічних і інноваційних виробництв, вдосконалення менеджменту. 

Пріоритетними завданнями регіональної політики м. Львова на даний момент часу повинні 

стати підтримка життєво важливих для населення регіону підприємств та об‘єктів 

інфраструктури, забезпечення умов для нормальної життєдіяльності населення, сприяння 

пріоритетному розвитку найбільш прибуткових і перспективних на даний період 

підприємств; а також розвиток регіональної інфраструктури. 

Подолання технологічного відставання призведе до зниження нестабільності й 

вразливості регіону щодо впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Це дасть змогу підвищити 

інвестиційну привабливість та розширити коло інвесторів і обсяг інвестицій.  

 

 

Маєвич З.Ю. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Пак Н.Т., к.е.н., доцент 

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

В цілому, економічна безпека держави – це гарантія незалежності країни, умови 

стабільності та ефективності життєдіяльності суспільства, що характеризується перш за все 

станом його економіки і захистом від загроз в економічній безпеці. Проблемами 

забезпечення економічної безпеки займаються державні органи практично всіх країн світу, 

оскільки ці проблеми належать до пріоритетних через їх життєву важливість. 
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Розгляд проблем економічної безпеки в умовах глобальної фінансової кризи 

дозволить виявити нові сторони і аспекти вдосконалення економічної політики, державно-

правового механізму забезпечення економічної безпеки, його інститутів і інструментарію.  

Метою дослідження є аналіз загроз економічній безпеці та перспективи вирішення 

проблем економічної безпеки. 

Загалом, економічна безпека – це стан національної економіки, який дозволяє 

зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, 

сім'ї, суспільства, держави. 

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його 

керівництво та фахівці зможуть уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки 

певних негативних складових зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати 

його стабільне й максимально ефективне функціонування тепер та високий потенціал 

розвитку в майбутньому. 

В умовах становлення ринкової економіки, коли держава вже не може директивними 

методами впливати на суб'єкти господарської діяльності, слід вжити заходи щодо 

оптимального впливу на процес суспільного відтворення (макроекономічні параметри, 

галузеві структури виробництва, ціни і грошово-фінансові потоки) для підтримки 

економічної безпеки України. 

Загрозами економічній безпеці України слід вважати фактори, що безпосередньо чи у 

перспективі унеможливлюють або ускладнюють реалізацію національних економічних 

інтересів, створюючи перешкоди на шляху нормального розвитку економіки і небезпеку 

незалежному державному існуванню та добробуту народу. При цьому загрози економічній 

безпеці прийнято поділяти на зовнішні та внутрішні.  

Майже половина загального обсягу інвестицій в економіку України належить 

інвесторам із чотирьох країн: Кіпру (22,2%), Німеччини (15,8%), Нідерландів (10,5%) та 

Російської Федерації (7,4%). З України загалом прямі інвестиції здійснено до 46 країн світу, 

але непокоїть той факт, що переважна їхня частка спрямована до Кіпру (92,3%) та Російської 

Федерації (2,8%). Очевидно, що під виглядом іноземних інвестицій в Україну повертаються 

українські ж капітали. 

Основною загрозою енергетичній безпеці України є неприпустимо велика 

енергетична залежність від імпорту нафти і газу. Україна належить до держав із 

недостатньою забезпеченістю власними енергоресурсами. За рахунок власного видобутку 

наша країна може забезпечити свої потреби у нафті на 10–20%, у природному газі – на 20–

25%, а у вугіллі – на 85–90%. 
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Аналіз соціального стану українського суспільства свідчить, що основними загрозами 

соціальній безпеці є високий рівень бідності, соціальна нерівність та висока диференціація 

доходів, погіршення стану фізичного здоров‘я населення, низький освітньо-професійний 

рівень населення. 

Види загроз економічній безпеці підприємства: 

 за місцем виникнення: внутрішні; зовнішні; 

 за природою виникнення: політичні; кримінальні; конкурентні; контрагентні; 

 за ймовірністю виникнення: явні; приховані; 

 за наслідками: загальні; локальні; 

 за відношенням до людської діяльності: об'єктивні (зумовлені стихійними 

природними явищами: землетруси, повені тощо); суб'єктивні (зумовлені діяльністю людини); 

 за об'єктами посягань: інформація; матеріальні і нематеріальні активи; 

персонал; ділова репутація; 

 за можливістю прогнозування: прогнозовані; непрогнозовані; 

 за ймовірністю настання: катастрофічні; значні; незначні; 

 за сферами виникнення: економічні; фізичні; психологічно-інформаційні. 

Отже, економічна безпека України пов‘язана переважно з політичною нестабільністю 

та напруженою обстановкою, якою характеризується сучасний стан України як держави. 

Забезпечення економічної безпеки країни можливе тільки при дотриманні національних 

інтересів України, при проведенні економічних реформ та обліку існуючих загроз. 

 

 

Мигаль В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керіник – Герасименко О.В., к.е.н., доцент 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Україна проходить складний шлях подальшого розвитку ринкових відносин і 

вдосконалення систем управління економічними процесами. У нових умовах 

господарювання особливого значення набуває фінансово-кредитні відносини. Без 

становлення фінансово-кредитної сфери, яка б відповідала новим задачам ринкової 

економіки, неможливий ніякий економічний зріст. За даними світового досвіду, умовам 

ефективної економіки відповідає, як правило, саме безпечний стан фінансово-кредитної 

сфери. 

Поняття «фінансова безпека» або його синонім «безпека фінансово-кредитної сфери» 

з‘явилось разом із становленням України як незалежної держави. Спочатку це поняття 

сприймалось як складова поняття «економічна безпека» або «безпека економічної сфери» 
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країни (регіону, області) і тому було новим терміном для українських науковців та фахівців. 

Поняття «фінансова безпека» отримало признання лише стосовно незалежної країни. 

Така точка зору є обґрунтованою тому, що категорія «фінансова безпека» містить в 

себе безліч аспектів. Це і бюджетна безпека, і інвестиційна безпека, і боргова безпека, а 

також безпека суб‘єктів кредитно-фінансової сфери. 

Мета роботи: дати характеристику фінансової безпеки регіонів на основі аналізу 

показників економічної та фінансової діяльності. 

Розвиток зовнішньоекономічних зв‘язків є важливим фактором регіонального 

розвитку. Регіони вже використовується для створення інфраструктури з обслуговування 

грошово-кредитних і виробничо-інвестиційних комплексів світової економіки. Найбільш 

суттєвим є збільшення обсягів руху міжнародного капіталу, який може відчутно впливати на 

стабільність як національної, так і регіональної фінансових систем. В той же час 

міжнародний капітал є джерелом інвестиційних ресурсів. Але є велика різниця між їх 

обсягами у різних регіонах України. 

Рівень бюджетної забезпеченості регіонального розвитку є найважливішим 

індикатором, що відображає ефективність реалізації регіональної фінансової державної 

політики, здатність регіону до фінансової незалежності та самостійності і розраховується як 

сума бюджетної, податкової та кредитної забезпеченості економічного розвитку регіону. 

Отже, окремі бюджетні показники (у тому числі і бюджетна забезпеченість) виділяються 

дослідниками в якості найважливіших факторів сталого розвитку регіональних соціально-

економічних систем. Під бюджетної безпекою регіону ми розуміємо здатність органів 

державної влади та місцевого самоврядування забезпечувати фінансування через бюджети 

всіх рівнів закріпленого за ними повного комплексу повноважень по виконанню 

гарантованих Конституцією держави прав громадян у довгостроковій перспективі в умовах 

дестабілізуючого впливу різноманітних чинників (загроз). 

Боргова безпека держави - це збалансоване співвідношення між внутрішніми та 

зовнішніми запозиченнями з урахуванням сумарної величини державного боргу та вартості 

обслуговування його складових, яка забезпечує стійкість фінансової сфери держави до 

внутрішніх та зовнішніх загроз, а також ефективне функціонування національної економіки і 

соціальний розвиток держави. 

Основною причиною росту запозичень в нашій країн є неспроможність фінансування 

соціальних програм та постійний дефіцит платіжного балансу країни, а в розвинених країнах 

світу основна маса запозичень спрямовується на реалізацію масштабних національних 

проектів, розвитку інфраструктури та перспективних галузей економіки. 
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Рівень відношення загального зовнішнього боргу до експорту товарів і послуг в 

Україні , свідчить про велику зовнішню заборгованість приватного та фінансового сектору, 

що підриває платоспроможність  недержавного сектору економіки, який при масовому 

пред`явленні вимог кредиторів не зможе відповісти за своїми зобов`язаннями, а це у свою 

чергу підірве довіру кредиторів і до держави, як гаранта. Така тенденція свідчить про 

непривабливість вітчизняного капіталу через його високу ціну, яку у значній мірі визначає 

рівень інфляції, який в Україні сьогодні надвисокий. 

Зміцнення системи безпеки має в своїй основі підвищення відповідальності місцевих 

виконавчих органів влади та місцевих органів самоврядування у вирішенні поточних і 

майбутніх проблем територій 

Зміни, що відбуваються в регіональній фінансово-економічній політиці, передбачають 

об'єднання зусиль бізнесу, громадськості, самоврядування і держави. Регіональні і місцеві 

органи влади стають ключовим чинником в розвитку територій. Держава при цьому делегує 

їм ряд повноважень. Необхідно створювати умови для реалізації регіонами свого потенціалу. 

Реформування фінансово-економічної системи припускає перебудову системи регіонального 

управління, змістом якого стає поєднання інтересів держави і регіонів для забезпечення 

фінансової безпеки. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що в Україні спостерігається стан 

фінансової нестабільності, спричинений насамперед значним податковим тиском, 

зростаючим дефіцитом платіжного балансу та зовнішньої торгівлі, скороченням 

золотовалютних резервів, наявністю несприятливого середовища для заснування та ведення 

бізнесу, що в свою чергу впливає на інвестиційну привабливість країни, а саме відкидає 

Україну на задній план серед країн-реципієнтів іноземних інвестицій. 

Тому особливо актуальним для регіональної політики є врахування усіх загроз та 

ризиків фінансової безпеки, що можуть призвести до катастрофічних наслідків економічного 

розвитку регіону, масового банкрутства суб‘єктів господарювання і, врешті, підриву системи 

життєзабезпечення населення регіону. 

Враховуючи зазначене вище, забезпечення належного рівня фінансової безпеки 

регіону можливе за умови комплексного підходу щодо визначення причин негативних явищ 

її основних складових, що підвищить значення регіонів у економічному житті. А за 

допомогою корегування негативних впливів можна визначити позитивні процеси у 

фінансовій системі регіону та його фінансової безпеки, оскільки водночас можна 

передбачити слабкі сторони реалізації політики економічного і соціального розвитку регіону.  

 

 



 177 

Павлюк О. В. 
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БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКА ТА ЗАХОДИ ЩОДО 

ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ 

Сьогодні однією з найважливіших економічних проблем в Україні  є зростання загроз 

фінансовій і, як наслідок, бюджетній безпеці України. Це зумовлено негативною динамікою 

розвитку процесів у соціально-економічній сфері, зокрема, розладом системи державних 

фінансів та фінансів господарюючих суб'єктів, що останніми роками все більш посилюється і 

проявляється в хронічному дефіциті бюджетних коштів. 

Дослідження проблематики ефективності бюджетної політики та її впливу на 

формування державного бюджету і забезпечення бюджетної безпеки за таких умов набуває 

значної актуальності, так як саме бюджетна політика покликана здійснювати перерозподіл 

результатів економічного росту і використання національного багатства, тим самим 

створюючи стимули для подальшого сталого розвитку суспільства. 

Бюджетна безпека як одна із складових фінансової безпеки, визначається як стан 

забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків 

державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів.  

Рівень бюджетної безпеки держави є обернено пропорційним до величини 

бюджетного дефіциту. При цьому дефіцит виступає чи не найважливішим чинником в 

системі загроз не лише бюджетній, а й фінансовій безпеці держави загалом. На Табл. 1 

представлено дефіцит (профіцит) Державного бюджету України за 2011-2013рр. 

Таблиця 1. 

Дефіцит (профіциту) Державного бюджету України за 2011-2013рр. 

Рік Доходи (тис. грн.) 
Видатки 

(тис. грн.) 

Дефіцит 

Державного 

бюджету(тис. 

грн.) 

Дефіцит 

Державного 

бюджету до 

ВВП(%) 

2011 281464879,4 321531596,1 40066716,7 3,04 

2012 337556920,4 361585949,5 53387400 3,79 

2013 370095653,8 419,378,915,4 50584845 3,20 

*Сформовано автором на основі даних Міністерства фінансів України 

Первинний проект закону України ―Про державний бюджет України на 2014 рік‖ 

передбачає на 2014 рік дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. 

Динаміка бюджетного дефіциту України за 2011-2013 роки не мала чіткої тенденції. 

Так, у 2011 році його розмір становив 40,07 млрд. грн. проти 53,39 млрд. грн. у 2012 році, 

тобто дефіцит зріс. Проте вже у 2013 році відбулось скорочення дефіциту бюджету на 50,58 

млрд. грн., що свідчить про позитивні зрушення в економіці та поступове відновлення 

фінансової системи держави. 
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Як видно з наведених даних, протягом останніх років стан Державного бюджету 

характеризується як дефіцитний, при чому перевищує порогове значення дефіциту 

державного бюджету 3 %.  

До основних індикаторів, які характеризують стан бюджетної безпеки, згідно 

Методики розрахунку рівня економічної безпеки України належать: рівень перерозподілу 

ВВП через зведений бюджет; відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП; 

відношення профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі; 

обсяг трансфертів з державного бюджету до ВВП. 

Протягом 2011-2013рр. не всі показники бюджетної безпеки утримувались в межах 

встановлених нормативів. Так, рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет протягом 

2011-2013 років максимально наближувався до свого порогового значення , проте не 

перевищував його, складаючи 29,38 % за плановими показниками у 2013 році та 29,31 % у 

2012 році відповідно. Однак у 2011 році рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет 

перевищив позначку у 30 % на 0,25 %, що свідчить про можливі загрози у бюджетній системі 

та прорахунки в бюджетній політиці. 

Найгірша ситуація у 2011-2013 роках стосувалась покриття дефіциту зведеного 

бюджету за рахунок зовнішніх запозичень. Незважена бюджетна політика України на 

міжнародні арені призвела до того, що відхилення індикатора від нормативу становило 88 % 

у 2011 році, 32,37 % у 2012-му та 54,76 % у 2013 році відповідно. 

В роках досліджуваного періоду значення індикатора трансфертів з державного 

бюджету у відсотках до ВВП утримувалось на безпечному рівні. 

Можна стверджувати, що економіці України загалом притаманний низький рівень 

бюджетної безпеки, про що свідчить утримання лише одного індексу в межах нормативів. 

Тому державі варто було б привернути більшу увагу на формування та реалізацію бюджетної 

політики. 

Отже можна виділити наступні пропозиції щодо поліпшення бюджетної безпеки, 

зокрема: 

- необхідно розробити Концепцію фінансової безпеки України, яка б 

враховувала у собі орієнтацію України в інтеграцію в європейські структури та специфіку 

національної фінансової системи; 

- забезпечити вчасне та бездефіцитне прийняття Державного бюджету; 

- раціоналізувати структуру бюджетних видатків; 

- створити ефективну систему контролю за використанням бюджетних коштів; 

- посилити платіжну дисципліну всіх суб'єктів господарської діяльності; 
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- вдосконалити нормативно- правовову базу щодо формування дохідної і 

видаткової частин бюджету з метою зниження ризиків їх невиконання. 

Також, доцільно здійснювати постійний моніторинг і аналіз умов, чинників, загроз та 

індикаторів фінансової безпеки, в тому числі й бюджетної, і на їх основі прогнозувати 

значення показників у перспективі, розробляти і здійснювати конкретні заходи щодо 

підтримання бюджетної безпеки на належному рівні, а також вивчати досвід із існуючих 

заходів щодо уникнення і ліквідації загроз фінансовій безпеці в інших країнах. 

 

 

Пельчарська І. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маринець В.П., ст. викладач 

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Проблема оподаткування доходів населення є однією з фундаментальних, що 

зумовлено різними причинами. Головна з них полягає в тому, що доходи фізичних осіб є 

стабільним і великим об‘єктом оподаткування. Якщо враховувати ефекти перекладання 

податкового навантаження, то саме фізичні особи є носіями податків. При цьому податкове 

навантаження стосується не лише їхніх доходів, а й витрат. Тому саме доходи населення 

привертають увагу науковців, які розглядають їх як основний об‘єкт обкладання прямими 

податками і джерело сплати непрямих податків. 

Розвиток системи оподаткування доходів населення в Україні має досить тривалу 

історію. Лише за останнє десятиріччя правила й механізм оподаткування змінювалися 

декілька разів. Спочатку в 2004 р. було запроваджено податок з доходів фізичних осіб за 

єдиною ставкою в розмірі 13%, у 2007-му цю ставку збільшено до 15%. Нарешті, з 

набранням чинності Податковим кодексом, було запроваджено помірно прогресивну шкалу 

ставок із незначними змінами в механізмі функціонування цього податку . 

Податок на доходи фізичних осіб є однією з основних статей податкових надходжень 

в Україні. Його частка у зведеному бюджеті України наближена до податку на додану 

вартість і має стійку тенденцію до зростання. Він є одним із бюджетоутворюючих чинників 

формування державного та місцевого бюджетів. ПДФО виконує роль соціального 

регулятора, оскільки стосується кожного члена суспільства. 

Однією з головних функцій, притаманних податку на доходи фізичних осіб, є 

фіскальна, яка проявляється у формуванні дохідної частини бюджету. в основу реалізації 

даної функції має бути покладено принцип фіскальної ефективності, до ключових 

характеристик якого слід віднести: достатність доходів, мінімізації видатків на 
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адміністрування, запобігання ухиленню від сплати, еластичність податкового механізму, 

рівномірний розподіл між різними соціальними групами платників (населення) . 

Так, за 2011 р. надходження від сплати пдфо становили 60,4 млрд. грн., за 2003-2011 

рр. – у середньому 4,5 % ввп на рік, або близько 15 % доходів зведеного бюджету україни. у 

2012 році сума даного податку становила 15,2 % (з 60,4 млрд. грн. у 2011 р. до 70,8 млрд. 

грн. у 2012 р.) .  

Таблиця 1 

Обсяги сплати податку з доходів фізичних осіб до Зведеного бюджету України за 

2007-2012 рр. 

Показник 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходи зведеного бюджету України 

(ЗБУ), млрд. грн. 

219,9 297,8 288,6 307,8 378,8 445,4 

Надходження до ЗБУ від (ПДФО), 

млрд. грн. 

34,8 45,9 44,5 50,2 60,4 70,8 

Частка ПДФО у доходах ЗБУ, % 15,82 15,41 15,42 16,31 15,95 15,89 

Темп росту надходжень, % -  131,9 96,95 128,08 120,32 117,22 

Розраховано за даними Державного комітету статистики України. 

 

Незважаючи на такі досить вражаючі цифри, слід констатувати, що фіскальна 

ефективність ПДФО є невисокою. Так, у 2004-2010 рр. середня ефективна ставка ПДФО 

становила 5,7%. Навіть після запровадження з 2011 року обмеженої шкали ставок податку 

(15% і 17%), середня ефективна ставка ПДФО протягом року не зросла, а зменшилася до 

5,5%. 

Існуючий рівень податкових надходжень ПДФО забезпечується в основному за 

рахунок сплати податку із заробітної плати, який справляється податковим агентом у 

джерела доходу. Така ситуація, коли понад 90 % усіх надходжень забезпечує податок із 

заробітної плати, спостерігається вже протягом тривалого періоду (2000-2012 рр.). 

В Україні основна частина населення отримує доходи, що не перевищують 

встановлену межу. За даними Державної служби статистики України середньомісячна 

заробітна плата у 2011 році становила 2633 грн. Отже, основна частина населення застосовує 

ставку 15%, при цьому діапазон встановленого доходу достатній для того, щоб однакова 

відсоткова ставка по-різному впливала на рівень життя окремого платника податку. Одна 

ставка оподаткування може для незначних доходів відбирати, наприклад, усі кошти для 

накопичення та ще й частину коштів, призначених для споживання, а для великих доходів ця 

сама ставка відбиратиме лише незначну частину коштів, призначених для інвестування. 
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Таким чином в Україні недостатньо реалізована соціально-регулятивна функція податку на 

доходи фізичних осіб. 

Особливу увагу слід звернути на те, що досить вагомою величиною в структурі 

доходів найзаможніших громадян є доходи від власності. Оскільки ці, а також 

підприємницькі доходи згідно з вимогами податкового законодавства оподатковуються за 

нижчими ставками, це, врешті-решт, і призводить до того, що фіскальна ефективність ПДФО 

є незначною. Основне недоотримання податкових надходжень від сплати ПДФО виникає за 

рахунок недостатнього рівня оподаткування підприємницьких доходів і доходів від 

власності, що належать найзаможнішим громадянам України. Тут спостерігається 

перевищення середньої ефективної ставки за трудовими доходами над іншими в декілька 

разів. 

Отже, фіскальна ефективність ПДФО є недостатньо високою. Недоотримання 

податкових надходжень від сплати ПДФО відбувається завдяки нерівномірності розподілу 

податкового навантаження як за шкалою доходів, так і за іншими джерелами. Ці фактори є 

взаємозалежними і взаємодоповнюючими, що в підсумку призводить до значних втрат 

фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб. Цілком зрозуміло, що це 

обумовлює не лише втрати бюджету, а взагалі порушує фундаментальний принцип 

оподаткування – рівності і справедливості.  

Можна стверджувати, що податок на доходи фізичних осіб виконує важливу 

фіскальну та соціально-регулятивну функції. Реформування податкового законодавства 

сприяло збільшенню податкових надходжень до бюджету та створило умови для підвищення 

впливу податку на рівень життя населення. Основним напрямком подальшого удосконалення 

законодавчої бази у цій сфері має стати зменшення податкового навантаження на соціально 

незахищені верстви населення та зростання відповідальності платників податку за ухилення 

від оподаткування. 

 

 

Погончук Х.Б. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Ватаманюк-Зелінська У.З., к.е.н., доцент 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ ЗА 

РАХУНОК ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ 

Запровадження програмно-цільового методу у бюджетному  процесі передбачено  

Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр. ―Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна  економіка, ефективна держава‖. Відповідно до Основних підходів  до 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 

затверджених  наказом Міністерсва фінансів України  від 02.08.2010р. ғ 805, перехід 
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місцевих бюджетів на програмно-цільовий метод є поетапним із поступовим   залученням до 

цього процесу бюджетів різних рівнів. Зважаючи на вже реалізовані етапи на сьогоднішній 

день, у 2013 році  заплановано  залучити до вправ програмно-цільового методу  всі районні 

бюджети, а 2014 році передбачено поширення експеременту на всі місцеві бюджети, а також 

забезпечення переходу на формування  звітності  про  виконання  місцевих бюджетів за 

кодами  програмної  класифікації  видатків. 

Учасники експеременту за встановленими  формами  звітують про  впровадження 

програмно-цільового  методу та результати  затверджених  бюджетних програм відповідно 

до листів Міністерства фінансів України. На основі  цих даних  Міністерство  фінансів 

України проводить моніторинг процесу реалізації програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі. 

 Зазначимо, що такий  метод  бюджетування уже давно використовується  у багатьох 

зарубіжних країнах. Особливістю та  перевагою цього методу порівняно із традиційним 

плануванням є те, що  він перетворює загальні статті бюджету на конкретні цілі та завдання, 

визначені у простих і зрозумілих показниках. З сьогодні цей метод дозволяє оптимізувати 

ефективність  та послідовність  бюджетних асигнувань. 

Однією з його переваг є також те, що у новому форматі бюджет є зрозумілішим для 

пересічного громадянина. Завдяки цьому діяльність влади стає більш прозорою, що 

забезпечує  вищу ефективність бюджетного процесу та дозволяє запобігати порушенню 

бюджетного законодавства. Досить позитивним є також чітке розмежування 

відповідальності за реалізацію  кожної  бюджетної програми між визначеними головними 

розпорядниками бюджетних коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм. 

Головна ідеологія  програмно-цільвого методу  бюджетування полягає  у відході  від  

принципу  утримання  бюджету та поступовому переході до принципу  досягнення  

результатів. 

Зважаючи на всі вищенаведені  позитивні риси, що притаманні  програмно-цільовому  

бюджетуванню, необхідно  виділити і його  недоліки :  

 висока складність  використання  методу вимагає  найвищих вимог до рівня 

кваліфікації працівників та досить докладний  періодичний  аналіз усіх програм, що потребує  

значних людських ресурсів і фінансових витрат. 

  щодо визначення  результатів виконання бюджетної програми – досить  часто 

очікувані результати від  виконання заходів програми мають узагальнений характер, та не 

містить цифрового навантаження. 

  щодо визначення  термінів та повноти  фінансування передбачених програмою 

завдань та заходів – не у всіх чинних на сьогоднішній день програмах, вказані строки 
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виконання програми та орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для реалізації 

програми, як в цілому так  диференційовано за роками. 

  щодо  визначення головного виконавця  програми -  часто у бюджетних 

програмах вказані всі  виконавці, проте не визначений головний розпорядник бюджетних 

коштів. 

Отож, програмно-цільове бюджетування вже сьогодні стає ефективним методом 

удосконалення системи управління публічними фінансами, підвищення якості  та 

забезпечення обгрунтованості  процесу  розробки та реалізації фінансово-бюджетної 

політики  держави.  

 Проте даний метод має ряд негативних рис, котрі потребують  проведення  таких 

системних змін : 

  необхідно провести  інвентиризацію існуючих бюджетних програм з метою 

перевірки їх на наявність всіх обовязкових для бюджетної програми елементів та 

відповідність  вимогам  Методичних рекомендацій;   

  удосконалити  методологію визнчення результативних показників шляхом  

введення обов‘язкового  цифрового навантаження на них; 

 розробити якісне програмне забезпечення, котре б забезпечило автоматизацію 

всього документообігу на всіх стадіях бюджетного процесу; 

 визначити систему управління реалізацією бюджетних програм, здійснити 

розподіл повноважень  та відповідальності різних суб‘єктів  управління; 

 розробити систему відповідальності за досягнення показників 

результативності; 

 підвищити зацікавленість  у впровадженні програмно-цільового методу з боку 

органів влади усіх рівнів – державної влади й органів місцевого самоврядування. 

 

 

Пшик Н. О. 

Львівської державної фінансової академії 

Науковий керівник – Ярема Б.П., к.е.н., доцент 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ – ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

На сьогодні понад 80 % доходів держави формується за рахунок податків і зборів, 

проте конституційного обов‘язку щодо їх сплати дотримуються не всі платники. Значна їх 

частина свідомо порушує податкове законодавство. в зв‘язку з цим актуальності набувають 

питання вдосконалення діяльності органів державної влади щодо реалізації контрольної 

функції у сфері оподаткування. при цьому розвиток та функціонування системи податкового 

контролю необхідно забезпечити із дотриманням партнерських відносин з платниками 
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податків, на засадах економічної ефективності, стабільності, прозорості й наближення її до 

міжнародних та європейських стандартів. 

Основоположними для побудови ефективного адміністрування податків є принципи, 

що визначають правила функціонування та побудови податкового законодавства. особливо 

актуальними дані принципи є для україни, оскільки в рейтингу складності справляння 

податків за оцінками фахівців світового банку і міжнародної фінансової корпорації наша 

держава займає передостаннє – 177 – місце (складніше тільки в білорусі). за висновками 

вказаних фахівців український підприємець на сплату обов‘язкових платежів витрачає 2085 

годин – це складає майже 87 діб (для порівняння: суб‘єкти господарювання литви 

витрачають 7 діб, латвії – 9, росії – 19). породження такого невтішного стану 

адміністрування податків обумовлюється в першу чергу порушенням принципу стабільності 

та принципу чіткості, повноти і однозначності тлумачення правил оподаткування. 

Діючий механізм адміністрування податків не забезпечує мобілізації нарахованих 

зобов‘язань зі сплати обов‘язкових платежів, що обумовлюється наявністю значного обсягу 

податкової заборгованості. Виконання планових показників адміністрування податків 

забезпечується за рахунок перекладання податкового тягаря на законослухняних платників 

податків, що підтверджується вагомою часткою переплати в структурі акумульованих 

органами податкової служби коштів до бюджетів.  

Ефективність адміністрування податків визначальною мірою обумовлена ступенем 

добровільності сплати податків у суспільстві, який, у свою чергу, залежить не тільки від 

економіко-функціонального забезпечення податкового механізму, а й від інституціонального 

середовища країни. 

Для позитивних зрушень у процесі адміністрування податків в україні необхідно 

трансформувати ставлення громадян до обов‘язкових платежів. при цьому ефективність 

реалізації заходів впливу на поведінку платника податків безпосередньо обумовлюється 

підкріпленням відповідним інституціональним базисом. 

Інституціонально-економічні та психологічні фактори впливають на існування 

податкових правопорушень. серед інституціонально-економічних факторів – економічна 

вигідність, правова неефективність, недосконалість механізму податкового контролю, 

високий рівень корумпованості органів державної влади. психологічні фактори поширення 

податкових правопорушень – недовіра до державного апарату управління; існування 

переконань про невідповідність державних видатків на фінансування суспільних благ 

обсягам обов‘язкових платежів, що сплачуються суб‘єктами господарювання; низький рівень 

розвитку податкової етики та податкового менталітету; відсутність ефективних публічних 

механізмів контролю за дотриманням податкового законодавства. 
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Підвищенню рівня законослухняної сплати обов‘язкових платежів сприятимуть 

наступні напрямки інституціонально-економічних перетворень: зниження ефекту 

економічної вигоди від вчинення податкового правопорушення; подолання інституту 

корупції; підвищення ефективності діяльності держави; удосконалення механізму 

податкового контролю; уніфікація, гармонізація та раціоналізація податкового, 

господарського та регуляторного законодавства; налагодження партнерських стосунків із 

платниками податків. 

Для збалансування інтересів держави та суб‘єктів господарювання у процесі 

адміністрування обов‘язкових платежів економічну політику держави доцільно проводити в 

напрямку послідовного скорочення рівня податкового навантаження за умови стимулювання 

розширеного відтворення основного капіталу. 

З метою підвищення ефективності адміністрування окремих податків у напрямку 

забезпечення сталого економічного зростання та суспільного добробуту необхідно: 

а) трансформувати механізм оподаткування доходів громадян у напрямку побудови 

прогресивної шкали ставок, що застосовуються залежно від рівня середньодушового доходу 

на члена сім‘ї платника податку відносно величини прожиткового мінімуму; 

б) диференціювати ставки податку на додану вартість у поєднанні з відміною ряду 

податкових пільг; 

в) виявляти суб‘єктів господарювання з найбільшим ризиком порушення 

законодавства щодо адміністрування пдв шляхом комплексного автоматизованого 

оцінювання ризиків, пов‘язаних з мінімізацією чи ухиленням від оподаткування пдв;  

г) підвищити ставки акцизного збору на тютюнові вироби у напрямку наближення 

до європейських стандартів;  

д) модернізувати контроль за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісних рідин 

та продукції їх переробки. 

 

 

Різник О.В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маліновська О.Я., к.е.н., доцент 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ 

Метою створення підприємства, а також подальшого його функціонування є 

отримання прибутку. Завдяки ньому підприємство забезпечує свою фінансову стійкість і як 

наслідок фінансову безпеку. 

Фінансова безпека підприємства – це захищеність його діяльності від негативних 

впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні 

загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його 

діяльності. Зміст даного поняття містить у собі систему засобів, що забезпечують конкуренту 
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стійкість і фінансову стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня 

добробуту робітників. 

До основних функціональних цілей фінансової безпеки підприємств належать: 

 забезпечення високої фінансової ефективності роботи; 

 підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства; 

 досягнення високої конкурентоспроможності; 

 забезпечення високої ліквідності активів; 

 підтримка належного рівня ділової активності; 

 забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної таємниці; 

 ефективна організація безпеки капіталу та майна підприємства, а також його 

комерційних інтересів. 

Водночас держава зі свого боку зацікавлена у покращенні фінансової безпеки 

підприємств, що працюють на її території, адже фінансова безпека підприємств є вагомою 

складовою фінансової безпеки держави в цілому. 

На фінансову безпеку суб‘єктів господарювання держава може впливати через заходи 

податкової, грошово-кредитної, інвестиційної, та бюджетної політик. На думку Кудряшова, 

бюджетна політика – це комплекс заходів, спрямованих на залучення, розподіл і 

використання коштів державного бюджету. Головними завданнями бюджетної політики є 

оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання державних фінансових 

ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження 

загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання 

державного боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі 

національного доходу (Господарський кодекс України ст.9). 

Головним інструментом бюджетної політики, який використовується для підтримки  

фінансової безпеки підприємств, є процес перерозподілу бюджету країни. Тобто надання 

підприємствам дотацій, субвенцій та субсидій. 

Відповідно до статті ғ16 Господарського кодексу України, держава може надавати 

дотації суб'єктам господарювання у таких випадках: 

 на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування; 

 на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації 

інвалідів; 

 на імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту, що забезпечують 

соціально важливі перевезення; 

  суб'єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній 

або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному 
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для підтримання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний 

ефект; 

Держава може здійснювати компенсації або доплати  сільськогосподарським 

товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, що реалізується ними державі. 

Підстави та порядок застосування засобів державної підтримки суб'єктів господарювання 

визначаються законом. 

Отже, для ефективного розвитку економіки України і покращення фінансової 

стійкості підприємств, і як наслідок фінансової безпеки держави в цілому необхідно 

створювати відповідні умови для суб‘єктів господарювання, шляхом застосування методів 

фіскальної і бюджетної політики таких як: надання підприємствам дотацій, субсидій, 

субвенцій, зниження податкових ставок на прибуток, які стимулюють розвиток підприємств, 

та надання, при потребі, податкових канікул.  

Таким чином держава підтримує фінансову стійкість суб‘єктів господарювання, що 

ефективно впливає на фінансову стійкість самих підприємств і на фінансову могутність 

держави в цілому. 

 

 

Савчук О.О. 

Львівська державна фінансова академія, м. Львів 

Науковий керівник – Бугіль С. Я. к.е.н., доцент 

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА  В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

Забезпечення фінансового розвитку України в цілому та її регіонів є запорукою 

позитивних стратегічних перетворень в нашій країні. Нестійке фінансове становище регіонів 

часто зумовлене: виникненням податкового боргу, значним податковим навантаженням на 

суб‘єкти господарювання, дефіцитом місцевих бюджетів, низьким рівнем інвестиційних 

надходжень тощо. Тому дослідження податкової безпеки регіону в структурі його фінансової 

безпеки є достатньо актуальним на сьогодні. Податки і податкова політика є одними з 

найважливіших елементів системи забезпечення економічної безпеки як держави загалом, 

так і регіонів зокрема. Значення податкової безпеки багаторазово зростає в міру переходу до 

економіки, що базується на ринкових принципах і механізмах господарювання. Надання 

державою населенню суспільних благ і послуг, а також їх кількість і якість значною мірою 

залежать від податкової безпеки . 

Дослідження з питань складових фінансової безпеки розглянуто у працях багатьох 

вчених: Барановського О. І., Третяка О.З., Юрія С.І., Федорова В.М., Карпінського Б. А., 

Скворцової М. А. та інших економістів.  

Проте, система фінансової безпеки регіону та її елементи досі залишається 

недостатньо розкритими у літературі. Вплив податків на рівень фінансової безпеки як 
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держави, так і регіону проявляється у рівні створення: сприятливих або несприятливих умов 

господарювання в економіці; сприятливого або несприятливого інвестиційного клімату; 

збалансуванні руху капіталів тощо . При цьому зрозуміло, що податки не є незалежною 

економічною категорією, адже необхідною є база оподаткування. Ця база визначається 

економічним потенціалом держави та регіону.  

В свою чергу, податки впливають на стан економіки через рівень податкового 

навантаження, адже саме від обсягів збору податків залежить здатність держави виконувати 

свої соціальні, економічні, правоохоронні, оборонні та інші функції. Сказане пояснює 

важливість збалансування податкової політики. 

Вплив податків на економіку неоднозначний. Одні з них (ПДВ, акцизи) впливають на 

виробництво через попит, інші – безпосередньо на виробництво (податок на прибуток).. Крім 

цього, регіональна фінансово-економічна система характеризується ускладненням 

господарської структури та інфраструктури, суттєвим зростанням територіальних 

взаємозв‘язків, підвищенням підприємницької ініціативи, розвитком зовнішньоекономічних 

контактів . 

Фінансова безпека, як складова економічної безпеки, визначає стан захищеності 

життєво важливих регіонів та їх підприємницьких структур, громадян у фінансовій сфері від 

впливу різносторонніх загроз, що обумовлені недостатністю фінансових ресурсів, їх 

збалансованістю та ліквідністю. Відносно сказаного слушно відзначає Карпінський Б. А., що 

«збалансованість фінансової системи регіону полягає у цілеспрямованому формуванні та 

реалізації заходів фінансової регіональної політики щодо забезпечення відповідності між 

реальними потребами та наявними можливостями економічного розвитку регіону».  

Внаслідок цього фінансову безпеку варто розглядати як надзвичайно складну 

багаторівневу систему, яку утворюють ряд підсистем, кожна з яких має власну структуру і 

логіку розвитку. Фундаментальним та вартим уваги є розгляд, як окремої складової 

фінансової безпеки регіону, податкової безпеки, оскільки вона характеризує власне 

регіональні особливості господарства . 

При цьому слід відзначити, що критеріальні вимоги до фінансової безпеки одних 

суб‘єктів часто не збігаються з іншими. Тобто те, що на цей момент є вигідним і безпечним 

для  пересічного громадянина, конкретного підприємства, сектору економіки чи регіону, не 

завжди є таким для держави . 

Стосовно податкової безпеки, то основними складовими, що впливають на фінансову 

безпеку регіону є: ресурсний фактор, що перебуває у руках держави та місцевих органів 

влади; інструмент впливу на економічні і соціальні процеси; фактор зворотної залежності 
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функціонування держави від платників податків, адже порушення податкової безпеки зможе 

стати реальною загрозою ефективному державному устрою та регіону зокрема . 

Система фінансової безпеки, що діє на основі самоуправління, має постійно 

розширювати коло об‘єктів свого впливу. Вона являє собою динамічну, складну, внутрішньо 

організовану органічну сукупність структурних, може розглядатися з позиції 

самоуправління. За таких умов фінансова безпека регіону відзначається незалежністю і 

стабільністю фінансової системи, її можливості забезпечувати регіон фінансовими 

ресурсами, достатніми для забезпечення соціально-економічної стабільності розвитку 

суспільства, для успішного протистояння різноманітним загрозам. 

Таким чином, серед ризиків податкової безпеки слід відзначити: надмірна кількість 

податків, що негативно впливають на кількість, структуру та якість податкових надходжень; 

податкове законодавство та порядок стягнення податків та зборів враховує виключно 

інтереси держави; податкове регулювання носить короткотерміновий характер з метою 

усунення бюджетного дефіциту; ігнорування наслідків розподілу податкового навантаження 

між сторонами оподаткування при введенні нових податків чи зміні податкових ставок; 

неефективність діючої податкової системи; штучне заниження суб‘єктами бази 

оподаткування та не включення окремих надходжень у об‘єкт оподаткування; неоднозначне 

трактування нормативних актів, що регулюють оподаткування; неправильне або 

неправомірне застосування податкових пільг; невиконання вимог податкових органів . 

Враховуючи зазначене, забезпечення належного рівня податкової безпеки регіону 

можливе за умови викорінення причин негативних економічних явищ та їх основних 

складових, і зосередження уваги на соціально-економічних заходах, що підвищать значення 

регіонів у економічному житті країни.  

 

 

Сичова Х. С. 

Львівська державна фінансова академія  

Науковий керівник – Маринець В. П., ст.викладач 

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА 

НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Сучасні умови господарювання, що характеризуються значним рівнем інтеграційних 

та глобалізаційних процесів, вимагають створення ефективної податкової системи, яка б 

забезпечувала державу необхідними ресурсами та стимулювала приплив інвестицій та 

економічний розвиток загалом. 

Податок на прибуток підприємств є невід'ємною частиною податкової системи 

більшості країн, будучи результатом соціально-економічного розвитку, оскільки історично 

використовується країнами для досягнення порівняно високого рівня розвитку продуктивних 
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сил суспільства, він є формою специфічних відносин між державою та економічними 

суб‘єктами.  

З прийняттям Податкового кодексу України в 2010 році відбулися суттєві зміни в 

оподаткуванні податком на прибуток підприємств. 

Головним нововведенням стало поетапне зменшення ставки податку. Так, з 1 квітня і 

до кінця 2011 року ставка податку складала 23 %, протягом 2012 – 21%, протягом 2013 – 19% 

та починаючи з 1 січня 2014 року ставка податку становитиме16%. Такий показник не можна 

кваліфікувати як один з найвищих у світі. Навпаки, у більшості країн податок на прибуток 

корпорацій коливається в межах 20–30%. В Австрії ставка податку становить 25%, в Польщі 

– 19%, в Латвії –15%, Німеччині – 30-33%, Великобританії – 28%, Японії – 30% і в США – 

15-35% . При цьому середня ставка податку на прибуток у світі залишилася практично на 

колишньому рівні. З січня 2012 року вона трохи знизилася (на 0,09 в.п.) і склала 24,43%.  

Однак, незважаючи на позитивні зрушення, що були запроваджені Податковим 

кодексом, оподаткування податком на прибуток має ряд проблем. Однією із головних ознак 

недосконалого оподаткування є надто велика частка податку на прибуток підприємств у 

структурі ВВП та Зведеного бюджету країни. 

У 2012 році податок на прибуток в доходах Зведеного бюджету становив 12,8% або 

55793 млн. грн., у 2011 році цей показник складав 13,8 % (рис.1.). 

Якщо в Україні частка податку з юридичних осіб в структурі податкових надходжень 

до Зведеного бюджету коливається в межах 15 – 21%, то в США аналогічний показник 

значно менший. В 2010 році він становив 9% на фоні 42%, які припадають на податок з 

доходів фізичних осіб.  

 

Рис.1. Динаміка надходжень з податку на прибуток до Зведеного бюджету за 2008-

2012 рр. 
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* власна розробка. 

Ще однією проблемою податку на прибуток в Україні є те, що ефективна ставка 

оподаткування нерідко суттєво перевищує базову номінальну ставку. В підсумку ми маємо 

факти, коли чимало видів економічної діяльності несуть більше податкове навантаження, ніж 

закріплено законодавством. Так, впродовж перших трьох кварталів 2012 року податкове 

навантаження на підприємства було аномально високим: ефективна ставка оподаткування 

становила 29%, 36% та 24%, що на 4–7 відсоткових пунктів більше, ніж 2011 року. У I 

кварталі 2013 року вона ще зросла (до 41%) за рахунок сплат авансових платежів з податку 

на прибуток . 

Проведеним дослідженням встановлено, що податковий тиск, який можна відстежити 

в загальній статистиці, неоднаково високий для всіх платників податку. Про це свідчить 

галузевого стану надходжень до бюджету від податку на прибуток підприємств. 

Так, податок на прибуток, сплачений промисловими підприємствами у 2012 році, 

становив 18,9 млрд. грн., що на 7,8 млрд. грн. (29%) менше, ніж у 2011 році. В розрізі галузей 

промисловості надходження податку на прибуток свідчить, що у 2012 році відбулося різке 

падіння обсягу фіскальних платежів від  таких галузей економіки як металургія – на 87%, 

хімічна промисловість – майже на 1/3, видобувна промисловість – на 29%.  

На нашу думку, власники показують суцільні збитки, переводячи більшу частину 

прибутків у офшори. Це призводить до різкого скорочення надходжень до бюджету від їхніх 

виробничих активів в Україні. Уряд намагається компенсувати нестачу за рахунок посилення 

податкового тиску на інші галузі. Так, надходження з податку на прибуток від харчової 

промисловості в 2012 році збільшились  на 33%, від машинобудівної – зменшились лише на 

8%, хоча доходи цієї галузі також знизилися.  

Проблемою української податкової системи є не тільки диспропорції у структурі 

податкових коштів, акумульованих в бюджет. Ще значних втрат бюджет зазнає від надання 

податкових пільг, але це значною мірою не впливає на рівень збитковості підприємств (в 

2010 році збитковість становила 40%, в 2012 – 39%) . 

Таким чином, світовий досвід свідчить, що податок на прибуток можна використати 

як потужний механізм для інвестиційної діяльності та прискорення економічного розвитку. 

Але саме по собі зменшення ставки оподаткування ще не означає гарантії пожвавлення у 

бізнес-середовищі.  

Для поліпшення свого становища Україні необхідно поступово знижувати податкове 

навантаження, використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки та умов 

розвитку нашої країни, створювати умови, в яких майже неможливо буде ухилитися від 

сплати податкових зобов‘язань, що призведе до поступового збільшення надходжень до 
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державного бюджету. Також треба подбати про те, щоб податкові надходження були 

доцільно розподілені. За умови ефективного реформування податкової системи в частині 

зниження реального податкового навантаження, Україна матиме шанси стати серйозним 

суб‘єктом податкової конкуренції на світовому просторі. 

 

 

Сірант І.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Піхоцька О.М., к.е.н., доцент 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Головним інструментом державного регулювання економічних процесів,  вирішення 

соціальних, політичних та інших завдань є державний бюджет, показники якого залежать від 

основних положень бюджетної політики. Бюджетна політика є ефективним інструментом 

впливу на соціально-економічний розвиток як держави в цілому, так і її регіонів, вагомою 

складовою фінансової та економічної політики. 

Дослідження проблематики бюджетної політики та її впливу на формування 

державного бюджету набуває значної актуальності, оскільки саме бюджетна політика 

покликана здійснювати перерозподіл результатів економічного зростання і використання 

національного багатства, тим самим створюючи стимули для подальшого сталого розвитку 

суспільства. 

Бюджетна політика держави спрямована на систематизацію розвитку бюджетної 

системи та її інституцій, створення ефективної системи управління державними фінансами, 

метою якої є виконання державою соціальних зобов‘язань, забезпечення економічного 

зростання та формування інвестиційної привабливості країни. Неефективна бюджетна 

політика стимулює негативні процеси у розвитку економіки країни, що суттєво впливає на 

фінансові результати діяльності суб‘єктів господарювання та громадян, а отже, і на рівень 

макроекономічних параметрів. 

Питанням бюджетної політики присвячені наукові дослідження у працях 

Барановського О.І., Вавилова Ю.Я., Величка О. В., Кириленко О.П., Кравченка В.І., Луніної 

І.П., Лисяк Л.В., Опаріна В.О., Павлюка К.М., Чугунова І.С., Юрія С.І. та інших учених-

економістів. Проте аналіз існуючих наукових праць в бюджетній сфері дає змогу визначити, 

що проблеми ефективності бюджетної політики та її впливу на бюджет залишаються 

актуальними, а тому вимагають визначення стратегічних напрямків і завдань бюджетної 

політики щодо стабілізації фінансової безпеки держави. 

Важливою умовою ефективності бюджетної політики є її законодавче та 

організаційно-правове забезпечення. В бюджетному процесі, а отже й у бюджетній політиці, 
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повинен реалізовуватися пріоритет економічної доцільності, тобто макроекономічного 

ефекту над соціально-політичним ефектом. 

Основою забезпечення ефективної бюджетної політики держави є бюджетний кодекс, 

який законодавчо унормовує середньострокове бюджетне планування, використання 

методології програмно-цільового підходу до бюджетного процесу, вдосконалення процедур 

формування, розгляду та прийняття бюджетів різних рівнів, удосконалення управління 

державним боргом, впровадження системи внутрішнього фінансового контролю як дієвого 

інструмента управління державними фінансами. 

Серед основних проблем бюджетної безпеки виділяється необхідність чіткого 

розмежування функцій державного та місцевих бюджетів, впорядкування системи 

взаємозаліків, встановлення процедури обгрунтування пріоритетів бюджетних витрат та їх 

норм, запобігання випадкам нецільового використання фінансових ресурсів та ін. 

Значний вплив на ефективність бюджетної політики спричиняє податкова система 

держави. Податкова політика має бути спрямована в руслі стимулювання ділової активності 

підприємницького сектору економіки, забезпечення сталого її зростання. 

Вплив держави на рівень фінансової безпеки відбувається через бюджетне і податкове 

регулювання, саме тому важливим показником, який характеризує бюджетний процес країни 

є відношення обсягу бюджету до ВВП. 

Важливим фактором ефективності бюджетної політики є раціональне управління 

державним боргом. В цьому світлі необхідний моніторинг відношення державного боргу до 

ВВП, що в умовах ефективної бюджетної політики має зменшуватися. Водночас, внаслідок 

фінансово-економічної кризи державний борг та його відношення до ВВП в останні роки 

зростали. 

Управління державним боргом як ключовий фактор ефективності бюджетної політики 

грунтується на гармонізації засад боргової та грошово-кредитної політики, своєчасному 

виконанні зобов‘язань за державним боргом; наданні переваги кредитам з фіксованою 

відсотковою ставкою; забезпеченні умов для належного функціонування внутрішнього 

фінансового ринку тощо. 

Таким чином, під ефективністю бюджетної політики слід розуміти ступінь досягнення 

встановлених при бюджетуванні цілей з позицій державних інтересів – зміцнення доходної 

частини бюджетів і створення умов макроекономічної стабілізації; ефективність 

характеризує результативність здійснення бюджетного процесу по створенню державою 

засад щодо підвищення ролі бюджету як інструменту формування і оптимального розподілу 

фінансових ресурсів між різними ланками бюджетної системи для ефективного її розвитку. 
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В основі удосконалення механізму забезпечення ефективної бюджетної політики є 

врахування та подолання протиріч, наприклад таких як проголошеність системних 

бюджетно-податкових реформ та неможливість їх повної реалізації при використанні 

застарілих форм і методів управління державними фінансами, невідповідність фінансових 

інтересів держави та регіонів, бюджетів різних рівнів, інтересів окремих учасників 

бюджетного процесу. Такі протиріччя зогастрюються внаслідок зростання суб‘єктивних 

чинників у формування бюджетних і міжбюджетних відносин, значного впливу політичних 

важелів врегулювання бюджетного процесу, недостатньої обгрунтованості при розподілі 

видатків між регіонами тощо. 

Місце механізму забезпечення ефективності бюджетної політики серед важелів 

фінансової безпеки є визначальним, оскільки його дія спрямована на досягнення задач 

економічного розвитку країни, що є основою відновлення інвестиційної активності 

реального сектору та стимулом збільшення притоку капіталу в Україну. 

 

 

Сірант І.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Ярема Б. П., к.е.н., доцент  

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ 

Досягнення державою стійкого економічного зростання та забезпечення соціальної 

справедливості в суспільстві можливе лише за умови створення надійної фінансової бази, 

забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів. У досягненні цієї мети визначальним 

чинником є формування ефективної, стабільної, необтяжливої, простої і зрозумілої для 

платників податкової системи. Сучасна система оподаткування має забезпечувати 

справедливий підхід до всіх категорій платників податків, зменшувати втручання держави в 

діяльність суб‘єктів підприємництва та усунення всіх перешкод для її розвитку, а також 

створення умов для подальшої інтергації України в європейське співтовариство. При цьому 

сплачувати податки повинні всі без винятку юридичні та фізичні особи вчасно і в повному 

обсязі, а витрати на їх адміністрування мають бути мінімізованими. 

Податковий контроль як одна з основних функцій держави, сприяє успішній реалізації 

податкової політики, підвищенню рівня збирання податків в бюджетну систему, допомагає 

розкрити порушення податкової дисципліни. Ефективність здійснення податкового 

контролю багато в чому визначає рівень фінансової безпеки. Для забезпечення фінансової 

безпеки виникає необхідність підвищення ефективності податкового контролю.  

У чинному законодавстві податковий контроль визначається як система заходів, що 

вживаються контролюючими органами з метою перевірки правильності нарахування, 

повноти та своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань 
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проведення розрахункових і касових операцій, патентування, ліцензування та іншого 

законодавтсва, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.  

Податковий контроль визначається як складова державного фінансового контролю, що 

покликана через уповноваження органів державного управління да делегування певних 

функцій податковим агентам забезпечити виконання фізичними та юридичними особами 

податкового законодавства та норм податкового контролю, використовуючи спеціальні 

методи і форми проведення контролю та прийняття рішень за його наслідками. 

Сучасний стан податкового контролю в Україні характеризується складністю, 

нестабільністю та суперечливістю норм податкового контролю. Негативно впливає на 

функціонування системи податкового контролю відсутність єдиного методологічного 

забезпечення проведення заходів податкового контролю, бракує стандартів контрольної 

діяльності, недостатньо використовуються сучасні інформаційні технології у податковому 

процесі. Недосконалою є система профілактики податкових правопорушень та 

інформаційно-консультативного обслуговування платників податків.  

Закріплене в Податковому кодексі України регулювання податкового контролю, що 

побудоване на запровадженні єдиних уніфікованих правил для всіх напрямків контрольної 

діяльності податкових органів, не дозволяє уникнути існуючих труднощів у 

взаємовідносинах податківців і платників податків при проведенні контролю та гарантувати 

свободу підприємницької діяльності. Це зумовлює розробку податкового контролю, 

побудованого на визначеності його напрямків та впровадженні адміністративних процедур, 

виходячи із завдань і предмету податкового контролю, кожного його напряму, а не форм 

його здійснення. 

Різна природа напрямів контрольної діяльності податкових органів потребує й окремого 

їх регулювання. Тому необхідно запровадити різні адміністративні процедури проведення 

контролю для кожного окремого його напрямку в розрізі основних податків, видів 

економічної діяльності, операцій особливого виду. 

Податковий контроль повинен удосконалюватися як цілісна система, що означає 

необхідність: 

- визначення цільових орієнтирів, стандартів і норм контролю; 

- встановлення конструктивної та ефективної взаємодії між суб‘єктами податкового 

контролю, недопущення дублювання їх контрольних функцій; 

- визначення кола підконтрольних об‘єктів, охоплення їх різними формами контролю 

з метою вибору характеру можливих контрольних дій; 

- спрямування контрольних дій на можливі порушення норм фінансово-господарської 

діяльності; 
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- регламентування контрольних процедур; 

- встановлення параметрів оцінки виявлення відхилень для врегулювання. 

Основою для удосконалення податкового контролю має стати запровадження системи 

моніторингу та управління податковими ризиками, при якій контролюючі органи не 

перевірятимуть всі підприємства підряд, а обиратимуть для перевірок ті із них, які несуть 

найбільшу загрозу з погляду ймовірності порушення податкового законодавства щодо 

своєчасності, достовірності та повноти сплати податків і зборів. Система управління 

податковими ризиками дозволить прийматти рішення про призначення перевірок з метою 

відпрацювання та усунення ризиків, недоцільність або звуження предмету перевірки 

платників податків, необхідність здійснення яких на сьогодні обумовлена підзаконними 

нормативними актами (лікквідація підприємства, декларування сум ПДВ до відшкодування 

тощо). Саме на цій основі побудовано цілий ряд податкових законодавчих і нормативних 

актів у різних країнах. У результаті стане можливим скорочення кількості перевірок, 

забезпечення їх прозорості, зменшення витрат з боку держави та суб'єктів підприємницької 

діяльності, збільшення надходжень податків і зборів до бюджету. 

Удосконалення податкового контролю потребує розвитку та модернізації у всіх етапах 

його здійснення, процедур методології адміністрування податків, автоматизації 

адміністрування та управління цими процесами із використанням сучасних програмних 

продуктів, інформаційних технологій, ефективне виконання яких можливе лише при 

створенні надійної інфраструктури на всіх рівнях. 

 

 

Сомик Р.В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Романів Є.М., к.е.н., професор  

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ В УСТАНОВАХ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Внесеними змінами до ст. 113 Бюджетного кодексу України та Закону України „Про 

державну контрольно-ревізійну службу в Україні‖ на законодавчому рівні був закріплений 

новий вид державного фінансового контролю – державний фінансовий аудит у бюджетних 

установах. 

В даний час в Україні впевненим кроком впроваджується реформа у системі охорони 

здоров‘я. Ця реформа полягає в оптимізації установ охорони здоров‘я. Найбільше це 

стосується швидкої і невідкладної медичної допомоги, особливо у сільській місцевості. 

Відповідно оптимізуються виділені з бюджету кошти на утримання установ охорони 

здоров‘я і дещо збільшуються розміри їх фінансування. 
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Введення нової модернізованої і удосконаленої форми контрольно-державного 

фінансового аудиту, діяльності бюджетних установ полягає у перевірці та аналізі фактичного 

стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних 

коштів і майна, інших активів, держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і 

достовірності (вірогідності) фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього 

контролю. 

Слід відмітити, що державні фінансові аудити здійснюють винятково у плановому 

порядку. Дотого ж, якщо за окремий період фінансово-господарської діяльності об‘єкта 

контролю проведено держфінаудит, ревізію за цей період за ініціативою органів 

Держфінінспекції не призначають. Це теж важливо, адже при цьому збережено існуючу 

норму Закону про держфінконтроль (надалі ДФК), за якою планову ревізію проводять не 

частіше одного разу за календарний рік, а позапланову – раз у квартал, та й то за рішенням 

суду. 

Голова Державної фінансової інспекції Андрєєв П.П. в своєму інтерв‘ю газеті „Все 

про бухгалтерський облік‖ вересні 2013 року (у числі ғ 81) повідомив, що ДФІ у вересні 

2011 року видала наказ, який забороняє на об‘єктах контролю у плановому порядку 

проводити кілька різновидів контрольних заходів частіше ніж раз на рік. Наприклад, 

держфінаудит можна провести виключно за умови, що ревізія на цьому об‘єкті протягом 

року не планується. Запроваджено також ризик-орієнтований підхід до планування 

контрольно - ревізійної роботи. а кількість таких перевірок Держфінінспекцією скорочується 

із року в рік. Якщо у 2010 році органи Держфінінспекції провели майже 15,4 тис. 

контрольних заходів, то у 2011 році їх кількість зменшилася до 13,4 тис., а у 2012 – до 9,5 

тис. 

Нова форма державного фінансового контролю – держфінаудит бюджетних установ 

насамперед направлена на попередження фінансових порушень. За їх результатами в цілому 

по Україні державні аудитори попередили незаконних витрат на загальну суму майже 0,9 

млрд. грн. у 2010 році, 1,1 млрд. грн. у 2011 році та понад 1,7 млрд. грн. у 2012 році. 

Закріплення держфінаудиторів за конкретними бюджетними установами Львівщини 

також сприяють скороченню незаконних і неефективних витрат державних коштів у значних 

розмірах. 
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Супруновська Н.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Костишина М.Т., к.е.н., доцент  

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Рівень соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень 

значною мірою впливає на формування та виконання відповідних місцевих бюджетів. Одним 

із напрямів підвищення ефективності управління бюджетним процесом на місцевому рівні є 

удосконалення діючої системи казначейського виконання бюджетів. Зокрема, удосконалення 

процесу бухгалтерського обліку, фінансової звітності та звітності з виконання бюджетів, 

управління фінансовими ресурсами.  

Головним призначенням територіальних органів державного казначейства, які 

обслуговують місцеві бюджети, є сприяння ефективному управлінню регіональними 

фінансовими ресурсами шляхом застосування оптимальних механізмів формування та 

використання бюджетних коштів. 

Переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування дало змогу зробити 

прозорими міжбюджетні відносини, зміцнити фінансову дисципліну та забезпечити 

дотримання органами місцевого самоврядування умов, необхідних для здійснення аналізу та 

управління бюджетними ресурсами. 

Проте, не зважаючи на успіхи у казначейській сфері, існує ряд проблемних питань, що 

ускладнюють роботу органів казначейства в напрямі обслуговування місцевих бюджетів. 

Тривалість процесу казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів призводить до виникнення кредиторської заборгованості бюджетних 

установ. 

До проблемних питань казначейського обслуговування місцевих бюджетів також 

можна віднести недотримання принципу єдності каси, недосконалість існуючої матеріально-

технічної бази та єдиної автоматизованої інформаційної системи. На сьогодні актуальними 

залишаються питання удосконалення механізму системи виконання бюджетів та 

оперативного управління місцевими фінансами. 

Виникнення заборгованості пов‘язано, в основному, з надходженням коштів та 

отриманням бюджетними установами рахунків в останні дні грудня після закриття 

бюджетного року, а, відтак, відповідно, не проведенням платіжних доручень органами 

державного казначейства. 

Виходячи з цього можна виділити, що факторами сприяння своєчасним розрахункам 

має стати тісна взаємодія казначейства, фінансових управлінь та місцевих органів влади в 

напрямі мобільності підготовки документів для проведення сесій, переважно в першій 

половині місяця, та подальшого їх виконання. 
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Переважно трансфертне фінансування, значна кількість учасників процесу та 

нагромадження документообігу призводить до розбіжностей даних звітності між 

центральним та територіальними органами казначейства, а також розпорядниками 

бюджетних коштів. Як наслідок, дисбаланс у зведеному звіті планових показників за 

доходами та видатками в частині трансфертів між рівнями місцевих бюджетів, через 

невнесення рішенням відповідної ради змін до бюджету перешкоджає здійсненню 

ефективного аналізу та прогнозування стану виконання бюджетів. 

Існуючі неточності системи виконання бюджетів правового, організаційного та 

методологічного характеру створюють складнощі у бюджетному процесі на місцевому рівні. 

Відсутність ефективного механізму в управлінні бюджетними коштами призводить до 

збільшення запозичень у вигляді короткотермінових позичок для покриття тимчасових 

касових розривів. 

Проблему нестачі бюджетних коштів у період касових розривів було б доцільно 

вирішити шляхом розробки та впровадження механізму тимчасового позичання коштів із 

залишків відповідних бюджетних рахунків.  

Наступною проблемою є те, що касові та фактичні видатки не можуть бути 

відповідними у поточному році. Згідно статті 9 Закону України ―Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні‖ всі господарські операції повинні бути відображені в тому 

звітному періоді, коли вони були проведені. На практиці ж здійснення касових та фактичних 

видатків не збігається в часі, оскільки перші за змістом видатки фіксуються в обліку в 

момент отримання готівки або перерахування коштів з рахунка установи, та й відшкодування 

їх відображається в момент зарахування на рахунок сум, внесених за об‘явою про внесення 

готівки або перерахованих дебіторами згідно з платіжними дорученнями. Щодо фактичних 

видатків, то вони відображаються в момент їх здійснення, але, на відміну від касових 

видатків, згідно з актами списання, накладними, актами виконаних робіт, приймання-

передачі, рахунки-фактури тощо. 

Зростання вимог до бухгалтерського обліку суб‘єктів бюджетної сфери в умовах 

поширення у цю сферу ринкових відносин потребує перегляду його теоретичних основ, 

шляхів та форм урегулювання.  

Органи казначейства, які ведуть облік бюджетів, та установи, які отримують кошти з 

бюджетів, не мають відповідних повноважень у здійсненні власної облікової політики. 

Надання установам бюджетної сфери права на формування змісту облікової політики 

розширило б можливості розкриття у фінансовій звітності додаткової інформації. Проте 

внесення доповнень, коригування існуючих фінансових звітів бюджетів та бюджетних 
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установ, які відбувались протягом останніх років, не повністю вирішили завдання 

реформування обліку та звітності.  

Фінансова звітність у веденні бухгалтерського обліку є досить важливим чинником, 

без якого неможливо проаналізувати діяльність бюджетної установи. Проте існує багато 

неточностей та суперечок, для ліквідації яких потрібно розробляти відповідні нормативно-

правові документи стосовно ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності в бюджетних установах. 

 

 

Феденяк І.В.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Савчук Н.В., к.е.н., доцент 

АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ПОДАТКОВОЇ  БЕЗПЕКИ 

Серед складових системи фінансової безпеки (бюджетна безпека, безпека грошового 

ринку та інфляційних процесів держави, валютна, боргова безпека, безпека страхового та 

фондового ринку, банківська безпека) фундаментальною ланкою є податкова безпека, 

оскільки вона забезпечує фінансовими ресурсами практично всі вище перелічені складові. 

Податкова безпека держави —це такий  стан податкової системи, який 

характеризується: оптимальним рівнем оподаткування, що забезпечує і наповнення 

державного бюджету, і розвиток реального сектору економіки, і соціальний захист 

населення; спроможністю захищати національні економічні інтереси і протистояти 

зовнішнім та внутрішнім загрозам. 

Значний внесок у дослідження проблем фінансової безпеки держави зробили 

вітчизняні та зарубіжні науковці: М.М. Єрмошенко, В.Т. Шлемко, Б.В. Губський, А.І. 

Сухоруков, В.К Сенчагов, О.С. Власюк, О.І. Барановський.  

Одним із найважливіших  факторів фінансової безпеки держави є система 

оподаткування. Наявність дисбалансів у сфері оподаткування та інші негативні фактори 

формують підґрунтя  для чисельних зловживань, ухиляння від оподаткування, розвитку 

тіньової економіки, що в сукупності несе в собі загрозу фінансовій безпеці України. 

На податковий потенціал найбільше впливають такі фактори:  

- складний фінансовий стан підприємств, недостатність власних коштів для 

формування необхідного інвестиційного потенціалу, незначні обсяги інвестицій;  

-  сировинна залежність економіки України, зокрема залежність фінансової безпеки 

від металургійної галузі та світових цін на металопродукцію;  

- недостатній контроль за податковими надходженнями, корупція, недовіра до органів 

державної влади;  
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- надмірне податкове навантаження, недосконалість податкового законодавства  

та адміністрування податкових надходжень і як результат криміналізація і 

масштабний відплив капіталу «у тінь» і за кордон.  

У податковій сфері головними ризиками є приховування суб‘єктами господарювання 

значних сум доходів від оподаткування. На сьогодні можна стверджувати, що масштаби 

тіньових економічних процесів носять загрозливий характер та негативно впливають на 

податковий потенціал та фінансову безпеку держави загалом. При цьому значна частина 

прибутків вивозиться з України для інвестування в офшорних зонах або в економічно 

розвинених країнах, державах, де капітал захищений від ризиків (за даними МВФ, щорічно з 

України вивозиться не менше 1 млрд. дол.). Як зауважують науковці, експорт капіталу є 

звичайним явищем за умов економічної глобалізації, але переважна частина цього капіталу 

вивозиться у нелегальній формі (обсяг легальних українських інвестицій за кордоном дуже 

невеликий – наприклад, в США 143,9 млрд. дол.), що є загрозою для економічної безпеки. 

З метою запобігання відтоку капіталів за кордон та зменшення суми  недоодержаних 

державою доходів у вигляді податків та зборів державна політика в цій сфері має бути 

спрямована на: проведення аналізу економічної співпраці українських резидентів з 

суб‘єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані в офшорних зонах, та 

упорядкування нормативно-правової бази в цій сфері;  проведення інвентаризації 

міжнародних договорів про уникнення подвійного  оподаткування, що не відповідають 

сучасним стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку .  

Слід підкреслити, що в умовах глобалізації світової економіки посилюється вплив 

зовнішніх факторів на забезпечення фінансової безпеки держави, зокрема її податкової 

складової. Історично національні податкові політики у своєму розвитку були орієнтовані на 

внутрішніх економічних і соціальних цілях.  

Однак, з прискоренням процесу глобалізації фундаментально змінилися і 

взаємовідносини в рамках внутрішньодержавних податкових політик. Усунення  

неподаткових бар‘єрів у міжнародній торгівлі та інвестиціях, а також значний прогрес 

в процесі міжнародної інтеграції обумовили підвищення впливу внутрішніх податкових 

політик одних країн на економіки інших .  

Як наслідок, відмінності в системах оподаткування за умов принципової схожості 

внутрішніх умов ведення бізнесу зумовлюють поступове переміщення ділової активності до 

тих країн, де рівень оподаткування є найбільш сприятливим, тоді як інші країни зазнають 

скорочення податкових надходжень внаслідок звуження бази оподаткування. Негативним 

ефектом слід також вважати відкриття нових шляхів завдяки яким компанії та фізичні особи 

можуть мінімізувати та уникати оподаткування у тих країнах, у яких вони здійснюють 
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діяльність. Такі схеми піддають ерозії національні податкові бази і структуру податкових 

надходжень (переносячи  податкове навантаження з мобільних факторів на суміжні 

немобільні об‘єкти оподаткування), а також руйнуючи прогресивну систему оподаткування. 

У результаті це може змінити податкові структури через те, що більшість країн може 

сконцентруватись на модифікації податкових баз.  

З іншого боку, скорочення податкового навантаження на сучасному етапі 

перетворилось в інструмент, який цілеспрямовано використовується урядами для 

забезпечення фінансової безпеки та створення конкурентних переваг власної країни задля 

залучення інвестицій та ділової активності.  

Умовою забезпечення фінансової безпеки України, зокрема її податкової складової є 

продовження податкової реформи за напрямами вдосконалення спрощеної системи 

оподаткування, системи податкового адміністрування, вироблення ефективного механізму 

контролю та звітності, формування партнерських стосунків між податковими органами і 

платниками.  

Виконання зазначених завдань дозволить зменшити відтік капіталу за кордон, 

сприятиме зростанню надходжень до державного бюджету України за рахунок 

оподаткування відповідних операцій між резидентами і нерезидентами, а також розширить 

можливості України щодо обміну податковою інформацією з іншими країнами світу, 

забезпечить стабілізацію державних фінансів. 

 

 

Хлопецький Р. Б. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маринець В. П., ст. викладач 

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПДВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

Пошук ефективних інструментів прямого і непрямого впливу оподаткування на 

економіку держави і окремих підприємницьких структур є ключовим завданням сучасної 

податкової політики держави. Основна перевага непрямих податків полягає в їх стабільності 

як джерела податкових доходів держави. Головним недоліком непрямого оподаткування є 

неможливість визначити дійсний рівень платоспроможності економічних суб'єктів, що 

формується під впливом непрямих податків в силу їх перекладання на кінцевого споживача. 

ПДВ обґрунтовано вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого 

оподаткування, яка відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості 

розвинених країн світу. У зв'язку з цим, виникає об'єктивна необхідність аналізу ролі ПДВ у 

формуванні дохідної частини бюджету України. 
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Метою статті є визначення фіскальної ефективності ПДВ у формуванні Державного 

бюджету України та удосконалення процедур бюджетного відшкодування. 

ПДВ є одним із найбільш суперечливих податків, тому через наявність істотних 

проблем при його справлянні, може перетворитися з бюджетотворного у бюджетовитратний. 

Як непрямий податок, ПДВ зараховують до ціни товару, а отже, його сплачують покупці, а 

перераховують до бюджету юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які реалізують 

продукцію (товари, роботи, послуги) на території України або імпортують товари для їх 

споживання на території України. Об'єктом оподаткування є операції з реалізації продукції в 

Україні, експортування продукції (товарів, робіт, послуг) та її імпортування. 

На сьогодні ПДВ застосовують понад 135 держав світу. Наявність податку є однією з 

обов'язкових умов вступу країн до Європейського Союзу. Ставки ПДВ дуже часто 

коригуються і зазнають змін залежно від макроекономічних умов. 

З метою поповнення державного бюджету, ПДВ було введено і в Україні. На початку 

90-х років його ставка складала 28%, на сьогоднішній день її зменшено до 20%. Нульова 

ставка є пільговою та застосовується до товарів, виробництво та реалізацію яких стимулює 

держава. Надходження ПДВ у 2012р. склали 138,8 млрд. грн. та збільшились в порівнянні з 

попереднім роком на 8,8 млрд. грн, питома його вага в доходах зведеного бюджету складала 

відповідно 31,2% та 32,6%. З 1 січня 2014 р. ставка ПДВ становитиме 17 %. Однак у 

Міністерстві доходів і зборів України підготували законопроект, яким пропонується з 

наступного року ПДВ знизити до 9%. При цьому, аби компенсувати втрати бюджету від 

зниження ставки ПДВ, передбачено ввести податок з обороту: 2% –  з імпорту та операцій в 

середині країни, 1% – при експорті. Отже, завдяки податку з обороту втрат для бюджету не 

передбачається, а очікується навіть збільшення надходжень на 10-20%. 

Можна стверджувати, що роль ПДВ як фіскального засобу в доходах Державного 

бюджету України є визначальною. Ця форма оподаткування перетворилася у вагоме джерело 

формування державних доходів. Проте, ПДВ не приносить такого ж ефективного результату 

платникам податку, як державі. Виступаючи, по суті, податком на кінцеве споживання, який 

покладено на громадян та бюджетну сферу, він, за доволі високої ставки і стрімкої інфляції 

стає одним із факторів, що стримують розвиток виробництва. Також, ПДВ дещо напружує 

соціальне становище в країні, особливо це стосується сфери бюджетного відшкодування 

цього податку, яке на сьогодні в Україні є однією із головних проблем адміністрування 

податкових платежів. 

Відповідно до положень ПКУ, у 2011 році було запроваджено механізм 

відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. 
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Отже, держава зробила декілька спроб вирішити проблему щодо своєчасного 

відшкодування ПДВ і зменшити борг перед підприємствами. Зазначимо, що контролюючі 

органи в сфері оподаткування вжили низку заходів щодо забезпечення достовірного 

бюджетного призначення з ПДВ, а саме: упередження "віртуальних" заявок сум ПДВ до 

відшкодування, посилення контролю за правомірністю заявок до відшкодування, узгодження 

обсягів відшкодування заборгованості з ПДВ за допомогою випуску ОВДП. Загалом, 

запровадження автоматизованої системи повернення ПДВ дало змогу територіальним 

органам Міністерства доходів і зборів України здійснювати в оперативному режимі 

своєчасне відшкодування ПДВ сумлінним платникам, тобто швидко і без контакту з 

податковими інспекціями. 

Перспективи повного переходу на автоматичний режим відшкодування ПДВ для всіх 

підприємств є сумнівними. У зв'язку із цим вважаємо, що пріоритетним напрямом 

удосконалення системи адміністрування ПДВ на даний час має бути доопрацювання 

механізму автоматичного відшкодування податку з метою повного переходу на 

автоматичний режим відшкодування. 

Підприємства, які пройшли відбір (відповідно до вимог ст.200 ПКУ), перед 

відшкодуванням ПДВ піддаються обов'язковій камеральній перевірці. Звичним результатом 

такого заходу є акт про виявлені порушення, до моменту усунення яких відшкодування ПДВ 

не здійснюється. Таким чином, крім встановлених доволі спірних критеріїв відбору у 

Міністерстві доходів і зборів України є важелі та інструменти для додаткового відсіву 

можливих претендентів на бюджетне відшкодування. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що проблема 

відшкодування ПДВ останніми роками стала одним з макроекономічних чинників 

―охолодження‖ економіки України. Затримуючи повернення коштів підприємствам, уряд 

фактично вилучає власні ліквідні кошти корпоративного сектору до Державного бюджету з 

метою фінансування державних витрат. Найвищої ефективності в адмініструванні ПДВ, на 

мою думку, можна досягти при створенні державою таких економічних умов, коли 

вітчизняний платник буде зацікавленим добровільно платити не лише ПДВ, а й інші податки 

та збори, на основі стабільного і узгодженого із законодавством ЄС податкового 

законодавства, а також шляхом подолання корупції та зниженні податкового навантаження 

на платника податків. 
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Хомік І.Т. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Приймак С.В., к.е.н., доцент 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин бюджетні установи виступають 

частиною єдиної економіки України, виконують специфічні функції.  Держава щорічно 

виділяє з бюджету значні  фінансові ресурси, для задоволення потреб соціально-культурної 

сфери і наукового прогресу. При цьому важливо, щоб вони використовувались максимально 

ефективно, повністю задовольняючи потреби українського народу в культурному розвитку, 

освіті, медичному обслуговуванні, забезпечувалися всі інші соціальні потреби суспільства та 

вміло використовувався науковий потенціал. 

В процесі виконання бюджету важливо, щоб фінансові ресурси, надані головному 

розпоряднику бюджетних коштів, спрямовувалися і контролювалися з метою досягнення 

цілей та завдань затвердженого бюджету. Сьогодні в Україні основним джерелом 

фінансування бюджетних установ є бюджетні кошти, проте існує проблема недостатнього 

фінансування, необхідного для нормальної діяльності установи. Тому, гостро постає питання 

пошуку додаткових джерел фінансування. Незабезпеченість бюджетних закладів достатньою 

кількістю фінансових ресурсів необхідних для ефективної діяльності спричинена в першу 

чергу  неповним фінансуванням поточної діяльності та досить незначною кількістю інших 

позабюджетних джерел наповнення фінансовими ресурсами таких закладів, що виступає 

основною проблемою бюджетних установ.  

В економічній науці проблемам удосконалення механізмів формування та 

використання фінансових ресурсів суб‘єктів господарювання приділяється багато уваги. 

Проблеми формування фінансових ресурсів бюджетних установ та ефективність їх 

використання стали предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Так, 

В. Т. Александров, П. Й. Атамас, Р. Т. Джога, О. Сліпачук у своїх публікаціях розкривають 

основні принципи фінансування та здійснення видатків бюджетними установами та 

організаціями. Проблеми контролю за фінансово-господарською діяльністю бюджетних 

установ розглядалися у працях Є. В. Калюги, В. І. Крисюка, М. М. Каленського, О. В. 

Юрченка, Н. С. Вітвицької, І. Ю. Чумакової, М. М. Коцупатрого, О. І. Ворони, П. К. 

Германчука, В. С. Шестак. 

Водночас мало досліджуються проблеми фінансового забезпечення ефективної 

діяльності бюджетних установ, що здійснюють некомерційну діяльність, тобто для яких 

одержання прибутку не є основною метою. Існування таких установ життєво необхідне для 

суспільства, оскільки вони захищають економічні інтереси держави і є матеріальною 

гарантією реалізації найважливіших конституційних прав громадян. 
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Необхідно вводити в дію нові форми фінансування та удосконалювати існуючі. 

Такими новими формами фінансування можуть бути: 

- конкурсне розміщення державних та місцевих грантів серед державних та 

недержавних некомерційних організацій; 

- підписання тимчасових угод про співпрацю, в рамках яких можуть здійснюватися 

разові заходи або акції соціального напрямку; 

- розроблення ефективної системи контролю, яка б забезпечувала цільове 

надходження та використання коштів бюджетними установами; 

- побудува міжбюджетних відносин відповідно до реальної вартості виконання своїх 

функцій, що розраховується на базі державних стандартів; 

- поступове забезпечення зростання заробітної плати працівникам бюджетної сфери, 

цим самим мотивуючи їх до вдосконалення та ефективності надання  послуг; 

- використання позитивного зарубіжного досвіду фінансування бюджетних установ 

західноєвропейських країн. 

Розпорядники бюджетних коштів, бюджетні установи й організації та громадськість 

повинні бути поінформовані про бюджетну стратегію держави та добре знати, на які 

напрямки та заради досягнення яких цілей планування в майбутньому витрачання коштів 

платників податків. Знаючи державні пріоритети та завдання і володіючи інформацією щодо 

планових обсягів видатків не лише на наступний рік, а ще на два роки вперед, галузеві 

міністерства зможуть краще планувати свій розвиток. Слід встановлювати довго- та 

середньострокові цілі, завдання, а також визначати обсяг видатків на перспективу, щоб 

кожний розпорядник бюджетних коштів мав чіткий план своєї діяльності на декілька років. 

Розбалансованість фінансових ресурсів держави може стати реальною загрозою для 

стабільності національного господарства та сприятиме виникненню кризових явищ на рівні 

як окремих держав, так і світової економіки у цілому. Тому наукові дослідження проблем 

формування та використання фінансових ресурсів держави дають змогу сформулювати 

необхідні пропозиції, розробити нові методи та інструменти регулювання економіки з метою 

створення ефективного інституційного середовища, необхідного для побудови національної 

моделі соціально орієнтованої ринкової економіки. 
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Цюк О.Б. 

Льівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Герасименко О.В., к.е.н., доцент 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проблема економічної безпеки України впродовж багатьох років залишається 

надзвичайно важливою, передусім, з точки зору забезпечення стійкого та збалансованого 

розвитку країни в довгостроковій перспективі. В свою чергу, забезпечення інтересів країни 

базується на стійкому розвитку регіонів, коли реалізація цілей і завдань у сфері регіональної 

політики відображає формування можливостей цілеспрямованого впливу на загрози 

регіонального рівня.  

Метою даної праці є визначення шляхів оптимізації управління процесами 

забезпечення економічної безпеки Львівської області, дослідження процесу управління 

економічною безпекою області як частини державного механізму. 

Механізм гарантування економічної безпеки являє собою систему організаційно-

економічних і правових заходів із запобігання економічних загроз. 

Проаналізуємо основні показники економічної безпеки на прикладі Львівської області 

з метою простеження ефективності механізму забезпечення державою економічної безпеки 

регіонів. 

Упродовж січня-серпня 2013р. чисельність населення Львівщини зменшилось на 2992 

особи і на 1 вересня його кількість становила 2537,7 тис. осіб. 

Індекс споживчих цін у вересні 2013  року відносно серпня 2013 року у Львівській 

області становив 99,9% (в Україні – 100,0%). У вересні 2013 року проти грудня 2012  року 

індекс споживчих цін у Львівській області склав 98,9%, в Україні – 99,4%. 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, 

установ та організацій області у серпні 2013 року становила 2863  грн.  Реальна заробітна 

плата з урахуванням індексу споживчих цін у серпні 2013  року порівняно з серпнем 2012 

року – зросла на 8,7%. Станом на 1 вересня 2013  року загальна сума заборгованості з 

виплати заробітної плати становила 48,9 млн.грн.,  або 3,2%  від фонду оплати праці, 

нарахованого усім працівникам за серпень попереднього року. Порівняно з 1 січня 

заборгованість зменшилась на 9,5 млн.грн., або на 16,2%. 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2013 року становила 23,0 тис. 

осіб, з яких понад половину – жінки.  У вересні 2013 року допомогу з безробіття отримувало 

19,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги дорівнював 971  грн.,  або 84,7%  від рівня 

мінімальної заробітної плати. 

З початку 2013  року на Львівщині спостерігався спад обсягів зовнішньої торгівлі 

товарами. Так,  у січні–червні експорт товарів з Львівської області становив 605,7 млн.дол. 
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США і скоротився проти І півріччя 2012  року на 10,6%. Обсяг імпорту товарів зменшився на 

21,2%  і склав 1,2 млрд.дол. У І півріччі 2013 року експорт послуг становив 186,8 

млн.дол.США,  імпорт послуг – 52,4  млн.дол.  Сальдо зовнішньої торгівлі послугами 

становило 134,4 млн.дол. США. 

У І півріччі 2013р.  в економіку Львівщини вкладено 58,5  млн.дол.США прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Упродовж січня-червня 2013р. нерезиденти 

вилучили з економіки області 16 млн.дол.  свого капіталу.  Утрати іноземного капіталу 

становили 2,6  млн.дол.  За рахунок коливання валютних курсів у І півріччі 2013р.  обсяг 

іноземного акціонерного капіталу в області скоротився на 8,9 млн.дол. США.  Обсяг 

капітальних інвестицій скоротився порівняно з січнем-червнем попереднього року на 31,4%. 

Валовий зовнішній борг України в цілому на кінець І кварталу 2013 року становив 

136,3 мільяр. 

 

 

Цюк О. Б. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Григор’єва М. І., ст. викладач 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ В ТРУДОВІЙ 

СФЕРІ ЯК НАПРЯМ ПОДОЛАННЯ МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ 

БЕЗПЕЦІ 

Фінансово-економічна безпека  є складною системою, яка включає певний набір 

внутрішніх характеристик,  що дозволяє: здійснювати моніторинг її чинників; досліджувати 

процеси, які здійснюють вплив на забезпечення  фінансово-економічної безпеки; вивчати 

економічні індикатори, що відображають рівень забезпечення  функціональних складових; 

розробляти заходи, які сприятимуть досягненню високого рівня складових, що призведе до 

посилення фінансово-економічної безпеки загалом. 

Формування системи фінансово-економічної безпеки за допомогою соціального 

партнерства має декілька областей, таких як трудові стосунки, стосунки із споживачами і 

постачальниками, кредиторами та інвесторами, стосунки з владою і зацікавленими 

громадськими організаціями.   

 Основною сферою реалізації соціального партнерства є сфера соціально-трудових 

відносин, а його ключовим елементом – соціальний діалог. 

Для України становлення ефективної системи соціального партнерства є одним із 

найважливіших завдань унаслідок наявності високого рівня соціальної напруженості.  

Соціологічні опитування свідчать про наявність у населення України високого рівня 

протестних настроїв. 
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 Безпосередньо у сфері соціально-трудових відносин Львівської області наявний 

рівень конфліктності характеризується наступними цифрами. Відділення НСПП в Львівській 

області упродовж 2012 року: 

 сприяло вирішенню 16 колективних трудових спорів (13 спорів на 

виробничому та 3–на територіальному рівнях), безпосередніми учасниками яких стали 11,9 

тис. працівників 58 підприємств, установ, організацій області. 

Так, вирішено колективні трудові спори у ТОВ "Львівські автобусні заводи" (м. 

Львів), у Ходорівській районній лікарні (м. Ходорів Жидачівського району), у Львівському 

відділенні Українського державного геологорозвідувального інституту (м. Львів) та інші.  

 здійснювало заходи по врегулюванню 12 конфліктних ситуацій, учасниками 

яких були 5,5 тис. працівників 114 підприємств, установ, організацій області, основною 

причиною яких були невиплати заробітної плати. 

 погашено заборгованість з виплати заробітної плати на суму 14,2 млн. грн. або 

91,4% від загальної суми боргу (15,6 млн. грн.), що стала основною причиною виникнення 

спорів та конфліктних ситуацій. 

 усього в 2012 році відділенням НСПП в Львівській області було проведено 91 

примирну процедуру, спрямовану на сприяння вирішенню колективних трудових спорів, 

запобігання їх виникненню, зокрема 79 узгоджувальних зустрічей, 12 засідань примирних 

комісій та трудових арбітражів. 

Серед основних причин, які перешкоджають ефективному функціонуванню системи 

соціального партнерства, слід назвати наступні: 

 1. Домінування в свідомості населення України патерналістських настроїв. 57 % 

українців вважають, що саме держава повинна забезпечувати матеріальне благополуччя 

громадян, підтримувати соціальну справедливість в суспільстві. 

2. Слабкість профспілок як представника та захисника інтересів працівників та 

сторони соціального діалогу.  

3. Домінування в процесі соціального діалогу сторони роботодавців.  

4. Недемократичний, обмежувальний характер українського соціально-трудового 

законодавства в частині регулювання відносин соціального партнерства, зокрема: 

недосконалість Закону України «Про соціальний діалог». Прийняті органами соціального 

діалогу спільні рішення не є обов‘язковими для виконання органами державної влади, що 

суперечить принципу трипартизму; 5. Нівелювання ролі держави як гаранта соціально-

економічних та трудових прав громадян унаслідок використання трипартистської моделі 

соціального партнерства. В Україні має місце бездіяльність держави у сфері «вирівнювання» 

соціального діалогу в бік захисту інтересів найманих працівників як більш слабкої сторони.  
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 Серед можливих кроків з боку держави, які могли б сприяти становленню в Україні 

ефективної системи соціального партнерства, слід назвати наступні. 

 1. В Закон України «Про соціальний діалог в Україні» слід внести зміни у напрямку 

забезпечення обов‘язковості прийняття органами соціального діалогу спільних рішень на 

основі згоди сторін.  

3. З метою подолання формального характеру колективно-договірного процесу ввести 

в Закон України «Про колективні договори і угоди» норму про обов‘язковість поширення 

норм Тарифної угоди на всі підприємства відповідної галузі, якщо тарифна угода підписана 

сторонами соціального діалогу. 

 4. З метою посилення відповідальності соціальних партнерів за невиконання 

прийнятих ними колективних угод та договорів внести зміну до статті 18 Закону України 

«Про колективні договори і угоди», якою передбачити суттєве збільшення суми штрафу. 

 5. З метою забезпечення можливості оперативного вирішення колективного 

трудового спору (конфлікту) по суті внести зміни до розділу II Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», які спрощували б механізм 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).   

6. Внести зміни до розділу III Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» у напрямку спрощення процедури початку та проведення 

законного страйку.  

7. Розробити та прийняти Закон України «Про соціальну відповідальність бізнесу», 

передбачивши в ньому демократичні механізми залучення бізнесу до розв‘язання ключових 

соціальних питань персоналу підприємства, регіону тощо. 

 

 

Шевчук Т.В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Савчук Н.В., к.е.н, доцент 

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНДИКАТОР ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Нестабільність на фінансових ринках Європейського Союзу та Сполучених Штатів 

Америки вимагає перегляду і вітчизняної системи державних фінансів. Особливу увагу в 

процесі економічної глобалізації необхідно приділити фінансовій безпеці нашої країни. При 

цьому варто відзначити, що забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

національної економіки значною мірою залежить від ефективного функціонування системи 

оподаткування та від процесу формування публічного інтересу в сфері оподаткування.  

Стратегічною метою нашої держави визначено побудову конкурентоспроможної, 

соціально орієнтованої, ринкової економіки, яка забезпечить інтеграцію України в 
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європейське співтовариство. На цьому етапі виникають проблеми щодо подолання не тільки 

економічної кризи, а і забезпечення міжнародної безпеки. 

Особливу увагу необхідно звернути на формування такого поняття як „публічний 

інтерес‖ у сфері оподаткування.  

Податки були і залишаються основою існування будь-якої держави. Податкові 

платежі й збори формують більше 70% доходів Зведеного бюджету України. З податковою 

системою пов'язані інтереси не тільки суспільства і держави, але й усіх громадян, груп 

населення, підприємств і організацій. Надання державою членам суспільства суспільних благ 

і послуг, пов'язаних зі створенням нових робочих місць, підтримкою загальної зайнятості, 

соціальним забезпеченням та соціальним захистом, а також їх кількість і якість практично 

повністю залежать від масштабів податкового потенціалу країни. Податки й податкова 

політика повинні сприяти забезпеченню розвитку економіки, фінансової системи і 

фінансових відносин у країні та регіонах для того, щоб були сформовані необхідні фінансові 

умови й ресурси для соціально-економічного розвитку держави та її регіонів.  

Становлення бюджетної безпеки вимагає забезпечення достатньої кількості 

податкових надходжень з одночасним збереженням збалансованого платоспроможного 

попиту і пропозиції. Для цього під час реформування є необхідність особливу увагу звертати 

на взаємодію фіскальної та регулюючої функцій податків. Прийняття Податкового кодексу 

України надало певних зрушень у процесі реформи: скорочена кількість податків, 

переглянуто можливість поступового збалансування різних податків, здійснено спробу до 

зменшення податкового навантаження. Але не розв‘язано основну проблему – збалансування 

фіскального та регулюючого характеру оподаткування.  

Світовий досвід доводить, що найбільш фіскальними податками є стягнення з доходів 

фізичних осіб, саме вони формують основні надходження бюджетів ринкових країн. У 

сучасних умовах недостатній рівень доходів громадян України, низькі темпи розвитку 

підприємництва не дають мозабезпечити необхідну кількість надходжень як до місцевих, так 

і до загальнодержавного бюджету. Тому більшість країн з нестійкою економікою надають 

перевагу непрямому оподаткуванню, використанню великої кількості різноманітних акцизів, 

як спеціалізованих, так і універсальних. Ці платежі належать до групи податків на 

споживання, але в кризових умовах вони не можуть забезпечити достатнє надходження 

коштів до бюджету у зв‘язку з різким падінням платоспроможного попиту, скороченням 

споживання.  

Існують намагання компенсувати фіскальні потоки за рахунок додаткового 

оподаткування осіб з високим рівнем доходів, об‘єктів статусного споживання, розкоші. Це 

може дати тільки тимчасовий ефект, оскільки сучасна глобалізація світового економічного 
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простору надає можливість досить простого ухилення від подібного оподаткування осіб з 

високими статками – це виведення об‘єктів оподаткування, у тому числі і доходів поза межі 

держави.  

Як висновок можна зазначити, що податкова безпека неможлива без наповнення 

фіскальних каналів достатніми коштами при збереженні помірного регулятивного впливу 

обов‘язкових платежів на суб‘єктів господарювання та громадян. Тільки поліпшення 

добробуту й забезпечення стабільним високим доходом як фізичних, так і юридичних осіб, 

постійне піклування про підвищення рівня життя може у майбутньому гарантувати високий 

рівень бюджетної, фінансової та економічної безпеки держави. 

 

 

Шліхта О. Я. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Герасименко О. В., к.е.н., доцент 

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ ЯК ФАКТОРА ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

На даний час в Україні спостерігається зростання рівня нагромадження зовнішньої 

заборгованості. При цьому значна питома частка ресурсів, які відволікаються на його 

обслуговування, зумовлюює загострення характеру проблеми зовнішньої заборгованості, 

ефективність розв‘язання якої пов‘язана з тактичними та стратегічними підходами. 

Визначають наступні боргоутворюючі фактори політико-економічного й фінансового 

характеру, що зумовили виникнення проблеми зовнішньої заборгованості в Україні та 

активізували зовнішні запозичення: 

•  розбалансованість державних фінансів ще з часів початку незалежності та 

хронічний дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в період 1992-1999 рр.; 

•  нестабільність грошової одиниці, відсутність ефективної державної політики 

енергозбереження та надмірна імпортна енергетична залежність; 

•  суттєва потреба в інвестиціях на тлі зниження інвестиційної активності; 

•  неможливість залучення коштів населення у банківський сегмент, значний відтік 

капіталу за межі України і пов‘язана з цим нестача фінансових ресурсів для реалізації 

соціально-економічних реформ. 

Функціональне призначення зовнішнього боргу для України полягає у 

макрофінансовій стабілізації й реалізації подальших економічних реформ. Валовий 

зовнішній борг України на кінець першого півріччя 2013 року становив 134,4 млрд.  грн., з 

яких 92,9 млрд. грн. (68,6 відсотка) становлять внутрішні запозичення, 42,7 млрд. гривень 

(31,4 відсотка) – зовнішні запозичення. Основним фактором посилення боргового 

навантаження на державний бюджет у короткостроковій та середньостроковій перспективі є 
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необхідність погашення зовнішніх боргів, серед яких найбільший обсяг має позика 

Міжнародного валютного фонду. 

Для України, характерними рисами якої є нерозвиненість фінансових ринків, 

недостатній рівень внутрішніх заощаджень і низька швидкість накопичення капіталу, 

залучення зовнішніх фінансових ресурсів є вкрай актуальним. Для фінансування 

економічного розвитку необхідні довгострокові фінансові ресурси, а не короткострокові 

вкладення чи спекулятивні портфельні трансферти, оскільки останні не можуть бути 

використані для фінансування довгострокових інвестиційних проектів. 

Для розв‘язання проблеми зовнішньої заборгованості в довгостроковому періоді 

необхідне ―оздоровлення‖ самої економіки, оскільки без забезпечення динамізму її розвитку 

і реальної, відчутної ефективності фінансова стабільність в країні буде короткочасною і 

відносною, незалежно від того, які прогресивні фінансові заходи використовуються для її 

підтримки. Більше того, швидка ліквідація зовнішнього боргу, непідкріплена реальними 

кроками в напрямі стабілізації самої економіки, її всебічної структурної перебудови, лише 

ускладнить ситуацію та проблеми, які необхідно розв‘язувати. 

 У програмі конкретних заходів з мінімізації зовнішньої державної заборгованості 

доцільно було б передбачити: 

1) залучення в Україну іноземного приватного капіталу, що дасть змогу вирішити 

відразу декілька завдань: 

 оптимізацію  структури зовнішньої заборгованості; 

 активізацію  інвестиційних процесів 

 скорочення бюджетних витрат, призначених на фінансування капіталовкладень; 

 розширення бази для виробництва товарів і послуг; 

 формування нового платника податків і, відповідно, збільшення надходження до 

бюджету; 

 покращення стан платіжного балансу; 

 2) створення необхідних економічних й законодавчих умов для призупинення «втечі» 

капіталу з України, що забезпечить реалізацію прямої кореляційної залежності між обсягом 

внутрішніх та іноземних інвестицій, а саме: призупинить втечу капіталу, а отже, збільшить 

внутрішні заощадження; відновить довіру кредиторів і, як наслідок активізує іноземне 

інвестування. А, з іншого боку, буде розв‘язано проблему обслуговування зовнішнього 

боргу, за максимальними розрахунками, на найближчі 20 років, а мінімальними – на 5 років; 

3) підвищення кредитного рейтингу, що сприятиме: мінімізації ризиковості боргових 

зобов‘язань, а відтак і здешевленню їх вартості; інвестиційній привабливості, а отже, й 

активізації валютно-фінансових і кредитних потоків. 
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Окрім того, пріоритети в залученні зовнішніх позик та іноземних кредитів мають 

поступово переходити від національного уряду до резидентів приватного сектора; від 

офіційних позик міжнародних фінансових організацій  до приватних іноземних кредитів та 

прямих іноземних інвестицій. До того ж, бажано, щоб питома частка довготермінового 

офіційного державного боргу не перевищувала 30-35%, а перевага надавалася 

акумулюванню ресурсів із приватних джерел у формі прямих іноземних інвестицій і 

приватних іноземних кредитів, не гарантованих урядом. При цьому, позиція офіційних 

кредиторів не має вирішального впливу на переваги і пріоритети приватного інвестора, адже 

перспективи отримання іноземного капіталу із приватних джерел прямо пов‘язані із 

кредитним рейтингом держави та рейтингом підприємницького ризику країни. 
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СЕКЦІЯ 2 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Patrycja Pasierb, Magdalena Strumidło 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych 

 i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim 

Opiekun naukowy - K. Vaskivska, dr.hab.,prof. 

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE CHIN 

 Chińska Republika Ludowa to terytorialnie trzecie co do wielkości państwo świata   i 

pierwsze pod względem liczby ludności. Według obliczeń Banku Światowego Chiny zajmują 

drugie miejsce na świecie w rozmiarach gospodarki zaraz po USA i wyprzedzając przy tym 

Japonię. Aktualnie Chiny są pierwszym na świecie eksporterem i drugim importerem. Perspektywy 

rozwoju gospodarki pokazują, iż już w 2020 roku Chiny mogą stać się światowym hegemonem 

gospodarczym dyktującym warunki ekonomiczne na arenie międzynarodowej. Analiza 

podstawowych cech strukturalnych chińskiej gospodarki, jej możliwości oraz znaczenia w 

gospodarce światowej jest warunkiem wstępnym ukazania bezpieczeństwa ekonomicznego 

państwa. Najważniejszą cechą wyróżniającą tą gospodarkę jest wysokie tempo rozwoju, które 

utrzymuje się niezmiennie od 1978 roku na poziomie 9,6 % rocznie. Jest to z całą pewnością 

precedens w historii gospodarczej świata.  

 Bezpieczeństwo ekonomiczne nabiera dużego znaczenia w polityce bezpieczeństwa 

narodowego Chin. Dawniej, zanim Chiny stały się krajem wysoko rozwiniętym, w bezpieczeństwie 

narodowym większą rolę ogrywało bezpieczeństwo militarne. Współcześnie rząd skupia się 

bardziej na aspekcie gospodarczym w bezpieczeństwie kraju. Możemy wyróżnić czynniki, które 

wypłynęły na zmianę podejścia władz wobec tego problemu. Po pierwsze, w przyjętym w 1979 

roku programie czterech modernizacji, za najważniejsze do wykonania uznano cztery kluczowe 

cele, z których aż trzy odnosiły się do sfery ekonomicznej. Chodziło tu przede wszystkim o 

przekształcenie rolnictwa, przemysłu, nauki i technologii i dopiero na czwartym miejscu skupiono 

się na reformie sił zbrojnych. Rozwojowi gospodarczemu nadano kluczowy priorytet, 

podporządkowując mu inne cele. Całkowicie zrezygnowano z socjalistycznych norm 

ideologicznych w sferze gospodarki. Zaakceptowano obecność bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, własność prywatną, zmianę zarządzania gospodarką oraz uznanie nierówności 

społecznych, które stały się nieuniknionym skutkiem transformacji i przebudowy gospodarki 

rynkowej. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na zmianę podejścia było bezprecedensowe 

otwarcie na gospodarkę światową. Wejście Chin do WTO w 2001 roku, po dziesięciu latach 

negocjacji, potwierdziło, że kraj ten zdał sobie sprawę z tego, iż musi zaakceptować liberalny ład 
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ekonomiczny panujący na świecie. Przyjęcie Chin do tej organizacji skutkowało liberalizacją 

handlu zagranicznego tego kraju. Zniesione zostały bariery w wymianie handlowej Chin z krajami 

wcześniej niedostępnymi dla tej gospodarki. Wszystko to sprawiło, że państwo to otworzyło się na 

gospodarkę światową. Trzecim czynnikiem stało się to, że w ciągu niespełna 30 lat Chiny 

przeistoczyły się z kraju zacofanego i obecnie dysponują drugim potencjałem gospodarczym 

mierzonym wielkością PKB. Chiny wypracowały swój własny wzorzec rozwoju gospodarczego, nie 

naśladując wysokorozwiniętych państw zachodnich. Jedyną inspiracją dla państwa środka w 

kwestiach ekonomiczno-technologicznych stała się Japonia. Chiny wzorowały się na 

proeksportowym modelu rozwoju, który przyczynił się do tego, że państwo to aktualnie przoduje w 

światowym eksporcie. Elementami modelu rozwoju eksportu są: produkcja na rynki zagraniczne - 

popyt zewnętrzny jako stymulator wzrostu, wykorzystanie zagranicznych czynników produkcji, 

takich jak kapitał i technologia w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kolejnym 

bodźcem jest wysokie tempo rozwoju tej gospodarki. Popyt generowany przez ten kraj wpływa na 

ceny surowców a także nośników energii na rynkach światowych. Jest to ważny element we 

wzroście gospodarki światowej  i pobudzeniu jej koniunktury. Wszystkie wyżej wymienione 

czynniki wpłynęły na zmianę podejścia do koncepcji bezpieczeństwa narodowego, skupiając 

większą uwagę na potrzeby bezpieczeństwa ekonomicznego.  

 Bezpieczeństwo ekonomiczne ma też swoje zagrożenia. Możemy je podzielić na 

wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych możemy zaliczyć zagrożenia związane z 

nierównością społeczną. Jest to poważne zagrożenie, ponieważ ogranicza konsumpcję, która jest 

ważnym elementem napędzającym koniunkturę. Zaliczyć tu również możemy zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego. Wśród dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie aż sześć 

to chińskie miasta. Degradacja  i zanieczyszczenie środowiska generują koszty związane z ich 

zwalczaniem. Czynnikami zewnętrznymi są natomiast zagrożenia związane z handlem 

międzynarodowym oraz polityką handlową innych państw wobec Chin. Najpoważniejszym z nich 

jest rosnąca zależność gospodarki światowej od chińskiego eksportu. Towarzyszą temu duże 

nadwyżki w handlu  z USA i UE, które mogą generować spory handlowe z tymi partnerami. 

Konsekwencjami tego mogą stać się groźby wypowiedzenia wojen handlowych, a także sankcji 

ekonomicznych nakładanych na Chiny. Kolejnym zagrożeniem jest dominowanie jednej formy 

przepływu kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Większość tych inwestycji 

jest lokowana w przemyśle przetwórczym, wykorzystując niskie koszty pracy i surowców. Do 

innych zagrożeń zaliczyć można ogromne rezerwy walutowe gromadzone przez Chiny. Wiąże się 

to z presją wywieraną przez USA, celem ewaluacji chińskiego juana ze względu na 

niedowartościowane tej waluty. Przedsiębiorstwa w USA ponoszą straty na skutek tańszego 

importu chińskich towarów.  
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 Wysokie tempo wzrostu gospodarczego Chin jest bez wątpienia unikatem na skalę globalną. 

Chiny zaczęły wpływać na wiele kwestii gospodarczych m.in. na ceny produktów, ceny surowców, 

koszty pracy czy też inwestycje zagraniczne. W przeciągu 3 dekad chińska gospodarka urosła do 

tak wielkiego stopnia, że wkrótce to ona może stać się supermocarstwem gospodarczym, usuwając 

na boczny tor Stany Zjednoczone. Wówczas Chiny będą dyktować różne warunki gospodarcze i 

ekonomiczne i będą miały jeszcze większy  wpływ na światową koniunkturę i rozwój gospodarczy 

naszego świata. 

 

 

Piotr Waszak 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
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Opiekun naukowy - K. Vaskivska, dr.hab.,prof. 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego jest głównym zadaniem dla państw.  

Na bezpieczeństwo narodowe składa się wiele czynników między innymi bezpieczeństwo 

ekonomiczne, które jest bardzo szerokim pojęciem i w jego strukturach zawarte jest bezpieczeństwo 

energetyczne. 

Po raz pierwszy energetyczne zagrożenie dla państw miało miejsce w latach 70, kiedy w 

trakcie wojny izraelsko-arabskiej, państwa zrzeszone w OPEC wystosowały embargo dla USA. W 

celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, każde państwo inicjuje działania, mające na celu 

zminimalizowanie zagrożeń związanych z sektorem energetycznym. Takimi działaniami mogą być: 

monitoring obecnych i prognozowanie przyszłych potrzeb energetycznych państwa; poszerzania i 

odtwarzanie istniejącej sieci przesyłu energii; nawiązywanie porozumień z innymi państwami. 

Najszerzej rozpowszechnionymi i mającymi ogromne znaczenie na gospodarkę na całym 

świecie surowcami są gaz ziemny i ropa naftowa. Według Krzysztofa Księżpolskiego w przypadku 

tych surowców spełniony jest warunek teoretyczny zawarty w definiowaniu bezpieczeństwa 

ekonomicznego mówiący, iż zablokowanie importu danego dobra będzie miało negatywny wpływ 

na bezpieczeństwo ekonomiczne wtedy, gdy dobro nie ma substytutów w kraju i nie można ich w 

krótkim czasie wytworzyć lub dostarczyć oraz jego brak będzie  odczuwalny przez całą gospodarkę.  

Ropa naftowa i gaz ziemny są jak na razie surowcami, dla których ciężko jest znaleźć 

substytuty. Ceny obu surowców są powiązane ze sobą, a popyt ma charakter sztywny, oznacza to, 

że zmiana ceny nie skutkuje zmianą popytu. Te cechy nie mają znaczenia w przypadku krajów, 

których złoża surowców w pełni zaspokajają potrzeby rynku wewnętrznego. 

Wysoka cena ropy naftowej i gazu może być spowodowana wysoką ceną na rynku 

światowym, ale może być zależna od czynników politycznych, czyli gdy kraj eksportujący narzuci 
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dodatkowe opłaty na importera. Taki stan rzeczy na pewno nie jest najlepszym przykładem 

bezpieczeństwa energetycznego i można określić stanem uzależnienia ekonomicznego. Wysoka 

cena ropy naftowej i gazu będzie miała negatywny wpływ na gospodarkę państwa importującego 

surowiec. 

Według przewidywań Międzynarodowego Instytutu Stosowanych Analiz Systemowych z 

1998 roku,  po 2020 roku następować będzie spadek udziału paliw kopalnych. Powodem tego są 

wyczerpujące się źródła i wzrost ceny tych surowców, a co za tym idzie wzrost ceny energii. Szansą 

na zminimalizowanie zagrożenia wzrostu cen energii, przez stosowanie konwencjonalnych form jej 

produkcji są Odnawialne Źródła Energii (OZE). Do tworzenia energii OZE wykorzystywać będą 

między innymi energię słoneczną, energię kinetyczną płynącej wody, wewnętrzne ciepło ziemi, siłę 

wiatru i biomasy.Główną cechą charakteryzującą OZE jest to, że są one właściwie niewyczerpalne. 

„Złoża‖ takiej energii samoistnie odnawiają się w sposób naturalny. OZE dostarczają każdy typ 

energii i są dostępne niemal wszędzie. 

Prowadzenie polityki energetycznej, tak aby wspierała powstawanie większej ilości miejsc, 

w których energię pozyskuje się z OZE, prowadzi do zmniejszenia uzależnienia się od paliw 

kopalnianych, a tym samym do zminimalizowania ryzyka w przypadku pojawienia się kolejnego 

kryzysy naftowego. 

Zielona Księga „Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego‖  z 2000 roku to 

pierwszy dokument, który wymienia bezpieczeństwo energetyczne jako bardzo ważny kierunek dla 

rozwoju państwa. Wymienia, że bezpieczeństwo energetyczne, jest najważniejszym elementem 

niezależnego ani ekonomicznie, anie energetycznie państwa. Taka sytuacja ma na względzie 

poprawę współpracy między państwami wspólnoty co do rynku energii.  

W kolejnej wersji Zielonej Księgi 2005 roku zatytułowanej „osiągając więcej zużywając 

mniej‖ wymienione były bariery, które pogarszały efektywne podejmowanie decyzji, zarówno w 

sprawach używania jak i wytwarzania energii. 

Najnowsza Zielona Księga „Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i 

bezpiecznej energii „ z 2006 roku, podkreśla obowiązek zredukowania negatywnych wpływów 

energetyki na środowisko naturalne. Celem jest zredukowanie emisji gazów cieplarnianych 

minimum o 15 procent, wymarzonym wynikiem byłoby ograniczenie emisji aż o 50 procent. 

Ponadto nawiązuje o współpracy między państwami członkowskimi. Decyzje dotyczące energii np. 

wybór dostawcy energii, może oddziaływać na państwo sąsiednie negatywnie. Dążąc do 

zabezpieczenia energetycznego w ramach UE, państwa w ten sposób będą mogły zabezpieczyć i 

własną suwerenność energetyczną. 
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Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, ze swoją cząstką bezpieczeństwa energetycznego to 

ważny kierunek w zarządzaniu państwem. Poprzez uniezależnienie się energetyczne od innych 

państw można budować silną i niezależną gospodarkę. 

 

 

Альошина О. Б.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Блащук-Дев’яткіна Н. З., к.е.н., доцент 
АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Специфіка сучасного вітчизняного банківського сектора, сформована в докризовий 

період та певним чином спотворена впливом останньої банківської кризи, характеризується 

на сьогоднішній день фрагментарністю, інституційною, структурно-функціональною та 

територіальною диспропорційністю, домінуванням внутрішньо-системного інтересу над 

інтересом національної економіки загалом, неузгодженістю дій вітчизняних та іноземних 

суб‘єктів ринку банківських послуг, незавершеністю формування цього ринку. Це дозволяє 

констатувати, що в українській економіці на теперішній час об‘єктивно склалася банківська 

система, яка не повністю виконує свої системні функції, передусім з огляду на забезпечення 

інтересів всіх суб‘єктів економіки, що виступає певною загрозою економічній безпеці 

суспільства. Відтак, банківська система вимагає регулювання з врахуванням закладеного в 

неї системного характеру та розроблення комплексу взаємопов‘язаних заходів, спрямованих 

на забезпечення стабільності, надійності та безпечного функціонування в посткризовому 

періоді. 

При цьому стабільність банківської системи ми трактуємо як збалансований процес 

розвитку, що характеризується стійкою рівновагою та надійністю її інститутів, а її 

економічну безпеку – як сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового 

стану банківської системи дії чи обставини попереджені або зведені до такого рівня, за якого 

вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку її функціонування. 

Враховуючи наведені аспекти, можна констатувати зближення проблем та процесів 

забезпечення стабільності й економічної безпеки банківської сфери та процесів формування 

систем антикризового управління нею. Тобто категорії стабільності та безпеки виступають, 

на наш погляд, додатковими об‘єктами антикризового управління поряд з такою категорією 

як ризик. 

Комплексний огляд існуючих загроз економічній безпеці банківської системи 

дозволив зробити висновок про те, що вони являють собою динамічну систему причинно-

наслідкових зв‘язків із значною кількістю змінних параметрів та зворотних зв‘язків, 

наявність яких може значно посилювати деструктивний вплив будь-якої конкретної загрози. 
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До найбільш деструктивних наслідків можна віднести: загострення кризового характеру 

економічного розвитку банківської системи; фактичне декредитування реального сектора з 

утворенням відповідного дефіциту ліквідності; підрив основ функціонування національної 

банківської системи внаслідок надмірної орієнтації на іноземний банківській капітал з 

витисненням малих та середніх банків; деформацію платіжного обороту та системи 

розрахунків в результаті невиконання кредитними грошами своїх функцій; інфляційну 

складову банківських операцій, що призводить до їх низької результативності та 

ефективності. 

В цих умовах необхідною видається комплексна розробка антикризової стратегії 

економічної безпеки банківської діяльності, пов‘язаної з активною діяльністю державних 

інститутів у цій галузі, яка б включала сукупність заходів та механізмів забезпечення 

безпеки, системи управління ризиками та нейтралізації виявлених загроз як у банківській 

системі загалом і в окремих банках зокрема. Розглядаючи види негативно-кризових загроз 

банківській системі, можна об‘єднати їх в такі групи: 

- кризові загрози для банківської системи та окремих її суб‘єктів, що є результатом 

зовнішніх впливів, зокрема: зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні загрози (фінансові, 

валютні, банківські кризи світового та регіонального рівнів, негативні тенденції, пов‘язані з 

фінансовою глобалізацією); внутрішні загрози, пов‘язані з незадовільним станом 

національної економіки, спадом виробництва, проблемами у соціальній сфері; 

- кризові ситуації, пов‘язані з особливостями ринкових відносин (системними 

ризиками), слабкою або неадекватною реакцією банківського менеджменту на загострення 

ризикових ситуацій, активізацією негативної банківської практики (недобросовісна 

конкуренція, корупція, шахрайство);  

- прямі загрози життєдіяльності та існуванню банківських інститутів (втрата активів 

та клієнтської бази, недружні поглинання, кримінальне виведення капіталів, навмисне 

банкрутство та ліквідація, негативні зміни в нормативно-правовому регулюванні банківської 

діяльності тощо). 

До першочергових заходів з нейтралізації загроз безпеці банківської системи в межах 

реалізації схеми антикризового управління відносимо такі: 

- закріплення функції забезпечення безпеки банківської системи в якості пріоритетної 

для всіх державних та банківських органів, які реалізують наглядові та контрольні завдання у 

сфері банківської діяльності;  

- формування в системі моніторингу банківської сфери підсистеми моніторингу її 

економічної безпеки; 
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- розробка класифікації загроз безпеці банківської системи та підготовка за основними 

з них спеціальних схем нейтралізації загроз; 

- розробка спеціального методичного та практичного забезпечення системи 

попередження та прогнозування загроз безпеці; 

- протидія недружнім злиттям і поглинанням, які можуть загострюватися в процесі 

посткризового відновлення банківської діяльності; 

- посилення роботи контрольно-наглядових органів за практикою недобросовісної 

банківської діяльності, шахрайства та кримінальних дій при здійсненні банківських операцій. 

Отже, при формуванні антикризової стратегії економічної безпеки банківської 

системи необхідно враховувати, що її реалізація передбачає здійснення відповідних заходів 

на державному рівні, на рівні правоохоронних органів та на рівні окремих банків як в умовах 

звичайного  функціонування, так і в кризових ситуаціях. За такого підходу принципово 

видозмінюється об‘єкт забезпечення стабільності та економічної безпеки. Тепер - це 

можливість банків різних рівнів та їх клієнтів діяти відповідно до своїх базових інтересів, але 

в контексті зміцнення стабільності, надійності та безпеки країни загалом. 

 

 

Борис Н. Я. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Шот А.П., к.е.н., доцент 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ 

 В УКРАЇНІ 

Курс на інтеграцію нашої країни у світовий економічний простір потребує 

вдосконалення фінансових інструментів, що використовуються на фінансовому ринку. 

Розвиток сучасного світового фінансового ринку характеризується якісними змінами, які, 

перш за все, пов‘язані з фінансовими інноваціями у сфері його строкового сегменту. Серед 

фінансових інструментів такими інноваціями є деривативи. Саме ринок деривативів може 

бути захисним бар‘єром від ризиків, що виникають, а також основою для подальшого 

розвитку, розширення та зростання фінансового ринку України. 

Україна знаходиться на шляху розвитку ринку деривативів, тому доцільно розглянути 

сучасні проблеми його становлення та розвитку. 

Переважна більшість наукових праць вітчизняних дослідників-економістів 

присв‘ячена вивченню загальноекономічних питань міжнародних валютно-фінансових 

відносин, саме сегмент похідних фінансових інструментів світового ринку як ефективний 

засіб входження України в світогосподарські відносини не розглядався. Тому необхідність 

подальшого, більш глибокого дослідження досвіду деривативів обумовлюється відсутністю 
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належної науково-методологічної бази для формування та розвитку ринку похідних 

фінансових інструментів в Україні.  

Відповідно до Податкового кодексу України дериватив – стандартний документ, що 

засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, 

матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. До 

деривативів, зокрема, належать опціон та ф'ючерсний контракт.  

Деривативи дістали свою назву від англійського  терміну  «derivative» – «похідний», 

оскільки їх вартість  є похідною від вартості базових інструментів, покладених в основу 

угоди. Базовим інструментом у подібних контрактах фінансового характеру можуть бути як 

окремі види первинних фінансових інструментів – грошові кошти в національній та 

іноземній валютах, цінні папери, фінансові показники у вигляді індексів, курсів, відсоткових 

ставок, так і самі деривативи.  

Деривативи  дозволяють його учасникам зменшувати валютні, процентні та інші 

ризики. В той же час, деривативи є інструментами спекуляцій, за допомогою них можна 

уникати державного регулювання, контролю та нагляду, маніпулювати правилами 

бухгалтерського обліку та збільшувати ризики, що призводить до фінансових криз. Саме 

тому, важливе значення має адекватне державне регулювання, яке, з одного боку, має 

створити умови для заохочення учасників ринку до використання деривативів, з іншого – 

попередити можливі негативні наслідки їх застосування. Стан державного регулювання 

даного сегменту фінансового ринку в Україні не відповідає потребам учасників ринку: на 

сьогодні відсутній спеціальний закон, який встановив би особливості використання та 

регулювання деривативів або похідних цінних паперів.  

Відповідно, актуальною є побудова основ правового регулювання ринку деривативів в 

Україні, розроблення проектів нормативних документів, які могли б ефективно регулювати 

операції з деривативами. Україна уже зробила певні кроки у даному напрямку, а саме: 

прийняті рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 

18.12.2012р. ғ1815, згідно з якими: 

 визначені правила строкового ринку ПАТ ―Фондова біржа «Перспектива», що є 

невід‘ємною частиною  загальних Правил Біржі; 

 затверджені зразкові форми (специфікації) ф‘ючерсних контрактів та опціонів, 

допущених до обігу на Біржі та інші. 

Однак, закони України, що регулюють операції з цінними паперами, не створюють 

цілісного правового поля для структурування ринку та впровадження у біржову практику 

похідних фінансових інструментів. Саме тому, розробники біржового законодавства повинні 

враховувати досвід зарубіжних країн у цьому питанні.  
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На даний момент операції з деривативами в Україні, в цілому, регулюються 

Положенням про вимоги до стандартної форми деривативів, Правилами випуску та обігу 

валютних деривативів, Правилами випуску та обігу фондових деривативів. Завдяки цим 

положенням та правилам Україна має досвід використання деривативів. Так, з 27 травня 2010 

року почалися торги на строковій секції «Української біржі», а першим інструментом став 

розрахунковий ф‘ючерсний контракт на Індекс українських акцій. За короткий період часу 

строковий ринок показав достатньо високі результати розвитку.  

Слід зазначити, що вітчизняні підприємці тільки знайомляться з сучасними видами 

фінансових інструментів та можливостями, які вони відкривають для підвищення їхньої 

ефективної діяльності. Практичний досвід свідчить, що операції з фінансовими 

інструментами стають дедалі популярнішими у всіх сферах підприємництва. Спираючись на 

досвід інших країн, можна стверджувати, що створення строкового ринку в Україні є одним 

із способів стабілізації економічної діяльності суб‘єктів господарювання. 

Таким чином, український фондовий ринок лише тестує перші деривативи. 

Використання в Україні світового досвіду похідних фінансових інструментів є ключовою 

передумовою ефективної реалізації процесу інтеграції валютно-фінансового ринку України у 

світову економіку і міжнародні валютно-фінансові відносини. Подальше формування і 

розвиток ринку похідних фінансових інструментів залежить від того, наскільки ефективним 

буде теоретично-методологічний і науково-практичний підхід щодо світового досвіду 

функціонування ринку деривативів. 

Інтеграція України до світового фінансового простору неминуче буде 

супроводжуватися зростанням обсягу контрактів з похідними фінансовими інструментами, і 

в першу чергу, з опціонами, оскільки вони є найбільш гнучким інструментом стимулювання 

інвестиційного процесу.  

 

 

Бурич О. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Мищишин І. Р., старший викладач  

СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

На сьогодні ефективна вітчизняна економіка не може обійтись без страхового ринку. 

Проте формуванню сучасного страхового середовища перешкоджає  такий чинник, як  

криміналізація страхового ринку, проявом якого є страхове шахрайство. 

Страхове шахрайство можна визначити як протиправну поведінку суб'єктів договору 

страхування внаслідок чого суб'єкти договору страхування отримують можливість незаконно 

і безоплатно обертати капітал на свою користь.  
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Зараз українські страховики не мають у своєму розпорядженні достовірну статистику 

по шахрайству. Проте за попередніми оцінками, на випадки, повв'язані із шахрайством, в 

Україні припадає до 5% виплат. Тобто можна зробити висновок, що ця проблема в Україні 

поки коштує не так гостро, як в США. На цю країну припадає більше 10% виплат.  

Так, страховий ринок США є однією із найбільш розвинених та незалежних сфер 

бізнесу. Щорічні втрати страховиків  від страхового шахрайства складають приблизно 100 

млрд дол., із них 75 млрд припадає на шахрайства у сфері медичного страхування.  

В Україні ситуація є оберненою. Статистика показує, що найбільш ризиковими 

видами страхування з точки зору схильності шахрайським діям є: 

- страхування автомототранспортних засобів - 62%; 

-страхування життя і здоров'я - 10%; 

-страхування тварин - 5%; 

- інші види страхування - 23% . 

На початку березня 2013 року ЛСОУ оприлюднила інформацію  згідно з якою 

кількість страховиків, що працюють в країні зменшилася в минулому році на 28 - до 414 

компаній. На сайті ЛСОУ уточнюється зокрема що 26 з 28 ліквідованих СК займалися 

ризиковим страхуванням, саме тому вони потерпали від діянь шахраїв. 

У 2012р. спеціалістами служби економічної та інформаційної безпеки СК 

«ПРОВІДНА» було попереджено 79 спроб незаконного отримання страхових відшкодувань 

за договорами КАСКО та «автоцивілки» на суму 3,9 млн. грн. Із загальної кількості 

попереджених спроб страхового шахрайства 52% складають шахрайські дії за полісами 

«автоцивілки» (з них 14% з використанням Європротоколу),  48% - за договорами КАСКО. 

Найбільшу суму, яку вдалося у 2012р. повернути до Компанії, внаслідок попередження 

шахрайських дій – 160 тис. грн. 

У липні 2013  спільними зусиллями співробітників Управління врегулювання 

страхових випадків та Управління внутрішньої безпеки страхової компанії «Країна » в 

одному зі східних регіонів України була виявлена спроба шахрайства на суму 100 тис. грн. 

Серед найбільш популярних мотивів здійснення страхового шахрайства в США 

найчастіше зустрічаються наступні: бажання скористатися випадком для здобуття 

максимуму компенсації; бажання повернути гроші, витрачені на страхові внески; жалість до 

самого собі, коли здобуття відшкодування, є своєрідною формою моральної компенсації за 

життєві невдачі; 

На відміну від США в Україні основними причинами розвитку страхового шахрайства 

виступають корупція, відсутність регуляторних механізмів, правових норм і законодавчої 

регламентації діяльності страховиків щодо попередження страхових злочинів. 
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Таким чином можна стверджувати, що страхове шахрайство на страховому ринку 

відіграє суттєву роль, спричиняючи додаткових витрат як страховику, так і державі в цілому. 

Щорічно до рук шахраїв потрапляє до 5% усіх страхових відшкодувань в Україні, та більше 

10 % в США.  На сучасному етапі не створено жодної дієвої системи яка б могла вберегти 

від шахраїв, проте, існує низка заходів, що дають змогу знизити відсоток шахрайських 

виплат, найважливішим з яких є швидкий обмін інформацією стосовно шахраїв між 

страховиками. 

 

 

Бучко Р. М. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник - Грищук А.М., к.е.н., доцент  

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГІВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Поняття економічної безпеки підприємства можна розглядати з кількох позицій. З 

позиції різних агентів ринку, що взаємодіють з підприємством споживачів, суміжників, 

податкових, кредитних органів і т. ін. В цьому разі можна визначити, що економічна безпека 

підприємства є комплексним відображенням ступеня надійності підприємства як партнера у 

виробничих, фінансових, комерційних та інших економічних відносинах за певний проміжок 

часу. 

З позиції самого підприємства оцінка економічної безпеки полягає у визначенні рівня 

захищеності його потенціалу (виробничо-технічного, фінансового, соціального та ін.) і 

тенденцій його зміни. При цьому під економічною безпекою підприємства слід розуміти 

захищеність його потенціалу (виробничого, організаційно-технічного, фінансово-

економічного, соціального) від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або 

непрямих економічних загроз, а також здатність суб'єкта до відтворення. 

Фінансова складова як внутрішньовиробнича функціональна складова економічної 

безпеки вважається головною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є 

"двигуном" будь-якої економічної системи. 

Фінансово-економічний стан підприємства (організації) характеризується ступенем 

його (її) прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості й динаміки структури 

джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями.  

Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану 

підприємства (організації) за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його (її) 

керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. 

Оцінка фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств повинна 

проводитися за певними етапами, яким притаманні комплексність, системність, 
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використання математичного апарату для здійснення розрахунків, врахування впливу 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Етап 1. Визначаються основні фактори впливу зовнішнього середовища на 

функціонування підприємств торгівлі та їх фінансово-економічну безпеку. Метою 

проведення аналізу ринку на первинному етапі є виявлення основних загроз зовнішнього 

середовища для стійкого функціонування підприємств торгівлі. 

Етап 2. Здійснюється загальна оцінка фінансово-економічних результатів діяльності 

підприємств у контексті досягнення ними стійкості та безпеки функціонування. Подібне 

оцінювання потребує ґрунтовного аналізу показників за такими бізнес-процесами, як 

організаційно-управлінські; фінансово-аналітичні; ринкові; торговельні. 

Рекомендовано використовувати  наступні групи показників з позиції забезпечення 

фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства. 

Організаційно-управлінські бізнес-процеси: 

- коефіцієнт зміни прибутку (більше 1);  

- прибуток на одного працівника (тис. грн.); 

- середня заробітна плата на підприємстві (тис.грн./працівн., не нижче 

середньогалузевої). 

Фінансово-аналітичні бізнес-процеси:  

- рівень доходу від реалізації ( %, 22–30); 

- рівень витрат обігу ( %, 10–15); 

- коефіцієнт забезпеченості товарних запасів власними оборотними активами (0,6–

0,8); 

- коефіцієнт фінансової стійкості (0,8–0,9); 

- рівень фінансової незалежності (більше 0,5); 

-  коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу (0,5–0,6).  

Ринкові бізнес-процеси: 

- відносна частка ринку ( %); 

- тривалість обороту товарних запасів (дн., 80–90);  

- коефіцієнт зміни товарообороту (більше 1). 

Торговельні бізнес-процеси: 

- коефіцієнт забезпеченості працівників торговельною площею (кв.м/працівн.); 

- товарооборот на 1 кв. м торговельної площі (тис. грн.). 

Аналіз показників за бізнес-процесами дозволить оцінити антикризовий потенціал 

підприємства та потенціал його перспективного розвитку. Усі зазначені показники 

впливають або як стимулятори, збільшення яких сприяє посиленню рівня фінансово-
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економічної безпеки торговельного підприємства, або як дестимулятори, зростання яких 

зумовлює зниження її рівня.  

Звичайно окремі групи бізнес-процесів торговельного підприємства впливають на 

загальний стан його фінансово-економічної безпеки із різною силою. Тому вважаємо за 

доцільне для детермінації ваги кожної групи бізнес-процесів скористатися думкою експертів 

– фахівців у сфері торгівлі.  

Етап 3. Здійснюється моделювання управлінських впливів на забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємств торгівлі будівельними матеріалами. У межах етапу на 

основі проведення багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу будують рівняння 

регресії залежності основних факторів фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Етап 4. Передбачає узагальнення отриманих результатів, на базі яких мають 

формуватися та коректуватися стратегії зміцнення фінансово-економічної безпеки 

підприємств торгівлі.  

 

 

Войтанович Ю. О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Мищишин І. Р., старший викладач  

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА ЇХ ВПЛИВОМ НА 

ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 

Економічна природа страхування вимагає дослідження природи ризиків, з якими має 

справу страховик у своїй діяльності, та проведення аналізу їх впливу на фінансові результати 

діяльності страхової компанії. Страховий ризик – це конкретний об‘єкт страхування, що 

характеризується власною страховою оцінкою та ступенем ймовірності завдання збитку, 

стосовно якого менеджментом приймаються рішення, котрі повинні подолати невизначеність 

у ситуації невідкладного вибору. 

Банкротство однієї страхової компанії – це завжди іспит на витримку для всього 

ринку страхових послуг, оскільки факт неспроможності страховика виконати свої фінансові 

зобов‘язання за укладеними договорами страхування може спричинити занепокоєння і навіть 

паніку серед споживачів страхової послуги, що в остаточному підсумку може призвести до 

зневіри до самого інституту страхування як такого. 

Основним характерними ризиками з яким зустрічається страхова компанія можна 

визначити: 

1. Стратегічний: характеризується ймовірністю виникнення у страхової компанії 

збитків через недоліки, яких припустилась страхова компанія при прийняті стратегічних 

рішень, а також через неправильне обґрунтування перспективних напрямків її діяльності. 
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2. Фінансовий: характеризується ймовірністю виникнення у страхової компанії 

через настання несприятливих фінансових ризиків у формі втрати доходу, капіталу при 

здійсненні нею неефективної страхової  і перестрахової діяльності. 

3. Операційний: ймовірність виникнення у страхової компанії збитків через 

невідповідність характеру й масштабів її діяльності вимогам законодавства, недостатністю 

функціональних можливостей інформаційних технологій і систем, яким користується 

страхова компанія. 

4. Ринковий: характеризується ймовірністю виникнення у страхової компанії 

збитків, які спричинені зміною ринковою вартістю фінансових інструментів, рівня 

очікуваної дохідності від фінансових інвестицій.  

5. Інформаційний: ризики, що можуть виникнути у зв‘язку з втратою інформації 

через збої у функціонуванні інформаційних систем, впливу персоналу компанії або 

зовнішніх подій на інформаційні системи. 

6. Ризики достатності ліквідних коштів: характеризується  зменшенням 

грошового потоку, зростанням дебіторської заборгованості, що призводить до  затримки і 

неоплати поточних зобов'язань, зниження рейтингу, втрата бізнесу. 

7. Андерайтингові (страхові) ризики: визначається недостатністю страхових 

премій, зростанням частоти і величини середнього збитку з автострахування і медичного 

страхування, а також недостатність страхових резервів. 

Низка міжнародних організацій щорічно проводить опитування компаній різних сфер 

про те, які ризики найбільш небезпечні для них і чому. Одна з таких організацій - Aon PLC. 

За результатами опитування 1415 організацій («Глобальний огляд управління ризиками 

2013») виділено 10 найбільших ризиків: 

1. Економічний спад або низькі темпи зростання економіки. Темп зростання 

економіки світу в 2012 році знизився на 3%. Багато компаній бояться, що в 2013-14 роках 

знову почнеться криза. На вибір саме цього ризику вплинули наступні загальносвітові 

тенденції: криза Єврозони; уповільнення темпів економічного розвитку Індії та Китаю в 2013 

році; зміни в бюджеті Японії; підвищені показники безробіття в усьому світі; невизначеності, 

пов'язані з бюджетною політикою в США. Оскільки ці проблеми - загальносвітові, їх 

наслідки позначаються навіть на найменшій компанії в найдальшому куточку світу, цей 

ризик і посів перше місце в рейтингу. 

2. Зміни нормативно - правової бази. Після кризи в 2009 році влади всіх країн 

активізувалися і почали створювати більш надійні механізми регулювання економікою. 

Однак це не завжди було успішним, та й бізнесу складно пристосуватися до нестійких 
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правил. А недотримання законодавства може спричинити погіршення репутації і втрату 

клієнтів.  

3. Зростання конкуренції. Завдяки інтернету різко збільшилася швидкість поширення 

інформації, запозичуються не тільки окремі ідеї, але і вся концепція бізнесу в цілому. Це 

завдає істотної шкоди будь-якої компанії, дуже знижує його частку ринку і заважає 

використовувати свої переваги. 

4. Шкоди репутації / бренду. За дослідженням АВН 7 з 10 компаній через втрату 

репутації стали коштувати на третину дешевше, а ще 2 компанії втратили цілих 90 % своєї 

вартості.  

5. Неможливість утримати чи залучити на роботу кращих співробітників. Повільне 

економічне зростання вимагає від організацій отримання більшої економічної ефективності, 

яку можливо досягти, використовуючи працю найкращих креативних, швидких у виконанні 

справ працівників. І якщо така людина йде з організації, це величезні втрачені вигоди.  

6. Неможливість здійснення інновацій / незадоволення бажань споживачів. Необхідні 

інновації, щоб фірма могла постійно постачати на ринок більш досконалу продукцію або 

послуги. Однак, з 95 % опитаних компаній , які визнають важливість інновацій , тільки у 

половини з них є механізм для здійснення цих інновацій.  

7. Призупинення провадження / банкрутства. Події останніх років, такі як землетруси 

і цунамі, події на Фукусімі, повінь в Таїланді, ураган «Сенді» та ін. спричинили тому, що 69 

% компаній обрали саме цей вид ризику. Підприємства почали розробляти цілі плани щодо 

забезпечення безперебійної роботи.  

8. Ризик підвищення / пониження цін. За результатами опитування 40 % компаній не 

готове до зміни цін.  

9. Ризик ліквідності активів. Пов'язаний з неможливістю реалізувати активи в тих чи 

інших сегментах фінансового ринку, що прямо веде до втрат. Даний вид ризику увійшов у 

десятку найнебезпечніших видів ризику після кризи 2009 року.  

10. Політична нестабільність Багато компаній в умовах конкуренції намагаються 

освоїти нові ринки. Політична невизначеність ж перешкоджає цьому.  

Крім цього, варто відзначити, що всі ризики взаємопов'язані між собою. Це сприятиме 

призупиненню роботи, а, отже, погіршенню репутації. Компанії з поганою репутацією буде 

складно залучити нових висококваліфікованих співробітників, а, значить, вона буде не 

здатна до інновацій, і не буде задовольняти потреби клієнтів. 

Стабільність міжнародного ринку страхових послуг життєво важлива не лише для 

фінансових систем окремих держав – вона впливає на світову фінансову систему через 

участь страхових компаній в глобальному інвестиційному процесі. Під системним ризиком 
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фахівці Швейцарського перестрахового товариства (Swiss Re) розуміють подію, настання 

якої спричиняє матеріальні збитки і/або втрату довіри до фінансової системи із негативними 

наслідками для всієї економіки. 

Можна визначити такі причини виникнення системного ризику, джерелом яких є 

міжнародний ринок страхових послуг: 

1. Дефіцит пропозиції з боку перестрахових компаній може мати негативний 

вплив на економічну активність ринку страхових послуг і навіть призвести до фінансового 

колапсу страхових компаній. 

2. Ризики, з якими мають справу страхові компанії, залишаються мало 

дослідженими; недостатня прозорість даних про ризики у діяльності страховиків, породжує 

виникнення недостовірної інформації. 

3. Банкрутство провідних страхових компаній може негативно вплинути як на 

ринок страхових послуг, так й на інші складові фінансової системи. 

4. Занадто завищені вимоги окремих держав до страхових компаній-нерезидентів 

щодо умов здійснення страхової діяльності призводять до погіршення територіальної 

диверсифікації ризиків, прийнятих у страхування. 

Наведені класифікації ризиків дає змогу виокремити зі всієї сукупності ті, які 

найбільшою мірою притаманні діяльності страхових компаній, та є основою вибору методів 

їх нейтралізації. Одним із поширених способів відслідковування і контролювання ступеня 

ризиків, з якими мають справу страхові компанії, є встановлення державою тих чи інших 

вимог до страхової діяльності, перелік яких коливається від формальних й одиничних 

заходів впливу до широкого набору інструментів регулювання. 

 

 

Войтко О. С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Шевців Л. Ю. к.е.н., доцент  
РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В СОКАЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Тема малого бізнесу є досить актуальною, окільки він здійснює свій вклад у справу 

формування конкурентного середовища, оперативно реагує на зміни кон‘юктури ринку, 

прискорює реалізацію нових технічних і комерційних ідей та сприяє демократизації 

ринкових відносин. Розвиток малого підприємництва є пріоритетним напрямком в 

Сокальському районі протягом багатьох років. Він відіграє важливу роль у формуванні 

середнього класу, вирішенні проблеми зайнятості, створенні додаткових джерел доходів для 

населення, виробництві товарів і послуг за доступними цінами, наповненні бюджету.  
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Аналіз стану малого підприємництва в районі за останні роки показує, що його 

діяльність все більше активізується, хоч і темпи його розвитку ще не відповідають потребам 

господарського комплексу району. Так кількість малих підприємств у Сокальському районі 

на 10 тис. осіб наявного населення становить за 2011 рік 29 одиниць, що більше на 4 одиниці 

ніж у 2010 році та понад 2,3 тис. cуб‘єктів господарської діяльності – підприємців - фізичних 

осіб. Мале підприємництво розвивається в багатьох галузях господарського комплексу 

району. Динаміка розвитку малого бізнесу характеризується щорічним збільшенням малих 

підприємств за видами економічної діяльності. Так у 2012 році у галузі промисловості діяло 

14%, у торгівлі 17%, у сільському господарстві 44 % малих підприємств району. 

Пріоритетною галуззю залишається агропромисловий комплекс Сокальщини, що займає 

107,5 тис. га землі. На території району в галузі сільського господарства здійснюють 

господарську діяльність 3 приватних агрофірми, 8 приватних підприємств, 14 товариств з 

обмеженою відповідальністю, 86 фермерських господарств. Кількість працівників задіяних в 

сільському господарстві становить 2,0 тис. осіб. 

За період 2011 року обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у діючих цінах району 

становив 192561,9 тис. грн, що на 34877,1 тис. грн менше, ніж за відповідний період 

минулого року. Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві 

становить 8 осіб. До зведеного бюджету району від діяльності суб‘єктів малого бізнесу за 9 

місяців 2012 року надійшло 12,6 млн. грн, в тому числі від юридичних – 7,5 млн. грн, 

фізичних – 5,1 млн. грн, питома вага цих надходжень –15,16 %. 

SWOT аналіз розвитку малого та середнього бізнесу в Сокальському районі: 

Сильні сторони: зв‘язок між владою та підприємницьким середовищем району 

шляхом забезпечення громадського обговорення проектів регуляторних актів, які 

безпосередньо впливають на підприємницьке середовище; своєчасне корегування та 

внесення поправок в документи місцевого рівня, які регулюють підприємницьку діяльність; 

наявність елементів інфраструктури підтримки підприємництва в Сокальському районі. 

Слабкі сторони: недосконалість нормативних положень для сфери малого 

підприємництва; значне податкове навантаження на суб‘єкти малого бізнесу та відсутність 

сприятливого податкового клімату для стимулювання покращення фінансового стану СГД; 

високий рівень кредитних ставок для отримання кредитів суб‘єктами малого та середнього 

підприємництва. 

Можливості: спрощення кредитування малого підприємництва фінансово-кредитними 

установами міста; доступність суб‘єктів господарювання до інформаційного простору щодо 

пошуку партнерів для ведення спільної господарської діяльності.  
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Загрози: відсутність прогресивних змін в законодавстві для сприятливого розвитку 

малого підприємництва; інтенсивний розвиток великого бізнесу, що значною мірою впливає 

на витіснення з ринку підприємств малого бізнесу. 

На даний час в районі здійснюють свою діяльність: 6 філій банківських установ; філії 

4-х страхових компаній: ―Оранта‖, ―Скарбниця‖, ―Провідна‖, ―ТАС‖; агенція регіонального 

розвитку; кредитні спілки ―Самопоміч‖ і ―Вигода‖; Фонд підтримки підприємництва при 

агенції регіонального розвитку; aсоціації: ―Перевізників Сокальщини‖, ―Підприємців‖, 

―Роботодавців Сокальщини‖. 

Проблеми, що заважають розвитку малого підприємництва на Сокальщині: 1. 

недосконалість, нестабільність нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері 

підприємництва; 2. підпорядкованість державної економічної політики, у першу чергу, 

інтересам великого бізнесу; 3. наявність бар‘єрів у започаткуванні та розвитку 

підприємництва; 4. відсутність ефективної системи стимулювання малого бізнесу; 5. низький 

рівень упровадження інноваційної продукції та технологій у малому бізнесі; 6. високій 

рівень ―тіньової‖ економіки; 7. обмеженість доступу підприємців до фінансових-кредитних 

ресурсів та їх висока вартість; 8. Відсутність державної фінансової підтримки; 9. слабкість 

матеріальної, технічної, фінансової, менеджерської та кадрової складової діяльності малого 

підприємництва. 

Шляхи покращення розвитку малого бізнесу в районі: створення відповідної правової 

бази розвитку малого підприємництва; надання державними та місцевими органами 

фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки; науково-методичне, інформаційно-

консультативне та кадрове забезпечення малого підприємництва; створення привабливого 

інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх ресурсів; розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості 

та розширення спектру послуг; використання особливостей регіону і вигідного 

географічного положення, природно-ресурсного потенціалу тощо. 

Отже, вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Сокальському 

районі, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної та 

місцевої політики щодо сприяння цьому сектору економіки.  Також необхідно зазначити, що 

подолання проблем розвитку малого підприємництва можливе лише шляхом об‘єднання 

зусиль самих підприємців, органів державної влади і місцевого самоврядування. 
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Войтко О. С. 

Львівська державна фінансова академія 

 Науковий керівник - Костишина М.Т., к.е.н., доцент  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 

Сучасне суспільство не може ефективно функціонувати без бюджетних установ, 

бухгалтерський облік яких є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і 

позабюджетних коштів, будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах. 

Тенденції, що відбуваються в економіці України, зумовлюють необхідність відновлення 

спроможності заробітної плати працівників бюджетних установ бути стимулом до творчої 

активності, прояву ділових і особистісних якостей. Тому процеси реформування 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах та зміни діючої системи організації оплати 

праці вимагають докорінних змін у методології обліку розрахунків з оплати праці. 

Заробітна плата в бюджетних установах є виплатами працівникам, що надаються за 

використану працю та є ціною витраченої праці. Виплати працівникам бюджетних установ 

відіграють роль інструменту соціального захисту та компенсацій, які надаються державою 

через суб‘єктів господарювання державного сектора в обмін на послуги працівників. 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 

―Виплати працівникам‖, встановлено методичний фундамент для створення в 

бухгалтерському обліку інформації щодо виплат працівникам, та її розкриття у фінансовій 

звітності. В цілому виплати працівникам діляться на три групи: поточні  виплати, виплати 

при звільненні, інші виплати працівникам.  

Виплати працівникам є фактичними видатками за кодами бюджетної класифікації, які 

з 1.01.2013 року змінено. Стаття ―Оплата праці працівників бюджетних установ‖ (з 1.01.13. 

код 2110) включає оплату праці у грошовій формі всіх працівників бюджетних установ за 

посадовими окладами, ставками або розцінками, а також річні доплати до цих ставок. 

Враховуючи види виплат, вже помітно, що організація бухгалтерського обліку 

заробітної плати в бюджетних установах суттєво відрізняється від обліку суб‘єктів 

господарської діяльності. Це обумовлено рядом відмінних рис: 1) визначальним для 

бухгалтерського обліку бюджетних установ є їх статус неприбуткових; 2) джерелами коштів 

на оплату праці є асигнування з бюджету, а також частина доходів, що одержані у результаті 

їх господарської діяльності; 3) нормативні документи щодо організації бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах розробляються та затверджуються Державним казначейством 

України; 4) результатом виконуваної роботи працівників бюджетних установ є послуги;              

5) праця в бюджетних установах носить переважно розумовий характер; 6)  у складі витрат 

бюджетних установ на оплату праці припадає від 60 до 85% усіх витрат; 7) наявність досить 

високого рівеня кваліфікації працюючих. 
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Враховуючи зазначені характерні риси, вдосконалення організації обліку заробітної 

плати  в бюджетних установ формує такі завдання: 1) контроль за дотриманням штатної 

дисципліни та раціональним використанням робочого часу; 2) правильне обчислення витрат 

робочого часу та облік праці;  3) правильне обчислення заробітної плати та утримання з неї; 

4) здійснення своєчасних і достовірних розрахунків по заробітній платі; 5) контроль за 

використанням фонду заробітної плати;  6) забезпечення споживачів інформацією про працю 

і заробітну плату. Виконання цих завдань дозволить легко і з меншими труднощами 

раціонально організувати процес обліку заробітної плати працівників бюджетних установ. 

Одним із шляхів вирішення зазначених завдань є впровадження в бюджетних 

установах певних елементів управлінського обліку. Так, для обґрунтування розподілу сум 

утримань та нарахувань на заробітну плату по джерелам фінансування доцільно складати 

інформативну таблицю, вказуючи загальну суму утримань та нарахувань за відповідний 

місяць. Така інформація дає змогу при перерахуванні обов‘язкових платежів до бюджету і 

отримання готівки на виплату заробітної плати визначати фонди здійснюваних виплат.  

Поряд із зазначеною таблицею для визначення загальної суми видів нарахувань 

заробітної плати та інших виплат персоналу в бюджетних установах, доцільно 

використовувати інформативну таблицю, яка відображатиме нарахування заробітної плати та 

інших виплат персоналу за КФК (кодом функціональної класифікації) за кожен місяць.  

Для удосконалення організації бухгалтерського обліку заробітної плати важливим є 

досконалість синтетичного і аналітичного обліку. Тому для бюджетних установ доцільним є 

до субрахунку 661 ―Розрахунки із заробітної плати‖ запропонувати уточнений склад 

аналітичних рахунків четвертого і п‘ятого порядків: 

6611 ―Розрахунки за нарахованими виплатами‖, 

66111 ―Поточні виплати‖, 

66112 ―Заробітна плата за окладами і тарифами‖, 

66113 ―Інші нарахування з оплати праці‖, 

66114 ―Премії та інші заохочувальні виплати‖, 

66115 ―Виплати за невідпрацьований час‖, 

6612 ―Виплати при звільненні‖, 

6613 ―Розрахунки за виплатою відпускних‖, 

6614 ―Виплати після закінчення трудової діяльності‖. 

Таким чином, застосування бюджетними установами України розроблених 

пропозицій щодо впровадження додатково аналітичних рахунків четвертого і п‘ятого 

порядків до субрахунку 661 ―Розрахунки із заробітної плати‖ забезпечить більш точне 

врахування різних виплат, зокрема премії, виплати за невідпрацьований час, виплати при 
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звільненні, відпускні, інші виплати по закінченню трудової діяльності, та підвищить рівень 

інформативності обліку заробітної плати в бюджетних установах, а рекомендації щодо 

розробки інформативних таблиць з утримань і нарахувань дозволять відслідковувати фонди 

здійснення виплат, що дозволить скоротити витрати часу бухгалтера та підвищить повноту 

інформації під час складання звітності. 

 

 

Галімук Ю.О. 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник - Васьківська К.В., д.е.н., проф. 

УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ 

З урахуванням закономірностей і тенденцій у кредитній справі, її стратегічних цілей 

визначальне місце відводиться вибору шляхів удосконалення методичних та організаційно-

практичних основ банківського кредитування. З метою подальшого, планомірного 

удосконалення механізму здійснення кредитних операцій комерційних банків, поліпшення 

кредитної політики банку можна рекомендувати ряд заходів, зокрема: 

1) заходи від впровадження, яких може бути розрахований конкретний економічний 

ефект, вони мають кількісну характеристику і їх результатом є: 

- конкретне кількісне зниження ризику і як наслідок зниження об‘єму проблемних 

кредитів, винесених на рахунки простроченої заборгованості (не допускати, щоб розмір 

безнадійних до повернення кредитів становив 5 і більше відсотків від власних коштів банку); 

- розширення об‘ємів кредитування за рахунок збільшення бази кредитування (як у 

розрізі груп клієнтів, так і по підрозділах); 

- зниження витрат на процес кредитування за рахунок оптимізації технології 

кредитування; 

- оптимізація структури кредитного портфеля. 

2) заходи від впровадження, яких прямий ефект, у планованому періоді попередньо 

розрахований бути не може і може прогнозуватися з підведенням підсумків наприкінці 

періоду, ці заходи відносяться до області процедурних: 

- керування лімітами самостійних повноважень по кредитуванню підлеглими 

підрозділами (встановити контроль за розмірами позик акціонерам (учасникам) банку, 

інсайдерам, контроль за наданням великих кредитів, які складають 10% і більше від суми 

сплаченого статутного фонду); 

- удосконалювання фінансового аналізу позичальників і розглянутих проектів 

(індивідуальний підхід банку до кожного конкретного суб‘єкта, особлива ретельність при 

визначенні умов кредитного договору, застосування комплексного аналізу 
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кредитоспроможності позичальників, здійснення контролю за цільовим використанням 

банківських кредитів); 

- взаємодії підрозділів у процесі кредитування; зміна пріоритетів в області 

забезпечення кредитів (налагодити процес оголошення банкрутами боржників банку, які 

припинили оплату кредитів та процентів по них та інше). 

До важливих заходів слід віднести впровадження нових продуктів. При цьому 

можливо зразкове прогнозування рівня споживання послуги і наближена оцінка витрат на її 

впровадження. 

Важливим недоліком кредитної політики українських банківських установ є 

переоцінка значення такого поняття як забезпечення. Це пов‘язано з об‘єктивно існуючими 

макроекономічною нестабільністю і характерними для сьогодення високими ризиками 

втрати ліквідності, непрозорістю фінансових та інформаційних потоків підприємств. 

Важливою умовою прибутковості кредитної діяльності, а також фінансової 

стабільності банку є контроль за кредитними операціями. Адже кредитна діяльність 

комерційних банків не є централізовано регламентованою. 

Для підвищення якості організації кредитної діяльності та отримання достовірних 

результатів діагностування її рівня пропонується використовувати методику оцінки 

кредитної діяльності.  

Кредитна політика повинна включати план по розміщенню кредитних ресурсів банку, 

а також методологію, згідно якої кредитний портфель повинен управлятися, тобто визначати, 

яким чином кредити виникають, обслуговуються, контролюються і повертаються. 

Запропоновані заходи дадуть можливість комерційному банку поліпшити стан 

кредитного портфелю та мінімізувати дію кредитних ризиків, що, в свою чергу, підвищить 

ефективність здійснення кредитної діяльності та загальну прибутковість. Удосконалення 

кредитної політики вітчизняними банками повинно забезпечити оздоровлення фінансового 

сектору та відновити темпи економічного зростання в Україні. Саме це є головним 

завданням в умовах необхідності якнайшвидшого подолання наслідків фінансової кризи у 

вітчизняній економіці та запорукою забезпечення її подальшого розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 



 237 

Гринчак Н.Я. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Сич О. А., к.е.н., доцент 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без 

якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою. Це 

зумовлено лібералізацією зовнішньоекономічних зв'язків, посиленням фінансової 

глобалізації, послабленням державного контролю за розвитком грошово-кредитних відносин, 

зростанням міжнародної мобільності капіталу та особливо підвищенням значення валют них 

відносин і посиленням впливу валютної сфери на процеси, що відбуваються в реальному 

секторі економіки. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, фундаментального пояснення категорії 

"фінансова безпека" так і не зроблено. Автор статті погоджується зі своєрідною позицією 

вітчизняних науковців В.Шлемка та І.Бінька, які розглядають фінансову безпеку як стан 

фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, 

здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та 

економічне зростання. 

Потрібно зауважити, що, на думку автора, гарантування фінансової безпеки 

передбачає дуже багато елементів, зокрема і захищеність фінансових інтересів на всіх рівнях 

фінансових відносин, і певний рівень фінансової незалежності, стабільності і стійкості 

фінансової системи країни, і здатність фінансової системи держави забезпечити ефективне 

функціонування національної економічної системи, і стале економічне зростання. Все це 

потребує усунення наявних і потенційних загроз, котрі прийнято класифікувати як зовнішні і 

внутрішні. 

Вкрай негативно на забезпеченні національної безпеки України позначається хибна 

практика щорічного несвоєчасного прийняття Державного бюджету. Тому важливо 

законодавчо чітко регламентувати процедуру підготовки та прийняття Державного бюджету 

і передбачити відповідальність посадових осіб за зрив бюджетного процесу.  

Одним із найважливіших індикаторів фінансової безпеки є валютно-курсова політика 

держави. Валютний курс, здійснюючи вплив на торговельний і платіжний баланс, рівень 

зовнішньої заборгованості, темпи інфляції тощо, є вагомим компонентом економічної 

безпеки, зокрема її фінансової складової. Це потребує вдосконалення валютного 

законодавства та проведення валютно-курсової політики, яка в змозі збалансувати реальний 

попит на іноземну валюту з її пропозицією, урівноважити торговельний баланс і рахунок, що 

відображає операції з капіталом, сприяти зростанню конкуренто спроможності українських 
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товаровиробників на світових ринках, зниженню інфляції та нагромадженню валютних 

резервів.  

Важливим напрямом підвищення фінансової безпеки України є протидія доларизації 

грошової сфери нашої країни, що свідчить про недовіру громадян і підприємців до власної 

валюти, а також про відсутність довіри до монетарної політики уряду. Виходом із цієї 

ситуації могло б стати прийняття не щорічних, а п'ятирічних бюджетів, які б виступали 

гарантами незмінності бюджетної політики хоча б в середньостроковій перспективі.  

Глобалізація економічного життя та інтернаціоналізація фінансових ринків 

зумовлюють актуальність протидії відмиванню коштів злочинного походження. Аналіз стану 

справ дає підстави зробити висновок, що державна політика протидії відмиванню коштів в 

Україні має проводитися за такими окремими напрямами:  

1) недопущення відмивання кримінальних коштів, отриманих від наркобізнесу, 

незаконної торгівлі зброєю, людьми, фінансових махінацій, у т. ч. банківських шахрайств, 

обманів під час здійснення операцій з цінними паперами, розкрадання державних коштів, 

проведення тіньової приватизації;  

2) запобігання тінізації економічного життя, в т. ч. приховуванню від надмірного 

оподаткування легально отриманих коштів.  

Найочевиднішим негативом фінансової глобалізації для національних економік є 

зростання небезпеки перекидання на країну світових фінансових криз. Досвід останнього 

десятиліття показує, що в умовах глобалізації фінансові кризи, що виникають в окремих 

країнах, нерідко набувають епідемічного характеру, заражуючи недугою інші країни. 

Зазначені загрози в сукупності здатні підірвати фінансовий суверенітет країни з невисоким 

рівнем економічного розвитку, до яких належить і Україна. Це означатиме залежність від 

світових фінансових донорів, фінансове підпорядкування розвиненим країнам. Тому слід 

підтримувати на високому рівні фінансову безпеку держави.  

Проведений аналіз дає змогу зробити  висновок про те, що вихід країни на світові 

фінансові ринки в умовах фінансової глобалізації є досить складним і небезпечним 

процесом. Тому кожен крок на цьому шляху має бути ретельно визначеним. Це потребує 

підготовки кваліфікованих та обізнаних із світовим досвідом і правилами фінансистів на всіх 

рівнях, починаючи від фірми й закінчуючи центральними державними органами. Однак 

головна роль належить державі, її грамотній фінансовій політиці. І доки в Україні не буде 

забезпечена політична стабільність, важко очікувати стабільного економічного зростання та 

підвищення життєвого рівня населення. А в цьому і реалізуються заходи держави, 

спрямовані на забезпечення належної фінансової безпеки країни. 
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ФІНАНСОВА  СТІЙКІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває систематична оцінка 

фінансового стану підприємства. При цьому важливе значення повинно приділятися аналізу 

фінансової стійкості і стабільності, адже саме він дозволяє визначити фінансові можливості 

підприємства на конкретну дату і в майбутньому. 

Фінансова стійкість – це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і 

розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в мінливому внутрішньому й 

зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність і інвестиційну 

привабливість у межах допустимого рівня ризику. 

Фінансово стійким є такий суб'єкт господарювання, який за рахунок власних коштів 

покриває витрати, вкладені в активи (основні засоби, нематеріальні активи, оборотні засоби), 

не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості й вчасно 

розраховується за своїми зобов'язаннями.  

Стійкий  фінансовий  стан  підприємства  формується  в  процесі  всієї його  

виробничо-господарської  діяльності.  Тому  оцінку  фінансового  стану можна  об'єктивно  

здійснити  не  через  один,  навіть  важливіший,  показник,  а тільки за допомогою комплексу, 

системи показників, що детально і всебічно характеризують господарське становище 

підприємства. Основним методом, який використовується у процесі оцінки фінансової 

стійкості, є метод відносних показників. 

Усі відносні показники оцінки фінансової стійкості поділяють на дві групи :  

Перша група - показники, які визначають стан оборотних коштів підприємства 

(коефіцієнт забезпеченості власними коштами; коефіцієнт забезпеченості матеріальних 

запасів власними оборотними коштами; коефіцієнт маневрування власних коштів); 

Друга - показники,які визначають стан основних коштів підприємства (індекс 

постійного активу підприємства; коефіцієнт довгостроково залучених позичених коштів; 

коефіцієнт зносу; коефіцієнт реальної вартості майна підприємства; коефіцієнт фінансової 

незалежності підприємства (коефіцієнт автономії); коефіцієнт співвідношення позичених і 

власних коштів ). 

 Проте для оцінки фінансової стійкості підприємства, окрім відносних показників, 

використовують абсолютний показник, його ще називають трикомпонентний показник,  який  

дає  змогу  визначити  тип  фінансової  стійкості  підприємства. Така оцінка фінансової 

стійкості ґрунтується на порівнянні обсягів запасів  і витрат  із величиною джерел  їх 
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фінансування. Абсолютні показники фінансової стійкості перебувають під впливом  інфляції, 

на відміну від відносних, і вимірюються у грошових одиницях. 

У системі складових елементів фінансової стабільності підприємства фінансова 

стійкість займає одне із головних місць. Тому необхідним є пошук шляхів досягнення 

певного ступеня фінансової стійкості підприємства. Для забезпечення фінансової 

стабільності функціонування підприємства у перспективі необхідно визначати конкретний 

рівень фінансової стійкості та здійснювати її кількісну оцінку. Велике значення мають 

визначення ‖ певного ступеня ‖ фінансової стійкості, низки чинників, що обумовлюють межу 

стійкості, обґрунтованості методичних підходів до її оцінки, особливо в умовах економіки 

кризового періоду. Кожне підприємство має визначити межу своєї фінансової стійкості. 

Недостатня фінансова стійкість підприємства може призвести до його неплатоспроможності, 

а надлишкова – сприятиме створенню ‖ зайвих ‖ запасів та резервів, у зв‘язку з чим зростуть 

витрати на їх утримання, спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування темпів 

економічного розвитку підприємства. 

Визначення стандартизованої межі фінансової стійкості є складним 

процесом. Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за умови стабільної 

реалізації й одержання виручки від реалізації продукції, достатньої за обсягом, щоб виконати 

свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами, 

працівниками тощо. Отже, загальна стійкість підприємства передбачає насамперед такий рух 

його грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення доходів над витратами. Саме 

ця рівновага є змістом фінансової стійкості, яка є головним компонентом (умовою) загальної 

стійкості підприємства.  

Сьогодні підприємства для функціонування на ринку та збереження 

конкурентоспроможності повинні постійно планувати свою господарську діяльність. При 

цьому, потрібно розуміти, що кожна зміна може принести не тільки загрози, але і нові 

додаткові можливості для досягнення майбутньої економічної вигоди. Підприємство 

повинно своєчасно виявляти зовнішні та внутрішні фактори нестійкості фінансового стану, 

проводити стратегічні та оперативні зміни для збереження фінансової стійкості. Отже, 

необхідно вивчати способи управління фінансами підприємств та використовувати нові 

підходи, які дозволять у повній мірі реалізувати переваги планування фінансової стійкості. 

При розробці послідовності планування фінансової стійкості підприємства необхідно 

враховувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, розподіл залучених 

підприємством фінансових ресурсів, обсягів фінансових вкладень за конкретними 

напрямками діяльності підприємства, структурними підрозділами та проектами, що 

реалізуються підприємством. 
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Планування фінансової стійкості підприємства повинно забезпечити стійкий розвиток 

підприємства, фінансування різних видів діяльності підприємства із зовнішніх та внутрішніх 

джерел, а також раціональне використання фінансових ресурсів. 

 

 

Дребот Н.І. 

Львівська державна фінансова академія 
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УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО СТІЙКІСТЮ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ 

Страхування виступає одним із важливих елементів фінансової системи держави. 

Важливою характеристикою фінансової безпеки страхової організації з позицій 

довгострокової перспективи є фінансова стійкість. Правильна оцінка фінансової стійкості 

дасть змогу ефективно здійснювати управління ресурсами страхових компаній та 

забезпечить виконання зобов‘язань перед клієнтами в повному обсязі, тому виникає 

необхідність подальшого дослідження питань, пов‘язаних з її забезпеченням та управлінням 

нею. 

Питання, пов‘язані з фінансовою стійкістю страхових компаній досліджували 

вітчизняні та зарубіжні учені, а саме М. М. Александрова, В. Д. Бігдаш, Н. М. Внукова, К. Е. 

Локшин, М. В. Мних, С. С. Осадець, В. А. Сухов, Н. В. Хохлов та ін. 

Фінансова  стійкість  страховика -  це  економічна  категорія, що  характеризує  такий  

стан  його фінансових  ресурсів,  їхнього  розподілу  й  використання,  за  якого  страхова  

компанія  є платоспроможною  і  здатною  своєчасно й у повному обсязі  виконати  свої 

фінансові  зобов‘язання перед  страхувальниками  в  умовах  негативного  впливу  зовнішніх  

чинників,  спричинених  зміною параметрів  середовища,  в  якому  вона  перебуває,  і/або  

внутрішніх  чинників,  викликаних реалізацією одного або низки ризиків страховика 

Існують такі загальні вимоги для забезпечення фінансової стійкості страхової 

компанії:  

- достатній обсяг власних коштів;  

- адекватні методи формування страхових резервів; 

- збалансований страховий портфель; 

- врівноважена тарифна політика;  

- надійні програми перестраховування. 

Власний капітал страхової компанії є гарантією збереження її фінансової стійкості, 

навіть за умови браку страхових премій та прибутку від інвестиційної діяльності, необхідних 

для виконання поточних та довгострокових зобов‘язань. 
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Однією з найважливіших умов забезпечення платоспроможності страховиків є 

наявність страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових 

відшкодувань. Варто сформувати страхові резерви з метою відшкодування витрат, які 

можуть понести страхувальники в результаті настання страхового випадку за відповідним 

видом ризику. Таким чином, страхова компанія може розподілити відповідальність за 

кожним із видів страхування. Метою формування резервних фондів є забезпечення 

фінансової стійкості страхових операцій. 

Політика управління страховими резервами кожен рік повинна переглядатись і 

уточнюватись, лише за даних умов страхова компанія досягне найбільшого рівня фінансової 

стійкості. 

Управління страховим портфелем є одним із основних чинників забезпечення 

фінансової надійності страхових компаній. Потрібно створити стійкий страховий портфель, 

тобто досягти такої його структури, яка б забезпечувала оптимальне співвідношення між 

безпекою і прибутковістю. Це можливо шляхом постійного аналізу і коригування 

співвідношення між напрямами страхування, страховими сумами та рівнями ризику об‘єктів 

у розрізі діючих та новоукладених страхових договорів. 

Наступною умовою забезпечення фінансової стійкості страховика є ефективне 

проведення тарифної політики. Виходячи з того, що тариф – є ціною страхової послуги, на 

основі якої формуються страхові резерви і прибуток і відшкодовуються операційні витрати, 

обґрунтований його розрахунок є визначальним для успішного роботи страхової компанії.  

Вплив страхового тарифу та тарифної політики в цілому на фінансову стійкість має як 

прямий, так і опосередкований характер через забезпечення інших вимог її досягнення, що 

зумовлено складністю взаємозв‘язків бізнес-процесів функціонування страхової компанії. 

Він дозволяє досягти необхідного балансу між доходами і витратами страхової організації, 

що забезпечує її фінансову стійкість. Заниження тарифу фактично завищує ефективну 

кількість договорів, формально (а не реально) зменшує імовірність страхової події, 

послаблює гарантію безпеки розрахунків. Неправильна структура та методика визначення 

тарифної ставки може призвести до втрати конкурентних позицій компанії на страховому 

ринку в разі завищення тарифу та збільшення імовірності банкрутства – при заниженні рівня 

страхової премії.  

Ефективне проведення тарифної політики забезпечує рівновагу між отриманими 

преміями та здійснюваними виплатами і понесеними витратами страховика, що, як 

результат, призводить до стабільної діяльності страхової компанії. 

Серед умов забезпечення фінансової стійкості страхових операцій не можна не 

назвати вирівнювання розмірів сум, на які застраховані, різні об'єкти. Це завдання 
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розв'язується шляхом перестрахування. Використовуючи механізм перестрахування, 

страховик має змогу визначати обсяг власної відповідальності за будь-яким великим 

одиничним ризиком або групою однорідних ризиків, передаючи при цьому надлишок 

зобов‘язань перестраховій компанії. Даний інструмент надає страховій компанії додаткову 

можливість управління ризиками, які виникають в межах її операційної діяльності. 

Виникає необхідність розподілу організації на певну кількість підрозділів (центрів 

відповідальності), менеджери яких будуть відповідальні за результати його діяльності і 

контролювати процес досягнення певного фінансового показника (сума страхових премій, 

страхові виплати, рівень ризику страхового портфелю, обсяг інвестицій, частка 

перестрахування, загальний обсяг витрат, прибуток). 

З метою управління рівнем фінансової стійкості страхової компанії необхідно 

виділити та охарактеризувати найбільш істотні її складові, а також встановити прийнятний 

рівень даних параметрів. 

Управління фінансовою стійкістю страховика є системою заходів, здійснення яких 

має на меті забезпечити його фінансову стійкість в довгостроковому періоді, передбачає три 

основні етапи: 

 визначення цільових орієнтирів та впровадження механізму управління 

фінансовою стійкістю; 

 формування аналітичного забезпечення досягнення та управління фінансовою 

стійкістю страхових організацій; 

 управління ризиками втрати фінансової стійкості страховика 

Заходи, які необхідно прийняти з метою реалізації такої фінансово-економічної 

політики, яка дала б змогу підтримувати їх фінансову стійкість в довгостроковому періоді 

необхідно здійснювати в такі етапи: 

 встановлення планового показника фінансової стійкості на визначений період 

(як правило, рік); 

 вибір фінансових інструментів для контролю над рівнем фінансової стійкості; 

  визначення основних якісних параметрів, які впливають на фінансову 

стійкість; 

  розробка та представлення комплексу відповідних управлінських рішень для 

менеджерів вищої і середньої ланки; 

 порівняння показника фінансової стійкості на кінець звітного періоду із 

запланованим та аналіз ефективності фінансової політики страхової організації. 

Стратегічне управління фінансовою стійкістю складається з таких логічних етапів: 
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1. Визначення поточного фінансового стану компанії, ліквідності її активів та 

платоспроможності. Передбачається оцінка діяльності компанії протягом останніх років і 

відповідність до економічних нормативів, установлених державним регулятором. 

2. Визначення бажаного фінансового стану та терміну його досягнення. Під час 

реалізації цього етапу доцільно орієнтуватися на лідера ринку з урахуванням довгострокової 

перспективи, а в разі управління компанією-лідером рекомендуємо використати модель 

умовного ідеального страховика, що є абсолютним монополістом на ринку й має оптимально 

збалансований страховий та інвестиційний портфель, користується високим рівнем довіри на 

фінансовому ринку. 

3. Вибір методів і засобів досягнення зазначеного рівня фінансової стійкості. На нашу 

думку, найкращим варіантом для вітчизняного страхового ринку виступає залучення 

фінансових ресурсів за допомогою продажу частини корпоративних прав стратегічному 

інвесторові як елементу диверсифікації джерел фінансування бізнесу. 

4. Створення системи підтримки досягнутого рівня. Зазначений етап передбачає 

формування інформаційної бази про стан справ компанії, інструментів оперативного впливу 

на ситуацію та індикаторів, що дають змогу оцінити вплив прийнятих рішень. Ефективність 

використання цієї системи залежить від рівня впровадження інформаційних технологій, 

кваліфікації менеджменту та поточного рівня фінансової стійкості страховика. 

5. Локалізація відповідальності страховика за всіма напрямами його діяльності. Цього 

можна досягти шляхом створення страхової групи, що складається з керуючої компанії та 

страховиків, більшістю корпоративних прав яких вона володіє. 

 Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є складним процесом, 

пов‘язаним з постійним контролем всіх сфер діяльності страховика та своєчасною реакцією 

менеджменту компанії на зміну середовища. Страхова компанія повинна врахувати якомога 

більше чинників впливу на її діяльність, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою зміцнення 

рівня її фінансового стану. 

Правильна оцінка фінансової стійкості дасть змогу ефективно здійснювати управління 

власними фінансовими ресурсами, досягти належного рівня конкурентоспроможності своєї 

страхової компанії, забезпечить виконання зобов‘язань у повному обсязі та функціонування 

страхової компанії протягом тривалого періоду навіть при настанні значних за розмірами 

збитків. 
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Думич М. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ  

На сучасному етапі становлення ринкового середовища в Україні особливе значення 

має розвиток малого підприємництва. Адже, саме малі підприємства, що не вимагають 

великих стартових інвестицій і гарантують високу швидкість обороту ресурсів, здатні 

найшвидше і економно вирішувати проблеми реструктуризації економіки, формування і 

насичення ринку споживчими товарами в умовах дестабілізації економіки і обмеженості 

фінансових ресурсів. Але слід зазначити, що малі підприємства в Україні у своїй діяльності 

стикаються з певними труднощами.  

Дослідженням діяльності та розвитку малого підприємництва присвячені праці таких 

авторів, як З.С. Варналія, С.Г. Дриги, І.Г. Манцурова, В.І. Ляшенко, В.І. Шпака, Е.П. 

Милявської, Л.І. Воротіна, Т.В. Черняка та інших фахівців.  

Мале підприємництво є важливою складовою ринкового господарства, невід‘ємним 

елементом конкурентного механізму. Це зумовлено тим, що воно є одним з провідних 

секторів ринкової економіки і значною мірою впливає на зайнятість, темпи економічного 

розвитку, структуру ВВП, структурну перебудову економіки, характеризується швидкою 

окупністю витрат.  

На жаль, сьогодні в Україні розвиток малого підприємництва залишається на 

низькому рівні. Так, в Україні у 2012 р. малим підприємництвом займалось лише 26,6% 

населення працездатного віку (а питома вага малих підприємств  складає  92,9%  від  

загальної  кількості  зареєстрованих підприємств у країні). 

Основними видами діяльності у сфері малого підприємництва в Україні є торгівля, 

будівництво, фінансова діяльність та сфера послуг. Продукція малих підприємств формує 

понад 50% ВВП країн Європи. Для порівняння – в Україні (за даними 2012 р.) цей показник 

дорівнює 7%. Унаслідок руйнівного впливу кризових явищ в Україні спостерігалось  

зменшення  чисельності малих підприємств. Найбільше падіння припадало на 2010 р. 

(зменшення на 5,5% у порівнянні з 2009 р.) та 2011 р. (на 8,9% у порівнянні з 2010 р.). 

Кількість малих підприємств в Україні з 75 на 10 тис. наявного населення у 2009 р. 

скоротилась до 70 у 2011 році. В Україні частина збиткових підприємств малого бізнесу з 

32,8% від загальної кількості у передкризовому 2007 р. збільшилась до 41,4% у 2012 р. 

Серед основних проблем, які гальмують розвиток малого підприємництва в Україні 

слід відзначити: 
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1) дефіцит матеріальних ресурсів, як наслідок недостатньої фінансової підтримки 

з боку держави, неврегульованості механізмів кредитування малого підприємництва та 

високої вартості кредитних ресурсів; 

2) відсутність чіткої системи податкових преференцій; 

3) недосконалість нормативно-правового забезпечення у сфері обліку та звітності; 

4) нерівні умови господарювання підприємств на ринку, у т.ч.: різні стартові 

можливості щодо доступу до фінансових ресурсів та державних інвестицій; нестача 

інформації; брак коштів на освоєння нової продукції та отримання сучасних технологій 

тощо; 

5) недостатнє фінансування регіональних програм підтримки і розвитку малого 

підприємництва, а також недосконалість контролю за використанням виділених коштів; 

6) нерівномірність розташування та розвитку малого підприємництва у регіонах 

України, що обумовлено загальною економічною ситуацією в регіоні. 

Таким чином, з вищенаведеного бачимо, що в Україні виникає нагальна потреба у 

забезпеченні державної підтримки розвитку малого підприємництва. З огляду на це, 

необхідним є проведення наступних заходів:  

1) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, що 

відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві; 

2) залучення малих підприємств до виконання науково-технічних і соціально-

економічних програм, постачання продукції для державних та регіональних потреб; 

3) забезпечення фінансової державної підтримки малих підприємств шляхом 

запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів, 

часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами; 

4) спрощення процедур здійснення державного нагляду для малих підприємств та 

скорочення строку проведення таких процедур; 

5) організація перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

6) впровадження механізмів стимулювання до використання у виробництві 

новітніх технологій, які забезпечують підвищення якості товарів та ін. 

Виконання зазначених заходів дасть можливість не лише залучити нові фінансові 

ресурси, а й забезпечити їх прибутковість, і в результаті капіталізувати мале 

підприємництво. Буде сформовано платоспроможний попит населення, який є суттєвим 

чинником накопичення фінансових ресурсів на місцевому, регіональному і державному 

рівнях. 

Отже, мале підприємництво відіграє в економіці будь-якої країни вагому роль. В 

Україні розвитку малого підприємництва перешкоджає ряд проблем, тому його подальший 
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розвиток можливий тільки за наявності концептуально-виваженої системи державно-

правових заходів, спрямованих на економічну, соціальну, інформаційну та інші види 

підтримки малого підприємництва.  

 

 

Думич М. М. 

Львівська державна фінансова академія 

 Науковий керівник - Костишина М.Т., к.е.н., доцент  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Одними з головних економічних критеріїв, які свідчать про економічний стан 

суспільства та поєднують інтереси працівників, роботодавців, громадян та держави в цілому, 

а також безпосередньо впливають на рівень життя населення, є заробітна плата, її розміри та 

своєчасність виплат. 

Облік оплати праці є одним із найважливіших і складних у загальній системі обліку, і 

ведеться в обов‘язковому порядку. Важливим є сьогодні знати особливості законодавства 

про працю та з якими проблемами обліку розрахунків з оплати праці можна зіткнутися.  

Багато авторів ставить проблему обліку заробітної плати на головне місце серед 

інших аспектів облікової системи. Заслуговують уваги праці вітчизняних  та зарубіжних 

авторів, серед яких: Г. Башнянин, Ф. Бутинець, П. Куцик, М. Корягін, О. Лишиленко, О. 

Полянська, В. Сопко та ін. Однак, вдосконалення нормативно-правової бази зумовлює 

необхідність подальшого дослідження питань документального забезпечення та обліку 

розрахунків з оплати праці. 

Відповідно до ст. 1 Закону України ―Про оплату праці‖, заробітна плата –це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Заробітна плата перебуває в центрі уваги різних зацікавлених сторін – найманих 

працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, профспілок, державних 

структур. Для кожної із сторін значення її оцінюється по-різному, але несвоєчасність 

нарахування та утримання зачіпає всіх. 

Сьогодні серед основних проблем обліку оплати праці необхідно виділити проблеми 

оцінки розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартості робочої 

сили в Україні. Ці проблеми породжують низку   дій (з боку керівників і власників 

підприємств), які спричиняють проблеми обліку розрахунків з оплати праці, а відтак, і 

аудиту розрахунків з оплати праці. 

До першочергових завдань владних структур належить державне регулювання всієї 

системи організації оплати праці, основою якої повинен бути прожитковий мінімум, 

оскільки підвищення мінімального розміру оплати праці стимулює її зростання. 
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Прожитковий мінімум повинен забезпечити відтворення робочої сили в умовах нових 

механізмів ціноутворення. Важливого значення має принцип встановлення розміру 

мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, як соціального гаранту суспільства.  

Дуже важливо відображати економічно достовірну та обгрунтовану інформацію про 

виконання нормативів та динаміку показників про працю, нагляд за дотриманням 

співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням 

невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на 

підприємстві. На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу 

на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного 

співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати. Так, хоча розмір 

мінімальної заробітної плати останніми роками має динаміку до зростання, він не дозволяє 

забезпечити мінімальні потреби людини, не є стимулом підвищення продуктивності праці і 

не відповідає умовам сьогодення. 

Однією з проблем обліку розрахунків з робітниками з оплати праці на сьогодні є 

недостатня автоматизація ділянки обліку та відсутність частини додаткових реквізитів у 

документах з обліку оплати праці.  

Тому одним із напрямів вдосконалення бухгалтерського обліку є зменшення кількості 

документації завдяки впровадженню багатоденних і накопичувальних документів, 

використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання обчислювальної 

техніки.  

З метою вдосконалення праці потрібно автоматизувати ведення обліку, що значно 

полегшує роботу бухгалтера, виключає можливість помилок, цим самим забезпечуючи 

правильність нарахування заробітної плати та нарахування обов‘язкових платежів до фондів 

і бюджету. При цьому відпадає потреба в перевірках, ревізіях, аудиті первинної 

документації. 

Особливо гострою є проблема ―тіньової‖ заробітної плати, яка являє собою заробіток 

працівника, який знаходиться за межами офіційного (державного) обліку і контролю. Для 

подолання проблеми ―тіньової‖ заробітної плати потрібно здійснювати заходи, що 

направлені на її легалізацію.  

Не менш важливими проблемами обліку розрахунків з оплати праці в умовах сучасної 

економічної кризи є примусова відпустка працівників за власний рахунок, переведення 

працівників на неповний робочий день, звільнення працівників, затримка виплати заробітної 

плати, не проведення індексації заробітної плати та компенсацій за невикористані відпустки.  

Основним напрямком удосконалення тарифного регулювання заробітної плати є 

запровадження єдиної гнучкої тарифної системи (ЄТС), яка передбачає наявність двох 
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тарифних сіток, пристосованих до категорій працівників. Головна перевага ЄТС – 

запровадження єдиного уніфікованого підходу щодо оцінки складності робіт і диференціації 

тарифних умов оплати праці, всіх категорій персоналу та підвищення стимулюючої ролі 

тарифної системи.  

З метою приведення заробітку українців до європейського рівня доцільно збільшити 

заробіток на суму відрахувань на соціальні потреби. Сума заробітку, яка залишається у 

розпорядженні працівника на задоволення його власних потреб, залишиться без змін, 

враховуючи утримування із заробітної плати, податки і відрахування до Пенсійного фонду та 

інші суми. 

Заробітна плата є однією з найскладніших економічних категорій і одним з 

найважливіших соціально-економічних явищ. З метою вдосконалення обліку оплати праці в 

Україні необхідним є: запровадження комп‘ютерних систем обліку заробітної плати; 

розробка нових та удосконалення існуючих форм первинних документів з обліку оплати 

праці; легалізація заробітної плати; посилення контролю за нарахуванням та виплатою 

заробітної плати та ін. Реалізація зазначених завдань дасть змогу ліквідувати недоліки у 

формуванні показників економічної діяльності підприємств та забезпечить соціально-

економічний розвиток України. 

 

 

Думич М. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – П’ятночко Н.Є., ст. викладач  

 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ  ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ 

Становлення та розвиток ринкової економіки в Україні нерозривно пов‘язані з 

виробництвом конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. Одночасно основною передумовою здійснення господарської 

діяльності більшості підприємств є достатній обсяг та раціональне використання виробничих 

запасів. Сьогодні кожне підприємство намагається максимально уважно будувати політику 

ефективного управління виробничими запасами, адже вони є базою підтримання 

виробничого процесу. Також, займаючи домінуючу частину активів підприємства, запаси 

відіграють вагому роль у формуванні структури витрат підприємства, а їх вартість суттєво 

впливає на рівень рентабельності виробництва.  

Процес відображення запасів в обліку, який складався роками, не задовільняє 

інформацією управлінський персонал, тому сьогодні важливим є вирішення питання 

пристосування сучасної системи обліку виробничих запасів на підприємствах до вимог 

оптимізації оперативності та достовірності надання інформації для потреб менеджменту з 
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метою раціоналізації управління такими активами та підвищення ефективності діяльності 

суб‘єктів господарювання в цілому.  

Практика показує, що процес обліку використання виробничих запасів є 

трудомісткою ділянкою. Тому на багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а 

на деяких – запущеність обліку, що призводить до великих втрат запасів. Все це ще раз 

підтверджує, що досі залишаються невирішеними багато важливих питань, пов‘язаних з 

розробкою науково обгрунтованої системи обліку використання виробничих запасів. 

Тому, аналізуючи в цілому діяльність деяких підприємств з обліку виробничих 

запасів, можна виокремити такі  негативні аспекти: 

– складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів, 

що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на 

неподібні активи;  

– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств; 

– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів 

утворення запасів; 

– обмеженість контролю використання виробничих запасів;  

– застосування підприємствами застарілих галузевих нормативно-правових актів 

з обліку і контролю виробничих запасів;  

– відсутність комплексного поєднання усіх видів обліку підприємства для 

забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською інформацією. 

Актуальною на сьогодні також є проблема переходу на комп‘ютеризовану форму 

обліку, оскільки ще багато підприємств ведуть журнально-ордерну форму обліку. Це дуже 

трудомісткий процес.  

Недоліком в обліку виробничих запасів на підприємствах є і те, що підрозділи, які 

співпрацюють із складом, потребують більш оперативної інформації про надходження 

сировини і матеріалів, тому необхідно автоматизувати комплексне розсилання звітності про 

надходження сировини і матеріалів іншим підрозділам. 

При безоплатній передачі виробничих запасів також існують проблемні питання. 

Відповідно до вимог податкового законодавства, у підприємства, яке здійснює дані операції, 

утворюються доходи, які необхідно оподатковувати, що суперечить самому економічному 

змісту операції. Враховуючи, що при безоплатній передачі виробних запасів виручка від 

реалізації дорівнює нулю, фактично від таких операцій підприємство несе лише витрати. 

Тому таке тлумачення не збігається з фіскальним підходом контролюючих органів. 
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Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інформації про 

виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної облікової практики підходів 

щодо ефективного їх використання та оптимізації результатів діяльності підприємства через 

застосування принципів і методів бухгалтерського обліку. 

Саме тому можна виділити наступні напрямки вдосконалення обліку виробничих 

запасів на підприємствах: 

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням інформаційних 

технологій обробки економічної інформації;  

2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами та обгрунтування раціональних методів проведення інвентаризації 

виробничих запасів, оскільки успішне функціонування підприємств залежить, перш за все, 

не тільки від  вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того,  

наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;  

3) узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку виробничих 

запасів;  

4) обгрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і 

технології виробництва;  

5) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств 

(застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та 

оперативного регулювання процесів утворення запасів); 

6) удосконалення діючих форм документації з оперативного обліку виробничих 

запасів, а саме їх руху у процесі виробництва, для цього доцільно ввести нові форми 

первинної документації, що мають забезпечити своєчасність надходження та вибуття 

виробничих запасів підприємства та ін. 

Отже, можна зробити висновок, що реалізація перелічених вище напрямів 

удосконалення обліку виробничих запасів призведе до значного підвищення 

результативності їх фінансово-економічної діяльності, а внесення запропонованих змін 

впровадження їх у практику буде сприяти впорядкуванню бухгалтерського обліку 

виробничих запасів. 
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Жураківська М.О. 

Львівська державна фінансова академія 

 Науковий керівник - Гринчишин Я.М., к.е.н., доцент 

ВИДИ ВЛАСНОГО  КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Управління власними фінансовими ресурсами - це один з елементів фінансової 

політики підприємства, частина загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в 

забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку. 

Основою для функціонування і розвитку будь-якого підприємства є власний капітал, 

який становить собою величину його активів, скориговану на величину зобов'язань. Цю 

величину прийнято називати чистими активами підприємства, тобто активами «очищеними» 

від зобов‘язань. Власний капітал підприємства формується в процесі його заснування (так 

званий стартовий капітал), а також під час функціонування підприємства.  

У першому розділі балансу (звіту про фінансовий стан) виділяються такі види 

власного капіталу: зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, 

резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, 

вилучений капітал. 

Під зареєстрованим капіталом розуміють юридично оформлену, офіційно оголошену і 

належним чином зареєстровану частину внесків власників до капіталу підприємства. У його 

складі виділяють: статутний капітал – зафіксовану в установчих документах загальну 

вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;  пайовий 

капітал – сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у 

товаристві для здійснення його господарської діяльності, а саме: суми пайових внесків 

членів споживчого товариства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та 

інших підприємств, що передбачені установчими документами. 

Капітал у дооцінках - це додатковий капітал, сформований під час дооцінки 

необоротних  активів і фінансових інструментів, яка здійснюється у випадках, передбачених 

чинним законодавством, та відповідно до положень бухгалтерського обліку. 

 Додатковий капітал включає суми, на які вартість реалізації випущених акцій 

перевищує їхню номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, 

безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та внески засновників понад 

зареєстрований статутний фонд.  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  – частина чистого прибутку, що не 

була розподілена між власниками. 

Резервний капітал  – сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства 

або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 
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Неоплачений капітал – це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до 

статутного капіталу. 

Вилучений капітал дорівнює фактичній собівартості акцій власної емісії або часток, 

викуплених товариством у його учасників. 

Управління фінансовою безпекою підприємства забезпечується через виконання 

власним капіталом функцій, основними з яких є: 

1. Забезпечення життєдіяльності підприємства, що показує, яке значення має 

статутний та власний капітал для власників підприємства. Чим більший статутний капітал, 

тим захищенішим є підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів. Якщо 

через збиткову діяльність перманентно зменшується власний та статутний капітал, то 

підприємство може опинитися на межі банкрутства.  

2. Функція фінансування та забезпечення ліквідності. Вкладами учасників та 

засновників до статутного капіталу поряд зі спорудами, обладнанням, цінними паперами та 

іншими матеріальними цінностями можуть бути грошові кошти. Вони використовуються для 

фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства, а також для погашення 

заборгованості за позиками, що, у свою чергу, підвищує показники ліквідності. 

3. Функція забезпечення незалежності. Якщо у підприємства є великий статутний та 

власний капітал, зменшується його залежність від позичкових джерел фінансування.   

Виходячи з функцій власного капіталу, цілей зменшення та збільшення, можна 

пояснити основні його переваги і недоліки. До позитивних сторін фінансування за рахунок 

власного капіталу можна віднести: 

1. Простота залучення, оскільки рішення, пов‘язані із збільшенням власного капіталу 

(особливо за рахунок внутрішніх джерел  його формування) приймаються власниками і 

менеджерами підприємства без необхідності отримання згоди інших господарюючих 

суб‘єктів. 

2. Вища здатність генерування прибутку у всіх сферах діяльності підприємства, 

оскільки при його використанні не потрібна сплата позичкового відсотка у всіх його формах. 

3. Забезпечення фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможності 

в довгостроковому періоді, а відповідно і зниження ризику банкрутства. 

Разом з тим, власному капіталу, як єдиному джерелу фінансування діяльності 

підприємства, властиві такі недоліки: 

1. Обмеженість обсягу залучення, а отже і можливостей суттєвого розширення 

масштабів операційної та інвестиційної діяльності підприємства в періоди сприятливої 

кон‘юнктури ринку на окремих етапах його життєвого циклу. 
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2. Висока вартість порівняно з альтернативними позичковими джерелами формування 

капіталу. 

3. Нереалізована можливість приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу 

за рахунок залучення позичкових фінансових коштів з допомогою ефекту фінансового 

важеля. 

Абсолютна та відносна величини власного капіталу підприємства залежать від 

фінансових можливостей підприємства та обраної ним політики щодо структури капіталу. 

 

 

Задорожна М.Є. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Сич О.А., к.е.н., доцент 

СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В 

УКРАЇНІ 

Фінансова безпека – складова економічної безпеки, яка характеризує стан захищеності 

життєво важливих (ключових) інтересів держави, регіонів, підприємницьких структур та 

громадян у фінансовій сфері від впливу широкого кола негативних чинників (загроз).  

Сьогодні в Україні вирішується  складна проблема – розвиток недержавних пенсійних 

фондів і створення безпечних умов їх функціонування.  

З 1 січня 2004 року в Україні набув чинності Закон України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» відповідно до якого недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це 

юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує та здійснює свою 

діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 

пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює 

пенсійні виплати учасникам фонду. 

В умовах, коли нестабільність економічної (в т. ч. банківської) системи підірвала 

останню довіру населення до фінансових установ та гарантії повернення своїх внесків, 

важливою умовою реалізації даного Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення" є 

створення механізмів захисту внесків на підставі використання існуючого міжнародного 

досвіду. Задля цього розробниками Закону було зроблено такі заходи: розподілили 

повноваження різних надавачів послуг НПФ, впровадили прозорість щодо їх діяльності (за 

допомогою системи звітування та оприлюднення інформації), диверсифікували 

інвестиційний портфель, ввели суворий державний контроль за цією сферою тощо. 

Державний контроль і нагляд в сфері недержавного пенсійного забезпечення є 

важливим елементом в системі створення надійного механізму захисту, який зробить 

максимально безпечними внески юридичних і фізичних осіб в недержавні пенсійні фонди. 
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Державний нагляд і контроль повинні забезпечуватися шляхом використання 

організаційних і правових заходів і механізмів. 

 Серед відповідних механізмів та заходів, слід відмітити регулювання діяльності 

наглядового органу – Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Основне 

завдання такого заходу полягає у здійсненні нагляду за функціонуванням системи 

недержавного пенсійного забезпечення та її окремих учасників з метою захисту інтересів 

учасників пенсійних фондів. 

  Важливим елементом державного контролю діяльності недержавних пенсійних 

фондів та гарантування надійності пенсійного забезпечення через ці фонди є розробка 

Комісією пакетів нормативних актів з питань діяльності та методичного забезпечення роботи 

недержавних пенсійних фондів, формування адміністративно – правових пропозицій щодо 

захисту фінансових інтересів учасників та вкладників фондів. 

  Дієвим заходом державного впливу на діяльність недержавних пенсійних фондів, а 

відповідно, і гарантом їх інвестиційної діяльності, є одержання встановленої звітності про 

діяльність недержавного пенсійного фонду та інформацію про його фінансовий стан. 

Внески до НПФ належать учаснику на праві приватної власності, так як і весь 

нарахований на них інвестиційний прибуток. Пенсійні накопичення не можуть бути 

відчужені від учасника і будуть виплачені йому в повному обсязі за наявності відповідних 

підстав. Права учасника НПФ є законодавчо забезпеченими, а перехресний нагляд і контроль 

у сфері недержавного пенсійного забезпечення практично унеможливлює порушення прав 

учасника фонду. 

Держава, згідно ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення», не несе 

відповідальності по зобов‘язанням НПФ, а отже, не може гарантувати доходності НПФ. 

Єдина функція держави – нагляд і контроль за дотриманням законодавства. 

Отже, держава через запровадження законодавчої бази, що контролюватиме 

діяльність недержавних пенсійних фондів, закладає в законодавстві певні важелі впливу та 

може, при потребі, оперативно коригувати дії всіх учасників системи недержавних пенсійних 

фондів. Разом з тим державні органи, саме на стадії розробки нормативно - правової бази 

функціонування недержавних пенсійних фондів, повинні розробити комплекс заходів для 

того, щоб реально та дієво впливати на рівень зацікавленості недержавних пенсійних фондів 

у реалізації відповідної  політики. 

Для стабільності функціонування, спроможності виконання своїх зобов‘язань перед 

своїми вкладниками, забезпечення належної керованості та гарантованості інвестиційної 

діяльності недержавних пенсійних фондів, недостатньо лише законодавства, що забезпечує 

діяльність недержавних пенсійних фондів. Необхідно розробляти та впроваджувати 
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торговельний, цивільний, господарський, податковий кодекси, вдосконалювати фінансове і 

банківське законодавство. Терміново необхідним є створення сукупності законодавчих актів, 

які б охоплювали всі сектори ринкової економіки, сприяли упорядковуванню взаємовідносин 

між суб‘єктами ринку на усіх фазах процесу відтворення. 

Держава, у свою чергу, здійснюючи контроль за діяльністю пенсійних фондів, 

покликана, насамперед, дбати про захист пенсійних заощаджень, створення та захист 

конкурентного середовища, захищаючи таким чином інтереси вкладників пенсійних фондів. 

 

 

Заріцька У.Р. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Скибінська З.М., к.е.н., доцент  

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Беручи до уваги сучасні умови розвитку економіки в нашій державі, актуальним 

постає питання формування та підтримки на належному рівні фінансової безпеки суб‘єкта 

господарювання, з огляду на його стратегічні цілі. У ситуації, що склалась на ринку 

керівникам підприємств необхідно не тільки визначити  галузь та мету діяльності, але й 

забезпечити реалізацію оперативних планів та стратегічних цілей господарювання.  

Питання фінансової безпеки суб‘єктів господарювання знаходить відображення у 

наукових публікація таких вчених, як І.А. Бланка, Н.А. Гринюка, Л.Г. Шемаєвої, тоді, як Т.В. 

Головко, А.І Хорєв та С.В. Сагова розглядають питання стратегічного управління суб‘єктом 

господарювання. У результаті даних напрацювань можна аналізувати необхідність 

забезпечення фінансової безпеки суб‘єкта господарювання у контексті стратегічного 

управління підприємством. 

Найбільш ймовірні загрози фінансовій безпеці підприємства виникають у ході 

операційної діяльності, а саме через надмірне чи недостатнє фінансування. Надмірне 

фінансування призводить до нераціонального витрачання фінансових ресурсів, придбання 

надлишків та перенасичення обороту. Це знижує ймовірність досягнення запланованих 

результатів діяльності та зменшує прибуток. Тоді, як надто низький рівень фінансування 

зменшує ймовірність одержання якісного продукту, тим самим знижує ефективність 

діяльності, а отже, призводить до неможливості одержання очікуваного рівня прибутку. 

З точки зору стратегічного управління, дефіцит фінансування є не аби якою загрозою, 

оскільки це призводить до зниження платоспроможності, а отже ймовірна втрата партнерів, 

постачальників, покупців чи ринку збуту. Аналогічно це стосується і надлишку фінансових 

ресурсів, адже, якщо джерелами цих коштів є кредити, то виплата відсотків за цими 

кредитами призведе до зростання витрат; незбалансованість структури власного капіталу 
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може супроводжуватись неузгодженістю дій в управління. Складність стратегічного 

управління, власне, полягає у сукупності цих елементів забезпечення фінансової безпеки 

підприємства. 

Розглядаючи модель формування стратегії фінансової безпеки підприємства, варто 

зазначити, що в основі її побудови лежить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

суб‘єкта господарювання, а також наявні фінансові, трудові, матеріальні та інші ресурси. 

Стратегія фінансової безпеки формується на основі таких факторів, як цінова політика, 

нормування, ресурсозабезпеченість, конкурентні позиції, збутова політика, система 

розподілу прибутку. Вона визначає конкурентні позиції підприємства, зумовлює можливість 

додаткового залучення фінансових ресурсів та надходження виручки відповідно до 

можливостей суб‘єкта господарювання.  

Переважна більшість згадуваних вище науковців акцентують свою увагу на методах, 

функціях та завданнях фінансової безпеки підприємства. Проте, більш важливим вважаємо 

визначення всіх аспектів та факторів дестабілізації фінансової безпеки підприємства, які 

можна класифікувати відповідно до можливості виникнення на - виробничо-структурні, 

кадрові, ринкові, управлінські, ризикові, силові та правові. Усі ці фактори є взаємопов‘язані, 

оскільки неможливе ефективне функціонування підприємства без прийняття  управлінських 

рішень, відповідного професійного кадрового складу, сприятливих умов ринку, врахування 

ризикових сторін та правового підґрунтя.  

Отже, фінансова безпека суб‘єкта господарювання - це невід‘ємна передумова 

здійснення стратегічного управління підприємство, що забезпечує досягнення цілей суб‘єкта 

господарювання та є системним явищем у загальній стратегії підприємства. Врахування 

вище згаданих факторів стратегічного управління фінансовою безпекою, дозволить 

керівництву залучати додаткові ресурси, мінімізувати витрати та максимізувати прибуток, 

що власне, і є запорукою досягнення мети діяльності підприємства. 

 

 

Казанівська Н.Г. 

Львівська державна фінансова академія  

Науковий керівник - Сич О.А., к.е.н., доцент 

ВПЛИВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ  НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ 

СТРАХОВИКА 

В сучасній нестабільній економіці актуальним завданням є забезпечення фінансової 

стійкості страхових компаній. Обмежені фінансові ресурси вітчизняних страховиків на фоні 

зростаючих потреб фізичних і юридичних осіб в захисті майнових інтересів обумовлюють 

необхідність використання перестрахування. Так як, перестрахування є важливим 
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механізмом перерозподілу ризиків, який дозволяє компенсувати і скоротити потенціал 

збитків.  

Дослідженням характеристик перестрахування та його впливу на фінансову стійкість  

страховика присвячені роботи  багатьох вчених.Серед яких можна виділити роботи:К. 

Пфайффера, Д. Хемптона, В. Базилевича, Н. Внукової, О. Гаманкової, О. Козьменко, Л. 

Орланюк-Малицької, С. Осадця, В. Єдакова, Г. Ізмайлова, Н. Кирилової, А. Фадєєвої, Ю. 

Фогельсона, П. Фурсевича та ін. 

Під фінансовою стійкістю страхових операцій  слід розуміти балансування доходів з 

витратами за страховим грошовим фондом ,що формується із страхових внесків сплачених 

страхувальниками (премій). 

Особливе значення фінансової стійкості страхових компаній для економіки в цілому 

обумовлено низкою причин. По-перше, розвиток страхового сектора в системі фінансових 

відносин на макрорівні сприяє стабілізації економічних відносин та забезпеченню соціальної 

стійкості суспільства. По-друге, зміцнення фінансової стійкості страхових компаній 

сприятливо впливає на ринкові відносини на макроекономічному рівні в цілому. По-третє, 

страхові компанії суттєво впливають на ринок інвестицій, оскільки є надійним джерелом 

формування фінансового капіталу. 

На фінансову стійкість страховика впливають різноманітні фактори (достатній 

власний капітал;страхові резерви;позитивні результати інвестиційної політики;ефективна 

тарифна політика)про те,одним із найважливіших факторів виступає надійна система 

перестрахування. 

Перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом, 

перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх 

обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або 

нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно із законодавством 

країни, в якій він зареєстрований. 

Перестрахування також можна визначити як систему економічних відносин 

вторинного страхування, відповідно до якої страховик, приймаючи страхові ризики, частину 

відповідальності за ними передає на узгоджених умовах іншим страховикам 

(перестраховикам) з метою створення за можливістю збалансованого страхового портфеля, 

забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхових операцій. 

Інститут перестрахування існує для вирівнювання страхових сум, які прийняті на 

страхування за ризики, для приведення потенціальної відповідальності за сукупною 

страховою сумою відповідно до фінансових можливостей страховика для забезпечення 
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фінансової стійкості страхових операцій та їх рентабельності, та для взаємної участі у 

ризиках, прийнятих на страхування іншими страховиками.  

Перестрахуванням досягається не тільки захист страхового портфеля від впливу на 

нього серії великих страхових випадків або навіть одного катастрофічного випадку, але і те, 

що оплата сум страхового відшкодування по таких випадках не лягає важким тягарем на 

одне страхове товариство, а здійснюється колективно всіма учасниками. 

За допомогою перестрахування страховик може захиститись від випадкових 

(спричинених непередбачуваними обставинами) відхилень розрахункової збитковості від її 

фактичного рівня в поточному році. Тому перестрахування є необхідною умовою 

забезпечення фінансової стійкості й нормальної діяльності страховика незалежно від розміру 

його капіталу та страхових резервів. 

За договором перестрахування страховик, який уклав договір страхування, страхує в 

іншого страховика (перестраховика) ризик виконання частини своїх обов'язків перед 

страхувальником.  

Страховик, який уклав договір перестрахування, залишається відповідальним перед 

страхувальником у повному обсязі відповідно до договору страхування.  

Перестрахування - це необхідна умова забезпечення фінансової стійкості й 

нормальної діяльності страховика незалежно від розміру його капіталу та страхових 

резервів.Перестрахування, підтримуючи страхову компанію, сприяє розширенню її страхової 

діяльності. Це дуже важливо для страховика, який зацікавлений у розширенні можливостей 

своєї компанії. Ураховуючи перестрахування, страховик може брати на страхування більшу 

кількість ризиків. А це дає страховій компанії змогу використовувати закон великих чисел і 

основну закономірність страхування - збитки кількох покриваються багатьма.В 

цілому,перестрахування розширює фінансові можливості страховиків, забезпечує 

диверсифікацію ризиків і захист від кумуляції збитків. 

 

 

Квасниця М. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Блащук-Дев’яткіна Н. З., к.е.н., доцент 

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ОДИН З 

ІНСТРУМЕНТІВ ЗАВОЮВАННЯ РИНКУ 

Банківська система України проходить серйозну перевірку часом в умовах постійних 

економічних трансформацій. Слід відмітити, що зовсім недавно банки України були під 

впливом світової фінансової кризи, яка значно знизила їхню прибутковість і знизила рівень 

довіри з боку населення. Зараз, коли ситуація в банківській системі дещо стабілізувалася, 

значної актуальності набуло відновлення іміджу та надійності комерційних банків. 

http://ua-referat.com/Перестрахування
http://ua-referat.com/Товариство
http://ua-referat.com/Колектив
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Банки почали активно використовувати маркетингові інструменти, новітні технології 

з метою підтримки конкурентоспроможності, зручного та оперативного обслуговування 

клієнтів, надання консультацій, розробка інтуїтивного програмного забезпечення для 

користувачів, а також для підтримки стабільності комерційного банку в цілому. 

Варто звернути увагу, на активну роботу банків в соціальних мережах. Як відомо, 

соціальна мережа – це структура, що складається з певних елементів, якими можуть бути як 

люди, так і соціальні групи. Найпопулярнішими соціальними мережами на даний час є: 

―Facebook‖, ―Twitter‖, ―ВКонтакте‖, ―Однокласники‖, ―Google+‖ та інші. 

Банкам вигідно займати нішу в соціальних мережах, оскільки це надає їм наступні 

переваги: 

 моніторинг потенційних клієнтів перед видачею кредиту: активність, сталість, 

коло спілкування, обговорення роботи та бізнесу; 

 таргетування цільових груп потенційних споживачів, і окремих клієнтів, для 

підвищення ефективності маркетингу; 

 пошук боржників, а також неплатників; 

 оперативний обмін інформацією між співробітниками банку в режимі онлайн, 

інструктажі, навчання, передача досвіду, рішення аналогічних завдань і схожих проблем, 

робочі групи по проектам; 

 підвищення відвідуваності сайту компанії; 

 пошук необхідного персоналу та експертів; 

 популяризація бренду; 

 використання живих маркетингових медіаканалів, виявлення задоволених 

клієнтів, що підтримують компанію; 

 побудова образу максимальної прозорості та довіри; 

 оперативний моніторинг, опитування, отримання оперативної маркетингової 

інформації. Використання даних зворотного зв'язку в режимі реального часу, відстеження 

відгуків про товари та послуги, тенденцій, вивчення думок і уподобань. 

Як бачимо, активна діяльність банків у соціальних мережах розширює поле їхньої 

діяльності. 

Безумовним лідером ―Facebook‖ є ПУМБ, який 12 серпня 2012 року підсилив свої 

позиції подолавши позначку в 10 тис. учасників групи. До речі, ПУМБ зробив це першим з 

українських банків. Отже, загальний розмір його спільноти склав 11519 осіб. Райффайзен 

Банк Аваль, який на другому місці в рейтингу, контролює 8756 передплатників. У Дельта 

Банку, що витіснив Укрсоцбанк з третього рядка у серпні 2012 року, в кінці місяця було 4930 

онлайн-друзів. 
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Сервіс мікроблогінгу ―Twitter‖ українські банки використовують переважно як 

додаткову гарячу лінію. Лідируючі позиції у даній мережі займає ПриватБанк – загальна 

кількість передплатників становить 2649, на другому місці PlatinumBank – кількість 

платників становить 1718, замикає трійку лідерів Ерсте Банк, в якого загальна кількість 

передплатників – 1376 осіб. 

Першочергово, для ефективної та продуктивної роботи в мережі банки повинні бути 

готові до таких моментів, зокрема: 

 по-перше, розуміння того, що в онлайні банк стає більш відкритим, як для 

спілкування, так і для критики; 

 по-друге, мати кваліфікованих та інтернет-грамотних людей, які зможуть 

спілкуватися в мережі; 

 по-третє, потрібно визначити чим саме банк може бути цікавий інтернет-

аудиторії і яку користь це принесе банку. 

Наступним кроком є розробка стратегії і планування конкретного наповнення 

комунікацій та інтеграції онлайн-активностей з планами в оффлайні. Важливо також 

відстежувати свою ефективність в онлайні, яка вимірюється не тільки кількістю друзів, 

скільки якістю спілкування та активністю діалогу. 

Слід пам‘ятати, що на банківську діяльність у соціальних мережах впливають 

маркетингові ризики. Головний ризик – це завищеність очікувань. Тобто, соціальна мережа – 

це все-таки натовп. І надати відповіді на запитання одночасно всім охочим практично 

неможливо. 

До маркетингових ризиків можна віднести також нанесення шкоди репутації банку 

через неформальне спілкування в соціальних мережах, витік конфіденційної інформації, 

якою можуть скористатися конкуренти. Якщо співробітники банків спілкуються в робочий 

час, то це небезпека вірусних атак. Тому постає необхідність надійного захисту власних 

акаунтів та соціальної мережі їх розробниками в цілому. 

Отже, запорукою успіху і гарантом стабільної роботи, підтримка та підвищення 

конкурентних позицій банківської установи є активна участь у соціальних мережах, а також 

розвиток нових банківських продуктів на базі інноваційних технологій. 
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Кравців О.А. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник -  Гринчишин Я.М., к.е.н., доцент 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ПРИНЦИПИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ 

Під реструктуризацією розуміють сукупність організаційно-господарських, 

фінансово-економічних, правових, технічних заходів, що спрямовані на зміну структури 

підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правових форм і можуть 

забезпечити довгострокову ефективність, конкурентоспроможність та інвестиційну 

привабливість господарського суб'єкта. 

Проведення реструктуризації спричиняють, як проблеми виживання підприємств, що 

знаходяться на межі банкрутства, так і необхідність підвищення ефективності роботи в 

умовах некерованості підприємства, що розвивається, внаслідок його розширення, 

перспектив зниження прибутковості, конкуренції. 

Розвиток підприємства як складний, багатовимірний процес, здійснюваний в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища, вимагає системного управління, що полягає у 

врахуванні відповідних принципів. Принципи управління реструктуризацією формують 

базисні підходи і необхідні умови для побудови ефективної системи реалізації радикальних і 

комплексних перетворень.  

У процесі реструктуризації підприємств виділяють такі основні принципи:  

Принцип обґрунтованості. Стратегічна значущість процесу реструктуризації і значні 

інвестиційні витрати потребують обґрунтування його необхідності з метою зниження 

невизначеності розвитку підприємства. Ухвалення необґрунтованого стратегічного рішення 

проводить підприємство до довготривалого інерційного розвитку по неефективному шляху, 

знижуючи стійкість і динаміку прогресу, при цьому зміна вектора розвитку потребує значних 

організаційних зусиль. 

Реалізація принципу обґрунтованості тісно пов‘язана з дослідженням необхідних умов 

проведення реструктуризації, які визначають набір критеріїв аналізу поточного 

функціонування і перспектив розвитку, що дозволяють приймати рішення про продовження 

еволюційного шляху розвитку або про початок реструктуризації підприємства. Ступінь 

обґрунтованості знаходиться в прямій залежності від деталізації і широти сфер дослідження. 

Принцип готовності до реструктуризації. Можливості розвитку на основі 

реструктуризації в кризовій ситуації обмежені поточним станом із здатністю підприємства 

привертати необхідні інвестиційні ресурси. У цих умовах радикальні перетворення на 

підприємстві можуть призвести до втрати його стійкості, тому вимагають системної 

підготовки. 
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Об‘єктивна складність процесу реструктуризації, яка виявляється в необхідності 

перетворення значної кількості елементів, зумовлює обов‘язковість підготовки заходів, в 

тому числі прогнозування, планування, аналіз можливих сценаріїв і наслідків радикальних 

перетворень. Відсутність відповідної підготовленості до процесу реструктуризації фактично 

означає його організацію за принципом «проб і помилок», що перетворює сам процес на 

базисний, хаотичний набір дій з випадковим результатом. 

Принципи своєчасності. В умовах циклічності розвитку підприємства забезпечення 

стійкості в процесі реструктуризації пов‘язане з визначенням оптимальних термінів початку і 

завершення процесу реструктуризації з урахуванням етапу циклу функціонування 

підприємства, оскільки збіг зовнішніх негативних тенденцій з внутрішніми процесами 

системної дестабілізації збільшує вірогідність виникнення кризового стану. 

Дотримання оптимальних термінів реалізації процесів реструктуризації забезпечує 

збереження стійкості підприємства в період перетворень на допустимому рівні. 

Принцип збалансованості. Процеси реструктуризації порушують поточну рівновагу 

стану підприємства і погіршують його економічний стан в перехідний період. У зв‘язку з 

цим при проведенні реструктуризації необхідно визначити розумне співвідношення між 

поточною діяльністю і розвитком, тобто визначити оптимальні темпи проведення 

перетворень, допустимий рівень стійкості і ефективності. 

Крім того, необхідно забезпечити баланс між підсистемами підприємства, який 

досягається на основі узгодженості, ритмічності і гармонійності перетворень. 

Принцип урахування невизначеності. Радикальність перетворень в багатовимірній 

системі взаємодій процесів, технологій і структури в умовах динамічності змін зовнішнього 

середовища відображає високий ступінь невизначеності отримання кінцевого результату 

реструктуризації. 

Об‘єктивна невизначеність знижує точність прогнозування і рівень керованості 

процесом реструктуризації, що негативно відбивається на динаміці розвитку, ефективності і 

стійкості підприємства. 

Принцип зниження опору перетворенням. До джерел опору змінам відносяться 

інерція поточного функціонування і зовнішнє середовище. Інерційні процеси є наслідком 

стійкості і неформальності внутрішньо системних зв‘язків і взаємодій, які в процесі 

перетворень прагнуть до збереження в колишньому вигляді, перешкоджаючи процесам 

реструктуризації. У зв‘язку з цим зростає невизначеність ефекту від процесу 

реструктуризації, коли керовані перетворення не мають результату, адекватного силі впливу 

через прагнення системи повернутися в початковий стан. 
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Системні зміни на підприємстві і в стосунках з зовнішнім середовищем традиційно 

зачіпають економічні інтереси контрагентів і конкурентів, що в результаті провокує опір 

зовнішнього оточення з метою збереження колишнього балансу сил і положення на ринку.  

Принцип зниження опору перетворенням полягає в подоланні або зниженні процесів 

дестабілізації і опору розвитку з боку внутрішніх учасників і зовнішнього середовища, яким 

постійно піддається  підприємство як система. 

 

 

Крайник Х. В.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дуб А.Р. , к.е.н. 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ ТА ПРІОРІТЕТИ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

Для забезпечення повноцінного розвитку важливим як для країни, так і для регіонів є 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. А тому інвестиційна політика держави 

повинна бути спрямована на створення сприятливих умов здійснення інвестиційної 

діяльності для досягнення цілей соціально-економічного розвитку держави та регіонів. 

У Львівській області проводиться активна політика залучення іноземних інвестицій. 

Інвестиції надходять із 70-ти країн світу. Станом на 01.01.2013 року обсяг прямих іноземних 

інвестицій, вкладених в економіку Львівщини становив 1634.8 млн.дол. США. Лідерами 

інвестування  є партнери із Кіпру (31,9% від загального обсягу іноземних інвестицій на 

01.07.2013 р.), Польщі (31,7%) та Австрії (14,7%).  Найбільші обсяги інвестицій залучено у 

промисловість,  фінансову діяльність та  операції з нерухомим майном та наданням послуг 

підприємцям.  

Промисловий комплекс Львівщини представлений різноманітними сферами 

діяльності: від видобутку корисних копалин до виробництва товарів першої необхідності. 

Машинобудування за його обсягами посідає друге місце та має найбільший виробничий 

потенціал, тут зосереджено 15% вартості основних засобів промисловості і зайнято 23% усіх 

працівників. Нафтовидобувна промисловість функціонує в південній частині області, на 

території Бориславського нафтопромислового району, що є одним із найстаріших у Європі. 

Львівщина має можливості розвитку нетрадиційних, поновлюваних джерел енергії. Сьогодні 

на Львівщині діє Східницька ВЕС потужністю 750 кВт. В останні роки провідними є харчова 

промисловість. У цій галузі найбільша питома вага належить підприємствам із виробництва 

кондитерських виробів, алкогольних та безалкогольних напоїв. У харчопереробну галузь 

інвестовано 52,9 млн дол. США (13,8%). Сфера послуг також приваблює підприємців. 

Особлива активність помітна у сфері громадського харчування (бари, кафе, ресторани), 

відпочинку (диско-зали), косметично-перукарських послуг, транспортних перевезень 
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пасажирів та інших. Львівщина володіє значним рекреаційним та культурним потенціалом 

для відпочинку та санаторно-курортного лікування. Упродовж останніх років 

спостерігається активізація готельного бізнесу. Кількість готелів та інших закладів для 

короткотермінового проживання приїжджих постійно зростає. 

У Львівській області є 2 вільні економічні зони: ―Курортополіс Трускавець‖ та 

―Яворів‖. ―Курортполіс Трускавець‖ - це  вузькоспеціалізована вільна економічна зона, 

пріоритетною метою якої є сприяння розвитку санаторно-курортного господарства, 

медицини та охорони здоров'я. СЕЗ ―Курортполіс Трускавець‖  можна вважати унікальним 

експериментальним явищем, оскільки в Україні немає аналогічної системи. Привабливість 

цієї СЕЗ полягає у державній гарантії інвестицій на 20 років та збереження у повному обсязі 

усіх прав та пільг суб‘єктів економічної зони у випадку її ліквідації. Що стосується самих 

пільг, то вони дуже вигідні: 1. Звільнення від сплати земельного податку на період освоєння 

земельної ділянки, та будівництва об‘єктів. 2. Звільнення від сплати ввізного мита та податку 

на додану вартість при ввозі на територію економічної зони медичного обладнання, 

оснащення, програмного забезпечення, об‘єктів інтелектуальної власності для потреб, 

пов‘язаних із реалізацією інвестиційних проектів. 3. Звільнення на 3 роки від оподаткування 

прибутку, отриманого на території курортполісу від реалізації інвестиційних проектів.  

 У СЕЗ ―Курортополіс Трускавець‖, яка функціонує з 2000 р. активно залучаються 

іноземні інвестиції (всього з початку функціонування зони станом на 01.01.2012 року 

залучено інвестицій в сумі 235794,9 тис.дол. США, з них іноземні – 89061,1тис.дол. США), 

створюються нові робочі місця (з 2000р. створено більше 7000 робочих місць) та 

модернізуються старі й будуються нові заклади санаторно-курортного оздоровлення. Таким 

чином, ринок рекреаційних послуг ―Курортполісу Трускавець‖  є дуже перспективним і 

динамічним. 

Спеціальна економічна зона ―Яворів‖ поєднує в собі функції комплексної виробничої 

зони, вільної митної зони та технологічного парку. Суб‘єктам СЕЗ ―Яворів‖, які реалізують 

інвестиційні проекти надаються такі пільги: 1. Звільняються від ввізного мита та ПДВ 

устаткування, обладнання, комплектуючі до них для потреб пов‘язаних з реалізацією 

інвестиційного проекту (крім підакцизних товарів) на 5 років. 2. Звільняються від сплати 

податку на прибуток отриманий від реалізації інвестпроектів в перші 5 років з моменту 

отримання першого прибутку і на 50% в наступні роки. На сьогодні зареєстровано 5 

суб‘єктів СЕЗ ―Яворів‖: Закрите акціонерне товариство ―Авторот-Краковець-Глонік‖, 

дочірнє підприємство ―Градієнт‖ та ―Вікнабуд‖, ТзОВ ―Термобуд‖ та ТзОВ ―Міжнародна 

комерційна компанія‖.  Створено новий інформаційно-аналітичний ресурс для суб‘єктів 
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малого підприємництва ―Бізнес мережа Львівщини‖ (www.biznet.lviv.ua), який забезпечує 

вільний доступ до інформації.  

Львівщина має унікальні шанси стати важливим осередком прямих іноземних 

інвестицій та нових конкурентних компаній. Їх зростання стимулюватиметься ресурсним 

потенціалом прикордонної області та сучасним рівнем економічного розвитку. Для цього 

нам потрібно сприяти формуванню привабливого інвестиційного середовищша шляхом: 

1. Спростити процес відкриття нового підприємства або придбання частки в уже 

існуючій компанії. 

2. Розвивати діяльність при обласній адміністрації ―єдиного офісу‖ обслуговування 

інвесторів, який надає допомогу потенційним інвесторам у процесі створення (чи придбання) 

підприємства.  

3. Вивчити умови діяльності в регіоні іноземних компаній, зокрема у сфері правового 

регулювання та інфраструктури. 

4. Створити систему надання інформації про ділові й інвестиційні можливості регіону, 

про наявні земельні ділянки, підприємства, що шукають інвестиції, можливості 

фінансування, тощо. 

5. Ініціювати створення бізнес-інкубаторів у вибраних містах і районах Львівщини. 

Надати допомогу районним адміністраціям і органам місцевого самоврядування у 

стимулюванні підприємництва на місцевому рівні. 

6. Посилити кооперацію з місцевими банками і фінансовими установами з метою 

розроблення нових програм розвитку і реструктуризації пріоритетних секторів регіональної 

економіки. 

7. Опрацювати програми створення і розвитку місцевих та регіональних гарантійних 

фондів і фондів взаємодопомоги, поширювати цю ідею серед районних і муніципальних 

органів влади. 

8. Поширювати інформацію про ділові й інвестиційні можливості за допомогою всіх 

наявних каналів промоції та обміну інформацією. 

9. Розробити і впровадити комплексні антикорупційні програми. 
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Крайник Х. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Мищишин І. Р.,старший викладач  
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ЯПОНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

Страховий ринок Японії став формуватися наприкінці 19 століття. До  70-их років 20 

століття діяльність страхових компаній була здебільшого на  внутрішніх ринках, а на 

міжнародній арені зводилася переважно до сприяння просування продукції японських 

компаній на світовий ринок. Активний вихід японських страхових компаній на міжнародну 

арену є наслідком того, що Японія зуміла досягти суттєвих успіхів за багатьма економічним 

показниками. У 70-80 роки почалася бурхлива міжнародна експансія страхових компаній 

Японії. В 1996 фінансовому році сума премій зі страхування життя жінок у Японії досягла 

300 мільярдів американських доларів, а по інших видах страхування – 80 мільярдів 

американських доларів. Ці показники вивели японський страховий ринок на друге місце у 

світі.  

Органи влади в Японії чітко регламентують діяльність страхової організації. Без згоди 

Міністерства фінансів не можуть змінюватися ставки страхових премій. Конкуренція між 

страховими компаніями обмежена завдяки відсутності страхових брокерів, оскільки система 

страхування складається з великої кількості відділень і агентів.  

З 1 квітня 1996 року у Японії набрав чинності новий закон, який регулює страхову 

діяльність. Розробниками закону було прийнято до уваги 3 основні концепції: зручність для 

страхувальника, внесок у національну економіку й гармонізація з міжнародним ринком. 

Також цей закон дає можливості для розвитку програм захисту споживача, із гарантування 

безпеки страховика. 

Провідні страхові компанії Японії основному спеціалізуються на страхуванні життя. 

Велике значення надають ринку перестрахування у зв'язку з тим, що у Японії велика 

ймовірність настання страхового випадку через стихійні лиха. Стихійні лиха є одним із 

руйнівних явищ для японської економіки.  

Найпотужніший землетрус в історії Японії стався 11 березня 2011 року. За оцінками 

Swiss Re, землетрус, цунамі і аварія на АЕС ―Фукусіма‖ в Японії коштували галузі 35 млрд 

дол. Базуючись на підрахунках страхових виплат за підсумками року, можна говорити про 

те, що 2011 р. став для страхових компаній наймаштабнішим за обсягом виплат за всю 

історію існування галузі страхування. У Японії ринок страхування завжди відрізнявся 

високою концентрацією страхового бізнесу, тобто малим числом компаній (табл. 1). 

 

 

 



 268 

Таблиця 1  

Кількість страхових компаній на ринку Японії 

Отже, руйнівний удар стихії залишив негативні наслідки для економіки Японії. 

Знищена інфраструктура і необхідність великих коштів на відновлення збільшили внутрішні 

борги Японії та призвели до банкрутства багатьох страхових компаній. Число предсавництв 

японських страховиків за кордоном також зазнало змін (табл. 2). 

2011 рік став для страхових компаній ―руйнівним‖. Згідно з Генеральною страховою 

асоціацією Японії збитки від землетрусу для відновлення будівель складає 1,0 трлн ієн . 

Розмір виплат по договорах страхування життя становить 2,7 трлн. ієн. 

Таблиця 2  

Представництва японських страховиків за кордоном 

     Але застраховані збитки від землетрусу для японських страхових компаній є 

обмеженими. Згідно закону, який набрав чинності 1 квітня 1996 року в Японії і який регулює 

страхову діяльність, приватні страхові компанії співпрацюють з урядом у системі  

перестрахування збитків від  землетрусу для особистого житла до 5,5 трлн ієн.  

      Страховий ринок Японії зазнав значних втрат від землетрусу в 2011 році, тому для 

держави і приватних страхових компаній, щоб досягнути покращення у цій сфері необхідно: 

1. Ефективне  управління схильністю до ризику стихійних лих, які можуть призвести 

до масових втрат. Такі науки як архітектурне проектування та наука про Землю  створили 

Тип страхових компаній Кількість 

до 2011року станом на 01.07.2011 

Страхування життя  40 28 

Інші види страхування 28 22 

Всього 68 50 

Вид компанії 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Дочірніх компаній, в т.ч: 

-  філій страхування з 50% і більше 

японського капіталу  

-  перестрахування філій в яких  

менше 50% японського капіталу 

93 97 99 108 108 104 

39 38 40 38 38 34 

54 59 59 70 70 70 

Філії прямого страхування 49 50 54 56 55 36 

Агенти прямих філій страхування 24 24 20 19 19 18 

Проміжний підсумок 166 171 173 183 183 158 

Закордонні філії 9 9 9 5 6 5 

Агенти за кордоном 38 38 38 37 37 32 

Проміжний підсумок 47 47 47 42 43 37 

Загальний підсумок 213 218 220 225 226 195 

020406080100до 115млндо 871 млн.до 5,5 млрдприватні страхові компаніїдержава
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методології інженерного моделювання ризику землетрусів. Ринку страхових послуг 

необхідне підвищення ролі такого інженерного моделювання у своїй діяльності.  

 2.  Підвищення стрес-тестування. Дивлячись на стихійні лиха в Океанії з 2010 року 

землетруси, великомасштабні повені і потужні циклони виникають нерідко. Стихійні лиха 

повторюються більш часто і  страхові компанії повинні здійснювати стрес-тести, які 

припускають кілька стихійних лих на рік. Вони повинні також підвищити стрес-тестування, 

вивчити обгрунтованість своїх припущень про масштаби стихійних лих у світлі даних, таких 

як виникнення послідовних землетрусів в тому ж регіоні та історичні події. Страховим  

компаніям буде потрібно ще більшу різноманітність стрес-тестів у майбутньому.  

4. Навіть якщо компанія покращує ефективність вишуканість моделювання і проводить 

різні стрес-тести, манера, в якій він використовує результати має вирішальне значення. 

Моделювання і стрес-тести обов'язково обмежені і самі по собі повністю забезпечити точні 

рішення не можуть. Визнаючи, що теорія має свої межі, компаніям необхідно реалізовувати 

всієї операції з використанням результатів моделювання в поєднанні з знаннями 

андеррайтингу і професіоналів управління ризиками. У непередбачуваному середовищі 

професіонали з управління ризиками  дають уявлення про різні явища та перетворюють 

неясності даних у ідентифіковані ризики.  

 

 

Легка Т. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Альошина Л. Є., к.е.н., доцент 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ 

ЗАБОРГОВАНІСТІ БАНКІВ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 

На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи України вкрай 

актуальним є питання використання нових підходів для вдосконалення управління 

проблемною заборгованістю з метою зниження ризиків банків. Одним із перспективних 

напрямів є створення банками ситуаційних центрів управління проблемною заборгованістю 

за кредитними операціями. Проблемною пропонується визначати таку кредитну 

заборгованість, за якою банк вбачає небезпеку своєчасного і повного її погашення внаслідок 

дії різноманітних чинників (економічних, юридичних, соціальних). До категорії проблемних 

кредитів, на наш погляд, повинні бути віднесені такі кредити: 

- усі прострочені кредити, незалежно від їх категорії ризику; 

- усі кредити, за якими обліковуються прострочені, сумнівні чи несплачені доходи, 

незалежно від їх категорії ризику; 

- термінові кредити, віднесені до категорій ризику "сумнівний", "безнадійний"; 
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-  інші кредити, які не мають перелічених ознак проблемності, однак їх позичальники 

у банку мають принаймні ще один кредит, який має такі ознаки. 

Ситуаційний центр управління проблемною заборгованістю фізичних осіб за 

кредитними операціями – це автоматизовані робочі місця для фінансових менеджерів і 

експертів банку, адаптовані для оперативної побудови й апробації сценаріїв (імітаційних 

моделей), швидкого аналізу та оцінки ситуації з врегулювання проблемної заборгованості на 

основі використання сучасних методів оброблення й аналізу статистичних даних і знань. 

Тобто, це система ситуаційного управління, яка поєднує людський інтелект, інформаційні 

технології, сучасні програмно-технічні засоби і засоби моделювання в процесі прийняття 

рішень стосовно врегулювання проблемної заборгованості в банку. 

Ситуаційний центр управління проблемною заборгованістю на основі використання 

сучасної аналітичної техніки, методик, методологій, інформаційних технологій дає змогу 

створити, реалізувати і забезпечити системність, прогнозування небажаних наслідків рішень, 

об'єктивну оцінку рівня та чинників ризику під час врегулювання проблемної заборгованості.  

Ситуаційний центр управління проблемною заборгованістю реалізує концептуальну 

модель інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень стосовно врегулювання 

проблемної заборгованості у межах системного моніторингу, який базується на комплексній 

інформаційній обробці законодавчих, нормативних, аналітичних, експертних та 

статистичних даних. Діяльність ситуаційного центру управління проблемною 

заборгованістю за кредитними операціями повинна, на наш погляд, містити такі напрями: 

аналітичний, організаційний, фінансово-інвестиційний, консультаційний, інформаційний.  

Для удосконалення управління проблемною заборгованістю юридичних та фізичних 

осіб за кредитними операціями пропонується використовувати так зване управління за 

цілями (management by objectives) - процес, який складається з чотирьох етапів: розроблення 

чітких цілей управління проблемною заборгованістю; розроблення чітких планів їх 

досягнення; коригувальні заходи для досягнення запланованих результатів; систематичний 

контроль та оцінка результатів діяльності. 

За результатами проведених досліджень було з‘ясовано, що банківський ситуаційний 

центр управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями, в межах своєї 

компетенції, може ефективно: 

- здійснювати планування заходів щодо реструктуризації та стягнення проблемної 

заборгованості, а також координувати та здійснювати контроль та нагляд за реалізацією цих 

заходів філіями банку; 

-  здійснювати моніторинг простроченої кредитної заборгованості банку у співпраці з 

його структурними підрозділами, які причетні до процесу видачі та супроводження кредитів; 
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-  розробляти механізми реструктуризації проблемної кредитної заборгованості 

позичальників (фізичних і юридичних осіб); 

-  надавати консультаційну допомогу філіям та структурним підрозділам головного 

банку з питань реструктуризації та стягнення проблемної кредитної заборгованості банку; 

-   безпосередньо здійснювати процес реструктуризації та/або погашення проблемної 

кредитної заборгованості, яка належить до його компетенції; 

-  готувати та оформляти документи на розгляд кредитного комітету банку про 

оприбуткування на балансі банку майна боржників в рахунок погашення кредитної 

заборгованості; 

-  здійснювати підготовку та оформлення документів на розгляд кредитного комітету 

банку щодо списання безнадійної до повернення кредитної заборгованості позичальників 

(юридичних та фізичних осіб); 

-   аналізувати результати роботи філій банку з повернення проблемної кредитної 

заборгованості, ініціювати проведення службових розслідувань причин, які призвели до 

виникнення проблемної кредитної заборгованості; 

-  готувати звітність про виконану роботу та результати реструктуризації і погашення 

проблемної заборгованості боржників банку для керівництва банку. 

Таким чином вирішення проблеми зниження кредитного ризику потребує від 

комерційних банків активної роботи над розробкою та впровадженням у практику сучасних 

механізмів організації управління реструктуризацією і стягненням проблемної 

заборгованості, які б забезпечили високу ефективність під час здійснення заходів, 

спрямованих на погашення прострочених кредитів. 

 

 

Мельник О. 

Львівська державна фінансова академія  

Науковий керівник - Сич О.А., к.е.н., доцент 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У МІСТАХ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Однією з основних проблем економічної діяльності підприємства є забезпечення його 

ефективної та стабільної роботи. У сучасних мінливих та високо конкурентних  умовах 

актуальним є питання без кризового стабільного розвитку, а з переходом до ринкових 

відносин в Україні підприємства повною мірою оцінили вплив різного роду криз. Відповідно 

тенденції сучасного розвитку економіки такі, що питання безпеки набувають особливої ваги. 

Пояснюється це глобальними процесами, що відбуваються в світі. Зокрема такими 

дестабілізуючими факторами світової економіки є тероризм, зміни цін на нафту і інші 
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енергоносії та сам стан фінансової системи з фінансовими відносинами  між економічними 

суб‘єктами. 

В умовах зростаючих загроз для розвитку бізнесу і розвитку діяльності зростає 

потреба у наявності ефективної системи управління і контролю за фінансовою безпекою 

підприємства. Недостатня увага до цього питання з боку самих підприємств може привести 

до різкого спаду діяльності та рентабельності бізнесу. Тож, загроза втрат і збитків зумовила 

актуальність обраного питання. 

Питанню фінансової безпеки приділяли увагу вчені Куркін М. В., Понікаров В. Д., 

Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С. та інші, та незважаючи на їх праці, єдиного 

підходу до визначення поняття «фінансова безпека підприємства» в сучасній науковій 

літературі, на жаль, не існує. 

В умовах неоднозначного та складного трансформаційного періоду, що проходить 

економіка України, підприємство як відкрита система функціонує в нестабільному та 

динамічному зовнішньому середовищі, що породжує загрози його ефективній діяльності. 

Саме тому актуально постає проблема забезпечення в ринкових умовах господарювання 

фінансової безпеки підприємств України. Оскільки наша держава є унітарною і складається з 

24-х областей, то питання фінансової безпеки можна розглянути на прикладі області, в якій 

проживаю, а саме – Львівської. В дослідженні використано статистичний збірник «Малі 

підприємства Львівщини» головного управління статистики у Львівській області, з якого 

можна почерпнути  дані, які в доступній формі проілюструють дослідження поняття 

фінансової безпеки підприємства. 

Основною метою дослідження є визначення змісту поняття «фінансова безпека 

підприємства», розкриття основних сутнісних характеристик фінансової безпеки 

підприємства, належне обґрунтування міркувань з цього приводу. Для досягнення 

встановленої мети в рамках окресленого питання, потрібно вирішити наступні завдання: 

− дослідити поняття фінансової безпеки; 

− обґрунтувати свою думку щодо дослідження цього поняття. 

Ситуація стосовно фінансової безпеки спонукає до моніторингу фінансової безпеки 

підприємством, яка забезпечуватиме стан захищеності його інтересів від конкуренції  і 

внутрішніх загроз. Для дослідження фінансової безпеки потрібно ретельно розібратися у 

визначенні цього поняття. На сьогоднішній день єдиного погляду на визначення поняття 

фінансової безпеки не існує, але узагальнюючи погляди різних вчених можна виокремити 

найбільш вдалі визначення цього поняття. На мою думку, найкраще фінансову безпеку  

характеризує Р. С. Папехін, який стверджує, що фінансова безпека  – це певний стан 

фінансової стабільності, в якому повинно знаходитися підприємство для реалізації своєї 



 273 

стратегії, що характеризується можливістю підприємства протистояти зовнішнім та 

внутрішнім загрозам.  

Існування різних визначень поняття «фінансової безпеки підприємства» значною 

мірою пояснюється широтою сутності сторін цієї економічної категорії, тому, щоб з‘ясувати 

її зміст, доцільно розглянути основні її характеристики. Найдокладніше характеристики 

фінансової безпеки підприємства розглянув І.О. Бланк, з яких ми виділимо такі основні 

положення: 

− фінансова безпека підприємства виражає певний аспект його фінансового 

стану, який відображає той чи інший рівень його фінансової захищеності; 

− фінансовий стан підприємства, який характеризує його фінансову безпеку, 

відображається визначеною сукупністю параметрів; 

− параметри системи фінансової безпеки підприємства потребують чіткої якісної 

і кількісної детермінації; 

− у системі фінансової безпеки підприємства розглядаються тільки пріоритетні 

фінансові інтереси, що відіграють найважливішу роль в забезпеченні його фінансового 

розвитку; 

− система пріоритетних фінансових інтересів повинна охоплювати не тільки 

поточні, але й довгострокові їх види; 

− пріоритетні фінансові інтереси підприємства в системі його фінансової безпеки 

повинні бути збалансовані з інтересами інших суб‘єктів його фінансових відносин; 

− загрози фінансовим інтересам підприємства генеруються не всією сукупністю 

факторів, що впливають  на здійснення його фінансової діяльності, а лише окремими 

факторами, які деструктивно впливають на підприємство й потребують ідентифікації; 

− у системі фінансової безпеки підприємства ідентифікуються не тільки реальні, 

а й потенційні загрози; 

− поняття фінансової безпеки включає захист його пріоритетних інтересів від 

загроз не тільки зовнішнього, а й внутрішнього характеру. 

Згідно статистичних даних головного управління статистики у Львівській області, 

частка малих підприємств Львівщини в економіці області у 2012 році в процентному 

відношенні займає вагоме місце. Тому для кращого висвітлення питання фінансової безпеки, 

свою увагу звернемо саме на малі підприємства області.   

Щоб дослідити фінансову безпеку підприємств Львівської області, візьмемо такі 

основні показники їх фінансової діяльності: 

− дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг); 

− витрати операційної діяльності; 
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− фінансовий результат від операційної діяльності; 

− оборотні кошти; 

− валові капітальні інвестиції.   

Для оцінки безпеки підприємств розраховано значення часткових та інтегрального 

показників фінансової безпеки підприємництва районів і міст Львівської області.  

Отримані дані порівняно з бальною шкалою, за якою визначалася рейтингова позиція: 

від 0 до 10 – низька,  від 41 – висока,  

Значення часткових та інтегрального показників фінансової безпеки підприємництва 

районів і міст Львівської області: 

- низький ( 0 — 10 )  - Моршин, Новий Розділ, Самбір; 

- нижче середнього ( 11 — 20 ) - Стрий; 

- середній рейтинг ( 21 — 30 )  - Борислав; 

- вище середнього ( 31 — 40 ) - Дрогобич; 

- високий ( від 41 ) - Червоноград, Трускавець, Львів. 

Однією з найважливіших проблем ефективного розвитку підприємства в ринкових 

умовах господарювання є забезпечення фінансової безпеки, яка вимагає створення на 

підприємстві власної системи безпеки, що покликана на своєчасне виявлення та запобігання 

зовнішнім та внутрішнім загрозам, забезпечення захисту інтересів підприємства та 

досягнення ним основної мети діяльності.  

 

 

Мигул Р.С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник -  Шот А. П., к.е.н., доцент 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

Основне призначення фінансової звітності полягає у забезпеченні користувачів, як 

внутрішніх так і зовнішніх, повною, правдивою та неупередженою інформацією про 

фінансово-майновий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства з метою 

прийняття ними обґрунтованих та правильних рішень. Світові фінансові ринки вимагають 

однакового підходу до застосування бухгалтерських та аудиторських стандартів у 

міжнародному масштабі, що зумовлює необхідність дотримання міжнародних стандартів 

ведення звітності. 

Складнощі при переході на МСФЗ  у першому кварталі 2013 року виникали у тих 

компаній, які при веденні бухгалтерського обліку не дотримувались вимог П(С)БО: 

відсутність поточної частини довгострокових зобов'язань; формальне визнання (не визнання) 

відстрочених податків; ігнорування необхідності створення резервів; "ігри" з додатковим 
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капіталом та ін. Їх в свою чергу, усували різними способами: навчанням персоналу; 

написанням чітких облікових політик, що підвищить дисциплінованість співробітників в 

процесі ведення бухгалтерського обліку; чітким розмежуванням податкового та фінансового 

обліку в системі управління підприємством та ін. 

Підприємства зіткнулися із проблемою відсутності нормативної бази. На практиці - це 

відбилося в необхідності звітувати за формами П(С)БО, які не відповідають вимогам МСФЗ 

ні за форматом, ні по змісту. Таким чином при складанні фінансової звітності за 

міжнародними стандартами в тих випадках, коли вимагається розкривати інформацію, 

подання якої не передбачено чинними формами фінансової звітності, така інформація 

розкривається в примітках до фінансових звітів. 

Проблеми адаптації фінансової звітності до МСФЗ на рівні суб‘єкта господарювання 

можна вирішити шляхом залучення спеціалізованих аудиторських чи консалтингових фірм; 

працевлаштування персоналу з відповідними знаннями, кваліфікацією чи сертифікатами; 

проведення додаткового навчання для вже працюючих спеціалістів підприємства. 

Крім кадрової проблеми, пов‘язаної з підготовкою і навчанням спеціалістів, при 

переході на МСФЗ суттєву увагу варто приділити також мовному бар‘єру. Оскільки офіційна 

мова МСФЗ – англійська, то це значно ускладнює роботу з нововведеннями в стандартах і 

своєчасністю їх застосування. Суттєвих труднощів при складанні звітності за міжнародними 

стандартами можуть також зазнати і підприємства, які автоматизували процес ведення 

обліку та складання звітності. 

Проблеми, пов‘язані із переходом українських підприємств на МСФЗ не можуть 

нівелювати тих переваг, які виникнуть у зв‘язку з такими змінами. Позитивними сторонами 

застосування МСФЗ як для суб‘єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так 

і для її користувачів є: 

– можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень; 

 – забезпечення порівнянності показників звітності з іншими суб‘єктами 

господарювання, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території 

здійснюють господарську діяльність; 

 – можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на міжнародні 

ринки; 

–   забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів; 

 – надійність та прозорість інформації. 

Впровадження МСФЗ дозволяє вдосконалювати внутрішню систему управління 

підприємством за рахунок використання єдиних методик обліку з метою управління 
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господарською діяльністю, а також підвищити конкурентоспроможність компанії за рахунок 

забезпечення надійною   інформацією зацікавлених користувачів. 

Отже, світові фінансові ринки потребують однакового підходу до складання 

фінансової звітності підприємствами, такий підхід забезпечується дотриманням у звітності 

МСФЗ. Звітність, що відповідає принципам МСФЗ, забезпечує повноту і достовірність 

інформації про діяльність підприємства, дозволяючи тим самим оцінити та проаналізувати 

його привабливість з погляду інвесторів і кредиторів. Використання МСФЗ для подання 

звітності є необхідною процедурою при виході на міжнародні ринки, дозволяючи таким 

чином розширити коло потенційних інвесторів.  Складнощі у переході на МСФЗ виникають 

у тих компаній, які при веденні бухгалтерського обліку не дотримуються вимог П(С)БО. 

Підприємства зіткнулися із проблемою відсутності нормативної бази. Ускладнює процес 

переходу на МСФЗ офіційна мова ведення звітності - англійська.  

Для детального розкриття інформації передбачено у додатку 3 до       НП(С) БО 1 

"Загальні вимоги до фінансової звітності" перелік додаткових статей фінансової звітності. 

Проблеми адаптації фінансової звітності до МСФЗ на рівні підприємства можна 

подолати залучення аудиторських і консалтингових фірм, працевлаштуванням персоналу з 

відповідними знаннями, проведенням кваліфікації працівників та іншими способами. 

Перехід на МСФЗ підвищує якість облікової інформації, сприяє виходу українських 

фірм на світові ринки і забезпечить довіру з боку партнерів. 

 

 

Мудріян Д.В., Дзерин М.І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Сич О.А., к.е.н., доцент  

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ АТРИБУТ ЙОГО 

ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Становлення і розвиток банківської системи України відбувається в умовах постійної 

зміни економічної кон‘юнктури і непередбачуваності перспективи. Це позначається на 

нестабільності багатьох українських фінансових установ і вимагає розробки заходів щодо 

захисту банків та їх клієнтів від підвищеного ризику. Сукупність таких факторів впливу 

спричиняє проблему забезпечення фінансової безпеки комерційних банків, яка є основою 

його стійкості. 

Банки, як і інші суб‘єкти господарської діяльності, змушені організовувати свою 

діяльність в умовах невизначеності, загроз і небезпек, породжених умовами перехідної 

ринкової економіки. Крім того, на розвиток банківської діяльності впливають і такі чинники, 

як нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в країні, недосконалість 

банківського законодавства, криміналізація суспільства, шахрайство, корупція та ін.  
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Функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки банку відбувається 

шляхом здійснення певних дій над її об‘єктами. В основі механізму забезпечення фінансової 

безпеки знаходиться системне поєднання інструментів, методів, важелів та інформаційно-

аналітичного забезпечення, що об‘єктивно існують як економічні закономірності, а також 

виробляються суб‘єктами управління фінансової безпеки банку для досягнення і захисту 

його фінансових інтересів. 

 Об‘єктом фінансової безпеки банку є фінансова діяльність банку, безпеку якої 

необхідно забезпечити, прибуток, джерела та обсяги фінансових ресурсів, структура 

капіталу, структура грошових потоків, структура активів, інвестиції, фінансові ризики, 

система фінансових інновацій, тощо. 

 Суб‘єкти фінансової безпеки — це керівництво банку і його персонал. Функції 

суб‘єкта фінансової безпеки організації залежно від її розміру можуть бути покладені як на 

певний структурний підрозділ, так і на окремого менеджера. 

 Предмет фінансової безпеки банку — діяльність суб‘єктів фінансової безпеки у 

напрямку реалізації принципів, функцій, стратегічної програми або конкретних заходів щодо 

забезпечення фінансової безпеки, яка спрямована на об‘єкти фінансової безпеки. 

Водночас, система фінансової  безпеки банку потребує постійного контролю, 

вдосконалення та управління ним у зв‘язку із: 

– змінами в чинному законодавстві держави; 

– розвитком банку, обранням ним нових напрямків діяльності; 

– зміною структури та кадровими змінами; 

– розвитком та впровадженням інноваційних технологій, зокрема комп‘ютерних; 

– зміною ринкової кон‘юнктури; 

– станом криміногенної обстановки в регіоні тощо. 

Окрім завдання забезпечити фінансову безпеку як самого комерційного банку, так і 

його клієнтів, фінансові установи повинні активно інформувати потенційного споживача про 

належний рівень своєї фінансової безпеки. Одним із індикаторів стабільного стану 

фінансової безпеки комерційного банку може вважатись його високий рейтинг, адже 

процедура рейтингування будується із використанням переліку показників, що 

застосовується і у процесі оцінки рівня фінансової безпеки компанії. 

Для успішного функціонування банків на належному рівні варто виділити наступні 

напрями політики фінансової безпеки: 

– безпека залучення і розміщення грошових вкладів; 

– безпека кредитування позичальників, контроль за виконанням кредитних угод; 

– безпека виконання валютних операцій і контроль за роботою обмінних пунктів; 



 278 

– безпека виконання операцій з цінними паперами; 

– своєчасна ідентифікація, оцінка і мінімізація всіх ризиків банківської діяльності; 

– безпека виконання операцій з електронними документами та платіжними 

картками; 

– безпека операційного і касового обслуговування банківських рахунків клієнтів; 

– безпека операції з нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним 

камінням; 

– контроль рекламної (PR) діяльності банку. 

Отже, враховуючи пріоритетність і важливість фінансової безпеки банку як 

невід‘ємного атрибуту його ефективного функціонування до заходів, що можуть суттєво 

покращити стан безпеки банку, пропонується віднести: 

– створення служби економічної безпеки та розширення її повноважень; 

– комплексну оцінку майбутніх працівників банківської сфери для виявлення їх 

схильності до шахрайства та встановлення рівня професіоналізму; 

–  сек‘юризацію.  

Але головне — це забезпечити ефективне функціонування механізму захисту 

фінансової безпеки банку шляхом чіткого визначення об‘єкта фінансової безпеки, суб‘єктів 

фінансової безпеки та принципів їх взаємодії між собою, факторів негативного впливу на 

об‘єкт безпеки та шляхів мінімізації можливості їх реалізації. 

 

 

Олінкевич Н.Б.  

Львівський національний аграрний університет  

Науковий керівник - Павленчик Н.Ф., к.е.н., доцент 

ЦІНОВІ РИЗИКИ НА АГРАРНОМУ РИНКУ 

 Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів 

підприємницької діяльності. Ризикованість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких 

як: сезонність виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий період 

обороту капіталу, велика складність зміни асортименту продукції та технології, ряд інших 

причин. Аграрні реформи та становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та 

форм господарювання значно збільшують ступінь невизначеності соціально-економічних 

процесів в сільському господарстві і, відповідно, підсилюють вплив ризиків на аграрний 

бізнес.  

В Україні процеси реформування аграрного сектору проходять непросто. На сьогодні 

їх результатом є складний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, значне 

зменшення поголів‘я сільськогосподарських тварин, а також зниження рівня життя в 

сільській місцевості. Однією з причин такого стану є те, що на початку реформ в аграрному 
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виробництві не були враховані можливі ризики реформування та їх вплив на результати 

діяльності сільгосппідприємств, а також не були напрацьовані адекватні інструменти та 

механізми їх мінімізації.  

Стале функціонування аграрного ринку передбачає розвинену інфраструктуру, як 

систему організацій та інституцій, що забезпечують зв‘язок між всіма його учасниками та 

створюють умови для вільного руху товарів. В Україні така інфраструктура мало розвинена. 

Немає ефективної системи цінового моніторингу, аналізу та прогнозування кон‘юнктури 

агроринку. Через нерозвиненість ринкової інфраструктури сільськогосподарські 

товаровиробники працюють в умовах підвищеної ризикованості не тільки внаслідок 

природо-кліматичних факторів, але й через відсутність ефективних ринкових інструментів, 

неможливості планувати свою діяльність, та виробляти маркетингові стратегії.  

Стає зрозумілим, що система мінімізації агроризиків як комплекс ефективних 

механізмів та інструментів держави та приватного сектору є необхідною складовою 

частиною ринкової інфраструктури та одним з базових елементів сталого розвитку галузі. 

Ризик є об‘єктивним елементом підприємницької діяльності. Але в 

сільськогосподарському виробництві ризик є значно більшим в силу ознак, характерних 

тільки для цього виду господарювання. Сезонність виробництва, довгий термін обігу 

капіталу, значна залежність від природно-кліматичних умов, велика кількість суб‘єктів 

господарювання, неможливість узгодження між ними всіх видів діяльності – це далеко не 

повний перелік всіх його чинників. 

З проведенням аграрної реформи та становлення ринкових відносин в аграрному 

секторі маркетингова діяльність часто визначає економічну ефективність роботи 

підприємства. Відповідно, виробивши продукцію і отримавши певний якісний та кількісний 

результат, сільгоспвиробник має справу з наступною групою ризиків – ринковими ризиками. 

До ринкових ризиків відносимо: маркетингові ризики; цінові ризики; фінансові ризики; 

інформаційні ризики. 

Значний вплив на результати діяльності сільгосппідприємств мають цінові ризики. У 

більшості  систем управління ризиками в аграрному секторі головне завдання – забезпечити 

хороший фінансовий результат діяльності сільгоспвиробника. До цінових ризиків на 

аграрному ринку можна віднести імовірність продати вироблену продукцію за ціною, яка не 

гарантує прибуток внаслідок продажу продукції в період її найбільшої кількості на ринку та 

сезонність продаж сіль господарської продукції.  

На ринках головних сільськогосподарських товарів ціни досить різко коливаються. 

Підвищення цін відбувається за незначної пропозиції та зниження їх при збільшенні 

кількості продукції. Також спостерігаються значні сезонні коливання цін протягом 
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маркетингового року. Нестабільні ціни впливають на рівень прибутковість агропідприємств. 

На наш погляд, цінові регулятори мають діяти як на рівні держави, так і на регіональному 

рівні. 

Система мінімізації агроризиків, як комплекс ефективних механізмів та інструментів 

держави та приватного сектору, є необхідною складовою частиною ринкової інфраструктури 

та одним з базових елементів сталого розвитку галузі сільського господарства. 

 

 

Онишків М. С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Ясіновська І.Ф., к.е.н. 

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В системі податкових інструментів регулювання економічних процесів важливу роль 

відіграють податкові пільги. Вони завжди були і залишаються об‘єктом особливої уваги і 

зацікавленості суб‘єктів господарювання, оскільки можливість їх застосування означає повне 

або часткове звільнення від оподаткування податками та зборами.  

У контексті Податкового кодексу податкові пільги є перевагами, що надаються 

окремим категоріям платників і створюють стимули для активізації їхньої господарської 

діяльності. Характерними ознаками податкових пільг є: 

1) обмежена сфера застосування – сфера застосування податкової пільги обмежена 

податком, у механізм якого вона вбудована; 

2) стимулююча спрямованість – за критерієм призначення податкові пільги бувають 

стимулюючі (метою яких є заохочення дій платників, які спрямовані на вирішення 

загальнодержавних завдань) та підтримуючі (спрямовані на полегшення податкового 

навантаження для окремих груп платників податків); 

3) регулююча спрямованість – податкові пільги спрямовано на перерозподіл 

фінансових ресурсів з метою регулювання процесів і пропорцій економічного відтворення; 

4) нейтральність – установлення податкових пільг не впливає на збільшення або 

зменшення конкурентоздатності платника податків, оскільки порядок і підстави їх надання 

встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної 

конкуренції;  

5) мобільність – податкові пільги дають змогу оперативно коригувати умови 

оподаткування з метою забезпечення ефективної реалізації регулюючої функції податків;  

6) екстериторіальність – застосування пільг не має спеціальних обмежень за 

територіальною ознакою, вони застосовують на тій території, на якій стягують відповідний 

податок. 
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Податкові пільги публікують у спеціальному нормативному документі – Довіднику 

пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов‘язкових 

платежів (станом на 01.10.2013р. діє Довідник ғ 68/1 податкових пільг). Вказаний документ 

є інформаційною базою, яка дозволяє платникам податків здійснювати процеси податкового 

планування. 

В Україні, як і в більшості країн світу, регулювання економічних процесів шляхом 

застосування податкових пільг спрямовується на забезпечення і підтримку збалансованого 

економічного зростання, стимулювання інвестиційної і підприємницької діяльності.  

З метою стимулювання розвитку пріоритетних сфер економіки тимчасово 

звільняються від оподаткування деякі види економічної діяльності. Зокрема, це стосується 

виробників біопалива на період до 1 січня 2015 р., газовидобувних підприємств – до 1 січня 

2020 р., готельного бізнесу, підприємств легкої промисловості, електроенергетики, 

літакобудування, машинобудування для АПК – до 2020 р., видавничої діяльності – до 2015 р. 

та інші. 

Податкова пільга є одним з видів додаткового інвестиційного ресурсу. При 

застосуванні пільгового оподаткування суб‘єкти господарювання при реалізації 

інвестиційних проектів одержують відстрочку у сплаті податків або їх сплачують за 

зниженими ставками. В результаті цього виникає податковий інвестиційний ресурс – капітал 

із від‘ємною вартістю. При його додаванні до сукупних ресурсів, на які витрачаються 

фінансові кошти в межах інвестиційного проекту, зменшується потреба в інвестиційних 

коштах. Як наслідок показники ефективності інвестиційного проекту значно покращуються і 

він зацікавлює потенційного інвестора.  

Податкові пільги є важливим інструментом податкового планування на мікрорівні. 

Наявність податкових пільг надає суб‘єктам господарювання важелі впливу на своє 

податкове навантаження. Механізм пільгового оподаткування передбачає, що суми 

вивільнених коштів (суми податку, які внаслідок застосування пільг не сплачуються до 

бюджету та залишаються в розпорядженні суб‘єкта господарювання) спрямовуються таким 

платником на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу 

виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій, повернення кредитів, 

використаних на зазначені цілі. Напрями використання коштів, вивільнених від 

оподаткування, мають бути пов‘язані виключно з тією діяльністю платника податку, дохід 

від здійснення якої звільняється від оподаткування. 

Проте одним із ключових недоліків чинної податкової системи України є 

недотримання принципу стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної 

активності (надання податкових пільг перетворилося на засіб нелегального зниження 
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податкового навантаження). Особливо гострою проблемою є забезпечення контролю за 

правильністю надання та обліку податкових пільг, за їх цільовим використання, а також 

притягнення до відповідальності за порушення цільового використання коштів.  

Враховуючи такі недоліки, необхідно проводити заходи щодо вдосконалення 

пільгового оподаткування в Україні. Безпосередньо податкові пільги повинні відповідати 

чітко визначеним критеріями, а саме: цільовому призначенню, ефективності, терміновості, 

гнучкості та адресності. Саме адресність та ефективність повинні стати головними 

критеріями надання пільг в умовах обмежених ресурсів формування доходної частини 

бюджетів різних рівнів. Забезпечити дотримання таких критеріїв можливо через створення 

державної системи моніторингу за цільовим використанням податкових пільг, а також 

введенням відповідальності за їх нецільове використання.  

Податкові пільги повинні бути тим стимулом, що забезпечить максимально повне 

розкриття підприємницького потенціалу вітчизняного бізнесу, скорочення розривів у рівнях 

конкурентоспроможності між українськими та зарубіжними, забезпечення сталого розвитку 

національної економіки. 

 

 

Паюк В.  

Львівський національний університет ветеринарної  

медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького   

Науковий керівник - Павленчик А.О., к.е.н., доцент 

РЕЗЕРВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Глибокі перетворення, що відбуваються в економіці, сприяють максимальній 

мобілізації внутрішніх резервів. Для ефективного функціонування суб‘єктів господарювання 

в умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об‘єму 

продукції, зниження собівартості, росту прибутку, як чинників фінансової безпеки. 

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, необхідно шукати невикористані 

можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви зростання прибутку – це 

кількісно вимірні можливості його збільшення за рахунок зростання об'єму реалізації 

продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення зовні 

реалізаційних збитків, вдосконалення структури вироблюваної продукції. 

Одним із резервів росту прибутку підприємства є збільшення об‘єму реалізації 

товарної продукції. Між прибутком та об‘ємом реалізації існує пряма залежність, тобто чим 

більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, і 

навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток. Збільшення прибутку в 

результаті виробничої діяльності дає можливість підприємству забезпечити засоби на 
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виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочення, до того ж це стає функцією 

самого підприємства.  

Найважливішим фактором росту прибутку є зниження собівартості продукції. У 

зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних, 

трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприємство. Максимальна 

мобілізація резервів собівартості продукції є важливою умовою ефективного 

функціонування підприємства. Зниження собівартості продукції – необхідна умова 

стабілізації цін, економічного процвітання будь-якого підприємства та забезпечення його 

фінансової стабільності.  

Резервом росту прибутку підприємств є підвищення продуктивності праці. Зниження 

трудоємкості продукції, збільшення продуктивності праці можна досягнути різними 

шляхами. Найбільш важливі з них – механізація та автоматизація виробництва, розробка та 

застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація 

застарілого обладнання. 

Значний вплив на збільшення прибутку має оновлення основних фондів. Технічне 

переозброєння виробництва покращує економічні показники роботи підприємств. Однак 

введення нових підприємств і об‘єктів у багатьох випадках викликає підвищення 

собівартості продукції. Однією з причин такого стану є подорожчання одиниці потужностей, 

що вводяться. Вартість основних фондів, а відповідно й вартість амортизації залежить від 

затрачених коштів на проектування будівельних об'єктів, від його якості, тривалості і 

вартості будівництва, а також вартості обладнання і строків опанування проектних 

потужностей. 

Резервом росту прибутку підприємств є підвищення цін. Ціни відображають 

кон‘юнктуру ринку, протиставляючи виробника споживачу товару, і навпаки. Для 

збільшення обсягу отримуваного прибутку підприємствам необхідно застосовувати 

правильну тактику в області встановлення цін. При встановленні ціни товару слід 

використовувати спеціальну методику розрахунку вихідної ціни. У цінах повинні 

відображатись суспільно-необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, її 

споживчі властивості, якість, платоспроможний попит. Відтак від правильності розрахунку 

ціни багато в чому залежить обсяг отримуваного прибутку, ліквідність і платоспроможність 

підприємства, його фінансовий стан. 

Отже, діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного 

надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, як основного чинника 

фінансової стійкості. 
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Плюта Х. П., Тисовська О.В. 

Львівська державна фінансова академія 

 Науковий керівник - Сич О.А., к.е.н., доцент 

ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ВИПАДКІВ ШАХРАЙСТВА У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ 

Діяльність усіх фінансових установ  пов‘язана із впливом різних негативних факторів, 

які становлять потенційні загрози фінансовій безпеці. Зокрема, негативний вплив на 

діяльність вітчизняних страховиків спричиняють фінансові правопорушення та шахрайські 

схеми, які реалізуються страхувальниками, недобросовісними керівниками та працівниками 

страхової компанії. 

Унаслідок таких дій зростають витрати, пов‘язані із залученням експертів для 

розслідування шахрайських страхових випадків, витрати на судові процеси та страждає 

репутація страховика у результаті поширення неправдивої інформації стосовно 

невідшкодування збитків страховою компанією. Тому страхові компанії стикаються з 

проблемою підтримання належного рівня ліквідності, платоспроможності та фінансової 

стійкості, що у кінцевому підсумку негативно позначається на рівні фінансової безпеки 

страховиків. 

Питання сутності страхового шахрайства та шляхів його усунення розглядали у своїх 

працях такі вітчизняні вчені, як О. І. Барановський, О. О. Рубан, Г. Г. Козоріз, В. Л. Пластун, 

Н. М. Внукова та ін. 

Метою нашого дослідження є аналіз особливостей вітчизняної практики усунення 

випадків шахрайства у страховому бізнесі. 

Варто наголосити, що страхове шахрайство притаманне не одній країні, а набуває 

глобального поширення. Останнім часом найбільш поширеними зловживаннями з боку 

страхувальників є фінансові махінації у майновому, особистому, автострахуванні, 

страхуванні від нещасних випадків.  

Попри значні зусилля страховиків та регуляторів, оцінити масштаби зловживань 

страхувальників надзвичайно важко. 

За проведеними дослідженнями Коаліції проти страхового шахрайства, розміри 

фінансових збитків, отриманих страховими компаніями США у результаті фінансових 

махінацій своїх клієнтів за рік склали близько 80 млрд. дол. США. Підраховано, що 

середньостатистична американська сім‘я щороку втрачає близько 400-700 дол. США у 

результаті страхового шахрайства, за іншою оцінкою дана сума досягає 1030 дол. США на 

одну сім‘ю. 

Експерти з безпеки називають такі цифри: близько 60% від всіх фіксованих випадків 

шахрайства припадає на страхових агентів та професійних шахраїв, у той же час близько 
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25% всіх страхових виплат в Україні відбувається в результаті зловживань страхувальників. 

У нашій країні 80% з усіх випадків страхового шахрайства сконцентровано в сфері 

автострахування. Щороку вітчизняна страхова галузь у результаті фінансових 

правопорушень втрачає близько 600 млн. грн. 

Всі економічні злочини в страхуванні можна умовно розділити на так звані злочини, 

організовані як бізнес («професійне» шахрайство), які заздалегідь ретельно обмірковуються і 

вчиняються організованими угрупуваннями, і злочини «з нагоди» («аматорське» 

шахрайство), при яких клієнт намагається витягти незаконну вигоду з реального страхового 

випадку. Шахраї, що діють в групах, що складаються з юристів, лікарів, а іноді і самих 

співробітників компаній, використовують різні схеми для обману. А шахраї-одинаки можуть 

лише спотворювати інформацію про те, що трапилося страховому випадку (перебільшувати 

реальний збиток або не повідомляти страховика про тих істотних ризики, які здатні вплинути 

на настання страхового випадку). Більшу частину шахрайств створюють шахраї-одинаки. 

Для усунення випадків шахрайства у страховому бізнесі ми пропонуємо 

застосовувати стратегічні і тактичні прийоми. До стратегічних прийомів слід віднести: 

 створення служб розслідування страхових випадків; 

 створення груп оперативного виїзду на місце страхового випадку; 

 створення груп спеціального розслідування та експертиз; 

 постійне підвищення кваліфікації працівників компанії; 

 проведення спільних проектів з дорожньо-транспортною службою міліцією та 

прокуратурою. 

Тактичними прийомами на стадії укладання договору є:  

 перевірка страхувальників; 

 перевірка та огляд майна; 

 моніторинг історії страхувальника; 

 заповнення спеціальних анкет та попереджень. 

На стадії розслідування страхових випадків: 

 повноцінне розслідування всіх обставин страхового випадку; 

 використання спеціальних методів дослідження; 

 дослідження мотивації страхувальника та потерпілого. 

Таким чином, розглянувши питання страхового шахрайства, можна константувати той 

факт, що його присутність спричиняє значні втрати у конкретних страхувальників, що у 

кінцевому підсумку негативно позначається на рівні фінансової безпеки. Тому, на нашу 

думку, підвищення якості має відбуватися завдяки двом рівням заходів. По-перше 

підвищення ефективності виявлення шахрайських дій, зокрема розробивши відповідні 
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критерії та методи швидкого їх швидкого виявлення не збільшуючи час розгляду страхового 

випадку. По-друге запобігати новим виникненням шахрайських дій, для цього: 

 створити всеукраїнську базу даних, котра могла дозволити звести всю страхову 

історію разом (зараз клієнт, маючи певну історію страхових відшкодувань в одній компанії, 

просто переходить до іншої); 

 підвищувати юридичну обізнаність населення для зменшення кількості випадків 

випадкового шахрайства; 

 попередження шахрайства у самій СК вводячи в дію стратегічні та тактичні 

прийоми названі вище; 

 створення спеціальних підрозділів по боротьбі зі страховим шахрайством. 

 

 

Прокопишак О.Б. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Васьківська К.В., д.е.н., проф. 

НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

У нинішніх умовах господарювання, українські комерційні банки вимушені 

працювати в надзвичайних обставинах. Вони опинилися в центрі багатьох суперечливих, 

кризових і важко прогнозованих процесів, що відбуваються в економіці, політиці і соціальній 

сфері. Криза неплатежів підвищує ризик не повернення позики клієнтом банку. Тому в 

сьогодення важливо визначити ефективність операцій по використанню кредитних ресурсів, 

їх поворотність, отримання відсотків за користування ними і подальше розміщення.  

Проблемні кредити при кредитуванні виникають в будь-якому випадку, і єдиний 

спосіб повністю уникнути їх появи полягає у відмові від здійснення кредитних операцій. 

Однак, оскільки кредитування є провідною сферою розміщення банківських активів, що 

приносить найбільший дохід, то, перш за все, необхідно запропонувати запровадження, 

―стратегії розумної мінімізації проблемних кредитів‖. Стратегія розумної мінімізації має дві 

нерозривні складові: дії, спрямовані на здійснення превентивних заходів по відношенню до 

проблем, що ускладнюють повернення кредитів, а також дії, спрямовані на мінімізацію 

виниклих проблем з кредитами. 

Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та 

гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової 

стабільності й ринкової стійкості комерційних банків (враховуючи те визначальне місце, яке 

посідають кредитні операції в портфелі банківських активів). Тому необхідно правильно 

організувати кредитну політику в банку. 
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Щодо управління кредитними ризиками з боку банківських установ, то найчастіше 

комерційні банки з метою їх мінімізації застосовують такі методи як диверсифікація, 

лімітування, резервування, сек‘юритизація та страхування. 

Резервування полягає в акумулюванні частини коштів на спеціальному рахунку для 

компенсації можливих втрат за кредитними операціями. Проте формування значних обсягів 

резервів, зокрема в кризовий період, негативно впливає на фінансовий стан банківської 

системи в цілому. Підвищення сукупних резервів на початку 2013 року, у порівнянні з 2012 

та 2010 роками призвело до зниження ризику діяльності банків та покращення управління їх 

платоспроможністю. 

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля серед широкого кола 

позичальників, які відрізняються один від одного як за характеристиками (величина 

капіталу, форма власності), так і за умовами діяльності (галузь економіки, географічний 

регіон). Хоча цей метод є простим, а також найменш затратним (оскільки не вимагає 

проведення детального аналізу ринку), однак у своєму позитивному арсеналі приховує 

небезпеку виникнення надмірної диверсифікованості, що може обумовити не зниження, а 

збільшення кредитного ризику й можливих збитків банку. 

Установлення лімітів - це встановлення максимально допустимих розмірів наданих 

позик, що дозволяє обмежити кредитний ризик. Завдяки застосуванню цього методу, банку 

вдається уникнути критичних втрат внаслідок необдуманої концентрації будь-якого виду 

ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель та забезпечити стабільні прибутки.  

Страхування відносять до методів передачі ризику шляхом укладення договору між 

банком і страховою компанією. Об‘єктом, що підлягає страхуванню у такому випадку, є 

відповідальність усіх або окремих позичальників перед банком за своєчасне та повне 

погашення кредитів і процентів за користування кредитами протягом строку, встановленого 

у договорі страхування. 

Дуже поширений є такий спосіб захисту від кредитного ризику як продаж кредитів. 

Банк, виходячи з проведеної ним оцінки кредитного портфеля, може продати певну частину 

наданих кредитів іншим інвесторам. За рахунок цієї операції банк має змогу повернути 

кошти, що були спрямовані у кредитні вкладення. 

В Україні система способів мінімізації кредитного ризику перебуває ще в стадії 

становлення. Для вдосконалення її вітчизняним банкірам слід застосовувати зарубіжний 

досвід. А подальший розвиток у вирішальному ступені залежить від прогресу в ринкових 

перетвореннях і удосконаленні законодавчої бази. - перерозподіл ризиків шляхом 

трансформації активів банку у цінні папери для продажу інвесторам. При застосуванні 

сек‘юритизації банк отримує значні переваги: замість строкових активів одержує ліквідні 
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кошти, які можна використовувати для подальшого розвитку; розширюється коло 

потенційних інвесторів; поліпшується виконання чинних нормативів тощо. 

В Україні система способів мінімізації кредитного ризику перебуває ще в стадії 

становлення. Для вдосконалення її вітчизняним банкірам слід застосовувати зарубіжний 

досвід. А подальший розвиток у вирішальному ступені залежить від прогресу в ринкових 

перетвореннях і удосконаленні законодавчої бази. 

Кожен банк визначає власну кредитну політику, беручи до уваги всю множину 

ризиків (внутрішніх і зовнішніх), якими він обтяжений, які впливають на ефективність його 

діяльності, враховуючи також ставлення керівництва банку до ризику. 

 

 

Садова У. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 Науковий керівник - Панчишин С.М., д.е.н., проф. 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

В контексті оцінки сучасного соціально-економічного стану України, аналізу його 

причин і перспектив подальшого розвитку актуальним є врахування досвіду інших країн, 

особливо схожих ментально й економічно.  

На сьогодні, коли Україна не підписала угоду з ЄС, Польща ще у 2004 році вступила в 

ЄС та є одним із найуспішніших прикладів адаптації економіки соціалістичного зразка до 

реалій ЄС. А на початку реформування у наших країн було багато спільного. Так, і Польща, і 

Україна довгий час перебували в одному таборі − соціалістичному, хоча нашу державу 

набагато глибше зранила комуністична ідеологія.  Обидві країни-сусіди по-своєму пройшли 

шлях перебудови від командно-адміністративної до ринкової моделі економіки. Загалом 

виділяють два шляхи такої трансформації − еволюційний (поступовий, повільний) та 

реформаторський, тобто «шокової терапії» (швидкий, радикальний, хоча й більш болючий 

для людей). «Шокова терапія», як стратегія перетворення країни з плановою економікою на 

країну з ринковим господарством, у класичному вигляді була застосована в Польщі протягом 

1990-1991 рр. під керівництвом першого міністра фінансів Лешека Бальцеровича.  

Фінансова політика польського уряду в період «шокової терапії» насамперед була 

спрямована на забезпечення жорстких бюджетних обмежень і передбачала бездефіцитний 

бюджет. Підприємства усвідомили, що можуть витрачати тільки те, що зароблять самі, не 

розраховуючи на державну допомогу. У результаті за 2-3 роки вдалося призупинити 

інфляцію, зміцнити національну грошову одиницю, залучити іноземні інвестиції та увійти в 

стадію економічного зростання.  

Узагальнення досвіду реформ під керівництвом Л.Бальцеровича, можна звести до 

наступного. Економічне зростання − найважливіший соціальний й  економічний показник, 
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без якого неможливо вирішити жодної проблеми. Темпи економічного зростання на 

тривалий термін залежать від двох груп факторів. 

До факторів першого порядку відносяться три наступні. По-перше − інновації, у тому 

числі й трансфер технологій. У Польщі був величезний трансфер технологій із Заходу. По-

друге, капітальні вкладення − низька частка капітальних вкладень гальмує розвиток держави 

і не сприяє активізації інновацій. По-третє, це зайнятість −  чим більше людей працює, тим 

краще.  

Вказані «рушійні» сили визначаються більш глибинними факторами. 

1. Значна частка приватного сектора в економіці. Державний сектор ніде, навіть на 

Заході, не працював добре, а державні капіталовкладення мали низьку ефективність. Саме це 

зумовлювало процеси приватизації.  

2. Незалежність приватного сектора від політики, у тому сенсі, що окремі 

підприємства не потребують політичного лобіювання своїх інтересів.  

3. Конкуренція − чим більше конкуренції, тим краще. Її рівень залежить від природи 

приватного сектора і відкритості до зовнішніх ринків. 

Також Польщі дуже допоміг вступ до Євросоюзу. Польща у 1991 році підписала угоду 

про вільну торгівлю з ЄС, що дало Польщі такі переваги: відкрило ринки, допомогло 

підвищити деякі стандарти, підвищило довіру до країни. До інших факторів можна віднести 

такі. Помірні й прості податки. Досягти цього можливо лише тоді, якщо витрати бюджету 

також будуть помірними, зокрема на соціальну сферу. Досвід свідчить, що важлива 

регіональна децентралізація. Це означає, що є принципи розподілу:  кожен знає, що він може 

покращити зростання у своєму регіоні, тому що не все «заберуть» (в центр, до столиці). 

Обов‘язковою умовою ефективних економічних реформ також є обмеження політичної 

влади, демократизація всіх сторін суспільства, незалежні суди.  

Отже, Польща отримала позитивний результат. Наприклад, восени 2011 року 

компанія E&Y включила цю державу до числа 25 країн з найвищими темпами зростання, які 

визначатимуть напрямок світового економічного розвитку в наступному десятилітті. Польщі 

вдалося досить успішно пережити кризу: економіка країни, єдина в ЄС, продемонструвала 

хоч і незначне, але зростання у 2008-2010 рр., яке продовжилось і в 2011-2012 рр. Не 

припинялось у ці роки і надходження іноземних інвестицій у країну. У 2012 році кількість 

інвестиційних проектів в Польщі зросла на 22% − найвищий показник серед Європейських 

держав. В табл. 1 відображено макроекономічні показники Польщі в динаміці. 
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Таблиця 1 

Динаміка макроекономічних показників Польщі 

Показник/Період 2003 2007 2009 2012 2013** 

ВВП  на душу населення*, $ 11 737 16 306 17 893 20 562 21 118 

Інфляція, % 1,7 4,0 3,5 2,4 1,9 

Безробіття, % 19,6 9,6 8,1 10,1 10,9 

Держборг, % ВВП 47,0 45,0 50,9 55,6 57,5 

 за паритетом купівельної спроможності 

** прогноз 

І хоча в 2013 році в Польщі мають місце ряд проблем (наприклад, зростає державний 

борг, збільшується безробіття внаслідок ліквідації великих підприємств металургійної і 

вугільної економіки), немає сумніву в тому, що поляки успішно їх подолають. Порівняння 

вказаних показників країни-сусіда з вітчизняними даними, а також даними по країнах ЄС та 

Митного союзу (МС) (табл. 2), дає підстави стверджувати, що Україна і країни МС значно 

відстають від показників країн ЄС. 

Таблиця 2 

Макроекономічні показники ЄС і країн Митного Союзу 

Країна/Показник 
ВВП, $ 

млрд 

Державний 

борг, % ВВП 

ВВП  на 

душу 

населення, $ 

Середньорічна 

інфляція, % 

Рівень 

безробіття, 

% 

ЄС 15 970 85,3 35 100 2,6 10,3 

Росія 2 555 7,7 18 000 5,1 5,7 

Казахстан 235,6 13,2 14 100 5,1 5,3 

Білорусь 149,2 1,5 15 900 59,1 0,6 

Україна 340,7 6,6 7 500 0,6 7,5 

 за паритетом купівельної спроможності 

Україні жодного року не вдалось збалансувати бюджет. Основна проблема бюджету в 

Україні − проблема високих витрат та дотацій, на які йде половина бюджету країни. Але для 

економіки потрібні не тільки економічні, але й політичні реформи. Необхідно створити 

державу, яка працює в інтересах бізнесу і кожного члена суспільства зокрема. Це базова 

європейська аксіома. 
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Сірант І. О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Сич О. А., к.е.н., доцент 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансова безпека є універсальною категорією, що відбиває захищеність суб'єктів 

соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним 

її громадянином. Фінансова безпека підприємства – це захищеність його діяльності від 

негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути 

різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно 

на його діяльності. Зміст даного поняття містить у собі систему засобів, що забезпечують 

конкурентостійкість і фінансову стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню 

рівня добробуту робітників. 

Проблема фінансової безпеки підприємства вимагає комплексного підходу. В зв'язку з 

цим виникає насущна необхідність в науковій і практичній розробці даної проблеми, 

розумінні суті понять безпеки в цілому і фінансовій безпеці у тому числі. 

Поняття „фінансова безпека‖ як самостійний об‘єкт управління є відносно новим, 

введеним в науковий обіг в останньому десятилітті. 

Необхідність постійного дотримання фінансової безпеки зумовлюється об'єктивно 

наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності 

функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень фінансової безпеки 

фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) 

будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих 

негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тім, щоб гарантувати його 

стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в 

майбутньому. 

М. Ю. Погосова, В. С. Лебедєва акцентують увагу на тому, що фінансова безпека 

підприємства – це складова економічної безпеки підприємства, яка являє собою такий стан 

підприємства, що:  

– забезпечує оптимальне залучення та ефективне використання фінансових ресурсів 

підприємства; 

– дозволяє самостійно розробляти та впроваджувати фінансову стратегію;  

– забезпечує оптимальне залучення та ефективне використання фінансових ресурсів 

підприємства; 

– дозволяють ідентифікувати небезпеки та загрози стану підприємства та розробляти 

заходи для їх вчасного усунення; 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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 – має бути оцінена якісними та кількісними показниками, які мають граничні 

значення. 

Для забезпечення фінансової безпеки підприємства необхідне вирішення таких 

завдань: 

1. Ідентифікація небезпек і погроз підприємству. 

2. Визначення індикаторів фінансової безпеки підприємства. 

3. Розробка системи моніторингу фінансової безпеки. 

4.Розробка заходів, направлених на забезпечення фінансової безпеки підприємства, як 

в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. 

5. Контроль за виконанням заходів. 

6. Аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування. 

7. Ідентифікація небезпек і погроз підприємству і коректування індикаторів залежно 

від зміни стану зовнішнього середовища, цілей і завдань підприємства. 

Джерелами негативних впливів на фінансову безпеку можуть бути: 

1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів 

державної влади, міжнародних організацій, підприємств-конкурентів); 

2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках даного підприємства, 

наукові відкриття та технологічні розробки, форс мажорні обставини тощо). 

Для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві повинні функціонувати 

спеціальні органи. Організаційна діяльність на підприємстві передбачає створення 

структури, що здійснює аналіз стану фінансової безпеки підприємства як складової 

економічної безпеки та розробку мір по забезпеченню економічної безпеки на підприємстві в 

цілому, що залежить від особливостей бізнесу може бути як власним підрозділом так і 

притягненим на договірній основі. 

Ключовий чинник успішного розвитку підприємства – грамотний і професійний 

менеджмент, а головний чинник ризики – некомпетентність і недобросовісна співробітників. 

У таких умовах проблема фінансової стійкості і безпеки підприємств стає надзвичайно 

актуальною і стратегічною. 

Для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві і можливості передбачення 

ризиків на підприємстві повинна існувати система органів управління фінансовою безпекою, 

що мають проводити діагностування стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та 

проводити низку мір по забезпеченню стабільності системи фінансової зокрема та 

економічної безпеки підприємства в цілому. 

Орган, який повинен в оперативному режимі проводити моніторинг фінансової 

безпеки, оперативно реагувати на зміну ситуації, регулярно готувати документи директорові 
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і раді директорів для ухвалення рішень по тих або інших проблемах і контролювати їх 

виконання, – це служба фінансової безпеки підприємства. 

Таким чином, для організації ефективної системи фінансової безпеки підприємства 

необхідна розробка відповідної документації підприємства, де мають бути визначені 

внутрішні і зовнішні погрози. 

В Україні проблемою управління фінансовою безпекою підприємства займаються 

недостатньо та некомплексно, тому що основна увага приділяєься фінансовій безпеці на рівні 

держави та антикризовому управлінню на рівні підприємства. Останнє стає необхідним, коли 

підприємство вже опинилося у стані фінансової небезпеки. Головне ж полягає в тому, щоб не 

допустити цього. 

 

 

Супруновська Н.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – П’ятночко Н.Є. старший викладач  

ПРОБЛЕМИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Основною проблемою обліку амортизації основних засобів у національній системі 

обліку є проблема гармонізації бухгалтерського та податкового обліку амортизаційних 

відрахувань. Нововведення, проведені у зв‘язку з прийняттям Податкового кодексу України 

(ПКУ), не оминули й амортизацію основних засобів - і з 1 квітня 2011 року практика 

нарахування податкової амортизації наблизилась до бухгалтерської. 

Незважаючи на досить істотне наближення механізму нарахування податкової 

амортизації до правил, застосовуваних у бухгалтерському обліку, їх повної тотожності 

досягти не вдалося з таких основних причин: 

 як і раніше, в податковому обліку не підлягають амортизації невиробничі та 

безкоштовно отримані, за деякими винятками, основні засоби, тоді як у бухгалтерському 

обліку їх амортизують у загальному порядку; 

 в податковому обліку залишено норму, згідно з якою витрати на ремонт, 

реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів у межах 10% 

сукупної балансової вартості основних засобів включаються до складу витрат, а понад цей 

ліміт - підлягають амортизації. Натомість у бухгалтерському обліку до витрат дозволено 

зараховувати виключно ті з них, що здійснені з метою підтримання об‘єктів у робочому 

стані, а будь-які витрати, що передбачають збільшення майбутніх економічних вигід, 

очікуваних від використання об‘єкта основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, 

реконструкція), збільшують їх первісну вартість та підлягають амортизації; 

 непорівнянні передумови проведення переоцінки основних засобів: пере-

вищення індексом споживчих цін рівня 11% згідно із правилами податкового обліку та 
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відхилення залишкової вартості об‘єкта основних засобів від його справедливої вартості 

більш ніж на 10% відповідно до правил бухгалтерського обліку; 

 довільне визначення вартісного критерію предметів, що включаються до групи 

малоцінних необоротних матеріальних активів, у бухгалтерському обліку та чітко 

регламентоване (до 2500 грн) в податковому обліку; 

 встановлення мінімальних термінів експлуатації та нарахування амортизації за 

об‘єктами основних засобів для цілей податкового обліку без застосування подібних 

обмежень у бухгалтерському обліку; 

 передбачені обмеження на використання методу прискореного зменшення 

залишкової вартості в податковому обліку без запровадження аналогічних обмежень для 

цілей бухгалтерського обліку. 

Виходячи із зазначеного, можемо зробити наступні висновки. 

1) Кардинальна зміна механізму нарахування амортизації для визначення 

оподатковуваного прибутку, запроваджена ПКУ, його наближення до вимог бухгалтерського 

обліку означає визнання та приєднання України до найкращих стандартів світової практики в 

частині формування політики оновлення засобів праці (здійснення реальних інвестицій). 

2) Відмова від податкового методу нарахування амортизації та перехід до 

застосування методів, що й в бухгалтерському обліку, сприятиме своєчасному 

відшкодуванню вартості основних засобів, задіяних у виробничому процесі, та формуванню 

джерела коштів для їх оновлення. 

3) Завдяки наданню суб‘єктам оподаткування права застосовувати методи 

прискореної амортизації вони зможуть скористатися ефектом податкової економії: суми 

відстроченого податку на прибуток стануть для підприємств додатковим безоплатним 

джерелом фінансування їхньої діяльності та передумовою подальшого зростання. 

Отже, попри істотне вдосконалення чинного механізму нарахування амортизації, 

йому притаманні такі основні недоліки: 

 амортизації не підлягає частина невиробничих основних засобів підприємств, що 

не дає змоги створювати джерело коштів для їх подальшого 

оновлення; 

 порядок індексації вартості основних засобів не забезпечує формування їх 

реальної відновної вартості та веде до заниження сум амортизаційних відрахувань; 

 істотне зближення механізмів нарахування амортизації для визначення 

оподатковуваного прибутку та формування фінансової звітності не забезпечило їх повної 

тотожності, а отже й надалі потрібне ведення двох окремих видів обліку - бухгалтерського та 

податкового; 
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 застосування недосконалої формули для розрахунку суми амортизації за 

методом зменшення залишкової вартості може призвести до необґрунтовано швидкого 

перенесення вартості основних засобів на витрати та відповідного заниження суми податку 

на прибуток. 

З огляду на зазначене, подальше вдосконалення механізму нарахування амортизації 

для цілей податкового обліку має здійснюватися за такими напрямами: 

 запровадження вимоги цільового (на інвестиційні цілі) використання тимчасово 

вивільнених із-під оподаткування коштів у разі застосування суб‘єктами оподаткування 

прискорених методів амортизації; 

 відмова від застосування методів зменшення залишкової вартості та 

прискореного зменшення залишкової вартості через притаманні їм недоліки й можливість 

використання їх суб‘єктами господарювання в корисливих цілях; 

 забезпечення своєчасної індексації вартості основних засобів виходячи з їх 

поточної справедливої вартості згідно із правилами, що застосовуються в бухгалтерському 

обліку; 

 надання права суб‘єктам оподаткування нараховувати амортизацію по основних 

засобах невиробничої сфери принаймні за прямолінійним методом нарахування амортизації; 

 забезпечення подальшого зближення податкового й бухгалтерського обліку 

нарахування амортизації за визначеними вище позиціями невідповідності. 

 

 

Тимчишин І. В.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Шот А. П., к.е.н., доцент 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК НАРАХУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА 

ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогодні актуальною залишається проблема бухгалтерського та податкового обліку 

нарахування, розподілу та виплати дивідендів учасникам спільного підприємства (СП). 

Учасниками (власниками, засновниками) СП можуть бути як резиденти, так і 

нерезиденти, юридичні особи і фізичні особи. Такі учасники СП можуть прийняти рішення 

про розподіл прибутку відповідно до напрямів його використання, обумовлених статутними 

документами. Він спрямовується як на оплату податків, так і на виплату відсотків за 

довгостроковим кредитом, доходів засновникам, власникам цінних паперів, формування 

резервів, дивідендів за акціями. 

Відповідно до пункту 14.1.49 Податкового кодексу України (далі ПКУ): дивіденди – 

платіж, що здійснюється юридичною особою-емітентом корпоративних прав чи 
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інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних 

сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку 

(пай) у майні (активах) емітента, у зв‘язку з розподілом частини його прибутку, 

розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.  

Згідно з пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 ―Дохід‖, 

дивідендами є частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) 

відповідно до частки їх участі у  власному капіталі підприємства. 

В останні роки СП створюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з 

обмеженою відповідальністю. У Законі України ―Про акціонерні товариства‖ зазначається, 

що дивіденд – частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується 

акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. 

Розподілу підлягає прибуток, розрахований за правилами бухгалтерського обліку 

(рахунок 44 ―Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)‖. Cаме він найточніше 

відображає суму отриманого підприємством прибутку в частині, визначеній рішенням 

учасників до виплати дивідендів. Облік одержаних дивідендів залежить від того, як 

обліковують на підприємстві фінансові інвестиції: за собівартістю або справедливою 

вартістю; за методом участі в капіталі. У першому випадку дивіденди визнаються 

фінансовим доходом підприємства у тому періоді, коли емітент корпоративних прав ухвалив 

рішення про їх виплату та застосовується кореспонденція рахунків за дебетом субрахунку 

373 ―Розрахунки за нарахованими доходами‖ та кредитом субрахунку 731 ―Дивіденди 

одержані‖. 

У другому випадку СП, фінансові інвестиції яких обліковуються за методом участі в 

капіталі, використовують кореспонденцію рахунків за дебетом субрахунку 443 ―Прибуток, 

використаний у звітному періоді‖ та кредитом субрахунку 671 ―Розрахунки за нарахованими 

дивідендами‖. 

Отримання дивідендів означає те, що об‘єкт інвестування приносить дохід акціонеру чи 

учаснику господарського товариства. Рішення про виплату дивідендів оформляється 

протоколом загальних зборів учасників (акціонерів). На підставі протоколу зборів видається 

наказ (письмове розпорядження) керівника, що зобов‘язує бухгалтерію нараховувати і 

виплачувати дивіденди учасникам. 

В приватних підприємств, де тільки один власник, рішення про виплату дивідендів 

можна оформити розпорядженням власника про нарахування та виплату дивідендів самому 

собі. 

У разі виплати дивідендів у формі, іншій ніж грошова, базою для нарахування 

авансового внеску є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами. 
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Дивіденди отримані юридичною особою-нерезидентом від резидента, вважаються 

доходами, одержаними нерезидентом із джерелом їх походження з України. Резидент, у разі 

виплати таких дивідендів, зобов‘язаний утримати податок з таких доходів за ставкою у 

розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час виплати, якщо 

інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції 

осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Якщо фізична отримує дивіденди від нерезидента, тоді слід говорити про отримання 

іноземного доходу, тобто доходу, одержаного із джерел за межами України. Фізична особа, 

яка одержує такі доходи має включати їх до загального доходу річного оподатковуваного 

доходу і до 1 травня подати річну податкову декларацію, а до 1 серпня – сплатити податок з 

таких джерел з ставкою 5 % (пп.168.2.1 ст.168, пп. 170.11.1ст. 170 ПКУ). 

У разі отримання дивідендів з країни, з якою Україна має міжнародний договір про 

уникнення подвійного оподаткування, платник ПДФО має право зарахувати у зменшення 

суми річного податкового зобов‘язання суму податків, сплачених за кордоном (пп. 170. 11. 2 

ст. 170 ПКУ). 

З вищерозглянутого матеріалу бачимо, що з урахуванням змін у податковому 

законодавстві податковий тягар на учасників СП зменшився в частині оподаткування 

учасників (засновників) фізичних осіб-резидентів та нерезидентів податком на доходи 

фізичних осіб та звільнення таких учасників від сплати авансового внеску з податку на 

прибуток. Незмінним залишився податок на репатріацію доходів для засновників 

нерезидентів – юридичних осіб, за виключенням дії норм міжнародних договорів про 

уникнення подвійного оподаткування. 

Для зручності застосування норм ПКУ слід основні положення та рішення про 

виплату дивідендів оформляти протоколом загальних зборів учасників (акціонерів), 

конкретніше прописати оподаткування дивідендів резидентів та нерезидентів учасників 

(засновників) у відповідних вищезгадуваних пунктах, особливо це стосується учасників-

нерезидентів як фізичних осіб, так і юридичних осіб. 

 

 

Тимчишин І. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Гончарук С. М.,к.е.н., доцент 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ  

Історія розвитку і становлення аудиторської діяльності була визначена тими 

основними положеннями, які були закріплені 20 років назад у Законі ―Про аудиторську 

діяльність‖, прийнятого Верховною радою України 22 квітня 1993 року. Цей Закон став 
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першим на пострадянському просторі Законом, який визначив правові засади здійснення 

аудиторської діяльності. 

Відповідно до положень Закону основна відповідальність за становлення в Україні 

аудиторської діяльності, її організаційне та методичне забезпечення була покладена на 

Аудиторську палату України, яка була створена 20 грудня 1993 року з представників 

державних органів та аудиторів.  

Аудиторська діяльність в Україні за 20 років свого розвитку пройшла декілька етапів. 

Початковий етап, а саме 90-ті роки, характеризується наступними рисами: 

 рівні умови та практична відсутність конкуренції на ринку в зв‘язку з незначною 

кількістю суб‘єктів аудиторської діяльності і його обов‘язковістю для більшості суб‘єктів 

господарської діяльності; 

 усний формат сертифікаційного екзамену, який проводився регіональним 

відділенням АПУ; 

 швидкий ріст кількості сертифікованих аудиторів. 

Другий етап – етап  ―активного розвитку‖, який  характеризується рядом змін: 

 це, по-перше, затвердження в грудні 1998 року АПУ Національних стандартів 

аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів з використанням основних положень 

стандартів аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів; 

 по-друге, запровадження АПУ з 2002 року письмового складання кваліфікаційного 

іспиту з сертифікації аудиторів в два етапи; 

 по-третє, прийняття на засіданні 18 квітня 2003 року АПУ рішення Про порядок 

застосування в Україні МСА та етики ―Міжнародної федерації бухгалтерів‖; 

 четверте, це активна співпраця з НБУ, ДКЦПФР, Деркомфінпослуг стосовно 

регулювання обов‘язкового аудиту. 

Етап ―активного розвитку‖ характеризується ростом кількості як суб‘єктів 

аудиторської діяльності, так і обсягу наданих послуг. А також перерозподілом ринку 

крупними аудиторськими компаніями. 

Характерною, знаковою подією цього періоду стало внесення змін до чинного закону 

―Про аудиторську діяльність‖ і прийняття його в новій редакції в 2006 році. 

З цього моменту почався наступний етап розвитку аудиту – ―стабілізація стану‖. 

Кількість суб‘єктів аудиторської діяльності стабілізувалася. 

У 2011 році значний вплив на розвиток професії аудитора в Україні мало внесення 

змін до податкового законодавства. 

У зв‘язку із прийняття Податкового кодексу України значна кількість аудиторів-

підприємців призупинили свою діяльність, оскільки згідно положень Податкового кодексу 
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України платниками єдиного податку не можуть бути фізичні особи - підприємці, які 

здійснюють діяльність у сфері аудиту. 

Хоч кількість суб‘єктів аудиторської діяльності постійно змінюється, а за останні три 

роки зменшилась майже на 20%; кількість сертифікованих аудиторів є сталою, а саме на 

рівні 3 тис. осіб; стабілізувався практично на одному рівні загальний обсяг послуг, які 

надають суб‘єкти аудиторської діяльності; постійно збільшується кількість замовлень на 

одного суб‘єкта, а також середня вартість одного замовлення та середній дохід одного 

суб‘єкта. 

На ринку відбувається процес концентрації і збільшення розміру суб‘єктів 

аудиторської діяльності з одночасним посиленням конкурентної боротьби та намагання з 

боку невеликих фірм перерозподілити ринок і часто за рахунок не зовсім чесної боротьби, 

яка характеризується зниженням вартості замовлень, що не відповідає якості їх 

використання. 

Основна суть цього етапу – український аудитор має відповідати вимогам, які 

висувають стандарти МФБ та європейські директиви. Тільки так можна протидіяти 

концентрації ринку в руках великих компаній. 

Таким чином, питання про необхідність змін в аудиті має винятково позитивний 

характер. Тому основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні можуть 

стати: 

 розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, створення до них 

коментарів у повному обсязі; 

 внесення необхідних змін і доповнень до Закону України ―Про аудиторську 

діяльність‖ з метою приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, 

які прямо чи опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності та 

розширення переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка обов‘язкова, а 

це, у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових 

положень, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта; 

 подолання недобросовісної конкуренції на ринку аудиторських послуг;  

 використавши узагальнений практичний досвід роботи міжнародних вітчизняних 

аудиторських фірм, розробити Типові методики аудиторської перевірки фінансової звітності 

підприємств у  розрізі галузей їх діяльності (банківська, торговельна, страхова, хімічна, 

металургійна, харчова, легка промисловості); 

 поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з 

міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів; 
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 розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на основі 

вивчення міжнародного досвіду з цього питання та ін. 

 

 

Ткачук Т.В.  

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ 

Науковий керівник -  Сідельник О.П., к.е.н., доцент  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МІЖБАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Банківська сфера економіки в усьому світі  переживає  суттєві  зміни,  які  

характеризуються глобалізацією  фінансових  ринків,  дерегулюванням, збільшенням  у  

банків  асортименту  небанківських продуктів, упровадженням сучасних інформаційних 

технологій в управління банками, консолідацією чи скороченням кількості банків.  

Міжрегіональна конкуренція є важливим об'єктом державного  регулювання,  

оскільки  спрямована  на  створення  сприятливих умов для розвитку кожного регіону країни, 

зменшення диференціації у рівнях їхньої конкурентоспроможності,  запобігання монополії з 

боку окремих регіонів, що дозволить забезпечити сталий розвиток економіки країни в 

цілому. Забезпечення конкурентних основ розвитку регіонів об'єктивно зростає в  контексті  

антикризових  заходів,  оскільки  спрямовано  на  їх  саморозвиток шляхом виявлення точок 

зростання. 

Важливе місце серед фінансових інструментів регулювання конкурентоспроможності 

посідає банківська система, оскільки розвиток економіки регіонів є проблематичним без 

наявності доступних за ціною і за обсягами кредитних коштів.  

Ситуація, що склалася, загострює конкуренцію  і  потребує  активізації  маркетингової  

діяльності  комерційних банків. Формування банківського маркетингу в Україні пов‘язане з 

розвитком самої банківської системи в регіональному аспекті. В Україні формування 

об'єктивного конкурентного середовища супроводжується неоднорідністю регіонального 

розподілу банків та їхніх філій.  Така  тенденція  територіального  позиціонування  банків  

впливає  на якість послуг, наданих ними клієнтам, і відповідно, на заходи, спрямовані на 

розроблення стратегії їх залучення. На сьогодні відзначається висока концентрація банків та 

їхніх активів у Київській області, тоді як інша половина зосереджена у 18 областях України, 

що зумовлює відсталість банківського сектору у них та відсутність конкуренції, а отже, і 

стимулів для підвищення конкурентоспроможності регіональних банківських установ. Це, у 

свою чергу, створює проблему бюджетної нерівності областей, що супроводжується 

накопиченням у місцевих бюджетах меншої кількості податків, сплачених саме 

комерційними банками, через віддаленість від столичного регіону. 
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Термін «конкурентність» щодо регіону держави означає територію, яка 

характеризується наявністю конкурентних ринків. У такий спосіб формується  логічний  

ланцюжок: конкурентний регіон (конкурентне  економічне середовище в регіоні) – 

конкурентоспроможні регіональні суб'єкти господарювання (банки) – 

конкурентоспроможний регіон. Отже, конкурентоспроможність  банку  на  регіональному 

ринку  визначають  як  спроможність його регіональних структур стабільно зміцнювати свої 

позиції в довгостроковій перспективі на місцевому ринку, орієнтуючись у своїй діяльності як 

на стратегічну політику головного банку та на якісне виконання поставлених тактичних 

завдань, так і на врахування регіональних особливостей. 

До  чинників, які сприяють підвищенню регіональної  конкурентоспроможності 

банківської установи, належать: розвиненість мережі регіональних представництв відповідно 

до економічного потенціалу регіону, його потреб у фінансових продуктах і внутрішні 

можливості банку; кваліфікованість персоналу; якість обслуговування; місце розташування 

територіальних підрозділів; спектр операцій і послуг та їхні конкурентні переваги; імідж та 

репутація банку; його фінансова стійкість; наявність стратегічної програми розвитку банку. 

При вивченні тенденцій і закономірностей розвитку банківської системи регіону 

необхідно проаналізувати основні аспекти формування регіонального кредитного ринку, а 

саме: визначити передумови його формування, з'ясувати причини виникнення конкурентної 

боротьби між банківськими інститутами; проаналізувати джерела формування ресурсної бази 

банківських установ; обґрунтувати пріоритетні напрями їх діяльності на короткострокову і 

довгострокову перспективу; розробити стратегію формування кредитного ринку в регіоні з 

урахуванням цільових завдань і пріоритетних напрямів розвитку регіональної економіки. 

Конкурентні переваги розвитку інфраструктури фінансового ринку регіону пов'язують 

із показниками, які впливають на рівень заощаджень, на зростання обсягу кредитування, 

інвестування, фінансування, а саме: частка регіону у валовій доданій вартості, реалізація 

продукції (рівень бартеризації), рівень розвитку підприємництва, середньомісячна заробітна 

плата працівників, попит на фінансові послуги, кадрове забезпечення, а також прогнозні 

показники розвитку економіки регіону.  

До кількісних показників оцінку розвитку інфраструктури банківського ринку слід 

віднести: кількість банків, зареєстрованих у регіоні; територіальний розподіл (мережа) 

банківських установ; кількість банківських операцій, які вони здійснюють. Показники 

якісної оцінки інфраструктури банківського ринку включають: фінансовий результат 

діяльності і показники прибутковості; активність щодо впровадження нового банківського 

продукту; ефективну маркетингову політику у сфері реалізації і реклами послуг банку; 

цінову політику; якість обслуговування клієнтів тощо. 
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Значне  посилення  конкуренції,  викликане  корінними  змінами  в  конкурентній  

боротьбі, вимагає від науки нових підходів до вивчення сучасної конкуренції. Результатом 

такої ситуації стало  дослідження  сутності  та  особливостей  банківської  конкуренції  на  

сучасному  етапі  розвитку економіки. Ключовим поняттям у теорії конкуренції є поняття 

«конкурентоспроможність». Тому створення сучасного механізму управління 

конкурентоспроможністю банку і розроблення необхідного методологічного та аналітичного 

апарату є завданнями подальшого дослідження розвитку теорії конкуренції. 

 

 

Федишин І.М. 

 Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Сич О.А., к.е.н., доцент  

ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВУ В СТРАХУВАННІ МАЙНА ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИКА 

Розвиток страхового ринку – одна з найважливіших умов становлення ефективної 

вітчизняної економіки. Проте формуванню сучасного страхового середовища перешкоджає 

безліч чинників, серед яких кризовий стан економіки, недосконалість податкового 

законодавства, небажання більшості фізичних та юридичних осіб витрачати гроші на 

сумнівні, з їх точки зору, переваги захисту від певних ризиків. В таких умовах рівень 

фінансової безпеки страхового ринку є важливим індикатором його розвитку, розвитку 

фінансової системи і держави в цілому. Оскільки одним з найбільш деструктивних чинників 

є криміналізація страхового ринку, то в таких умовах важливе значення для підтримки 

оптимального рівня фінансової безпеки має протидія шахрайським проявам на цьому ринку. 

З розвитком ринку страхування, збільшенням попиту на страхові послуги і 

зростанням кількості клієнтів страховий бізнес став привабливим для різного роду 

авантюристів та шахраїв. Задля отримання страхового відшкодування люди підпалюють, 

підривають, затоплюють своє майно. В таких умовах страхове шахрайство, зокрема на ринку 

майнового страхування, являється однією з найбільш проблемних ланок розвитку ринку. 

Світовий досвід страхування свідчить, що до 15% страхових випадків пов‘язані з 

шахрайськими діями клієнтів страхових компаній. Що ж до вітчизняного ринку, то тут 

суттєвих розробок в цьому напрямі не здійснено. Більше того, будь-які дослідження в цій 

сфері не носять системного характеру і, як правило, спираються лише на розгляд гучних 

справ та випадків. Це значно обмежує можливості аналізу обсягів страхового шахрайства,  а 

інформація, яка поширюється страховими компаніями, нажаль, не заслуговує особливої 

довіри. Однак, не зважаючи на це, експерти сходяться до думки, що рівень шахрайства на 

вітчизняному страховому ринку наближений до світового. 
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Витрати страховиків, які пов‘язані з шахраями, зростають в усьому світі, незважаючи 

на заходи, що спрямовані на боротьбу з ними. Цілком усунути шахрайство зі страхування, як 

і з будь-якої іншої економічної сфери, неможливо. Однак, приймаючи спеціальні міри його 

можна тримати під контролем, мінімізувати збиток, запобігати значній кількості 

кримінальних проявів. Дана проблема є не тільки в нашій країні, де цей вид страхування 

тільки розвивається. Як приклад, у Великобританії шахрайство у майновому страхуванні 

обходиться страховикам в 2,3 млрд. євро. Страхова статистика зараз в Україні не ведеться, 

проте за різними даними збиток страхових компаній від дій шахраїв складає 10-15%, а в 

деяких компаніях до 25% від загальної суми страхового відшкодування. Припускають, що 

тільки в майновому страхуванні щорічно втрачається понад 600 млн. грн. в результаті 

шахрайських дій. Так, за статистикою СК ―БРОКБІЗНЕС‖ кількість сфальсифікованих 

страхових випадків у 2012 році склала 2% від загальної кількості страхових випадків, але при 

цьому в грошовому вимірі страхове шахрайство складало 12%. 

Найбільш популярні шахрайські дії страхувальників та працівників страхових 

компаній пов‘язані з:  

 страхуванням неіснуючого майна; 

 інсценуванням страхових випадків; 

 наданням неправдивої або приховуванням інформації; 

 завищенням вартості предметів страхування та сум завданих збитків; 

 страхуванням одного і того ж майна в розмірі його повної страхової вартості у двох 

і більше страховиків; 

 знищенням застрахованого майна для отримання страхового відшкодування. 

Ці та інші фінансові правопорушення сприяють виникненню неправомірних 

страхових виплат та недоотриманню страхових премій. У наслідок таких дій зростають 

витрати, пов‘язані із залученням експертів для розслідування шахрайських страхових 

випадків, витрати на судові процеси та страждає репутація страховика у результаті 

поширення неправдивої інформації стосовно невідшкодування збитків страховою 

компанією. У наслідок отриманих збитків від шахрайських дій страхувальників, страхові 

компанії стикаються з проблемою підтримання належного рівня ліквідності, 

платоспроможності та фінансової стійкості, що, у кінцевому підсумку, негативно 

позначається на рівні фінансової безпеки страховиків.  

На сьогодні в Кримінальному кодексі України (ККУ), чи в будь-якому іншому 

законодавчому акті, немає такого терміну, як «страхове шахрайство», відповідно, відсутні й 

норми, які ставили би цьому злочину жорсткі правові бар‘єри. По статті 190 ККУ всі 

неправомірні діяння в сфері страхування можна кваліфікувати як шахрайство. Правда, всі 
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норми цієї статті украй рідко застосовуються на практиці по відношенню до страхового 

шахрайства, і саме безкарністю фахівці пояснюють нинішній шахрайський бум. 

Страхові компанії усвідомили втрати від шахрайських дій і вже давно прийшли до 

висновку про необхідність об‘єднання зусиль. Проблема ускладнюється тим, що до цього 

часу не створена централізована інформаційна база. Розмови про необхідність створення 

такої системи ведуться вже досить довгий час, однак безрезультатно. Однією із таких спроб 

було створення на комерційній основі Бюро страхових історій, проте діяльність даної 

організації не отримала подальшого розвитку. Програмою діяльності цього Бюро 

передбачалось створення єдиної інформаційної бази страхового ринку, в якій будуть 

накопичуватись дані про страхові випадки і відшкодування збитків, факти отримання 

страхового відшкодування по аналогічним договорам одночасно в декількох страхових 

компаніях та ін. Проте, реальної співпраці, як було задекларовано, не вдалось досягти. 

Отже, можна стверджувати, що вплив шахрайства на ринку майнового страхування є 

значний і впливає як на конкретних страховиків та і на увесь ринок загалом. Для ефективної 

протидії страховому шахрайству необхідні воля та бажання страхових компаній 

обмінюватись інформацією та формувати бази даних об‘єктів підвищеного ризику. 

Пріоритетними елементами системи колективної протидії шахрайству можуть стати: 

об‘єднання зусиль всіх страхових компаній у боротьбі з шахрайством; створення єдиної 

централізованої бази даних; створення ефекту "вагону" (всі слідують виробленим і 

прийнятим нормам поведінки). 

Не повинна також стояти обабіч цієї проблеми і держава, оскільки страхування – це 

одна із найбільш важливих складових ринку фінансових послуг країни. Держава повинна 

оберігати цей ринок, а саме: удосконалити законодавство в питаннях боротьби з 

шахрайством в страхуванні, надати спеціалістам страхових компаній повноваження, достатні 

для усестороннього розслідування страхових випадків. 

 

 

Фока Н.Т. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Мищишин І.Р., старший викладач 

ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ЗМЕНШЕННЯ 

Однією з найважливіших проблем підприємницької діяльності в ринкових умовах 

господарювання будь-якої організації є забезпечення фінансової безпеки як основної 

складової економічної безпеки підприємства.  

Особливо гостро ці проблеми виникають у ситуаціях, пов‘язаних з постійним 

підприємницьким ризиком, недобросовісною конкуренцією, різного роду внутрішніми та 
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зовнішніми загрозами, а також правовою незахищеністю діяльності суб‘єктів 

господарювання. 

 Фінансoва бeзпека суб‘єктів господарювання – це рівeнь фiнансoвого стaну 

суб‘єкта гoсподарювання, що зaбезпечує стaбільну захищeність йoго головногo і 

пріоритетних фінансoвих інтересів від iдентифікованих рeальних і потенційних зaгроз 

зoвнішньoго та внутрішньoго харaктеру, пaрамeтри якогo визначeні нa основі йогo 

фінaнсової філoсофії і ствoрюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого 

зрoстання в поточному і перспективному періоді. 

 Загрози фінансовій безпеці – це потенційно можливі або реальні дії 

зловмисників чи конкурентів здатних завдати суб‘єктам господарювання матеріальну або 

моральну шкоду, що виявляється, як сукупність чинників і умов, що небезпеку для 

нормального функціонування суб‘єктів господарювання. 

 Серед новітніх загроз для фінансової безпеки підприємства експерти називають 

такі явища, як гринмейл, рейдерство, кардерство (кардеринг), конкурентну розвідку. 

 Гринмейл — корпоративний шантаж шляхом скуповування значного числа акцій 

певної компанії з пропозицією продати їх за умови, що інші компанії підписують угоду про 

невтручання. Схема класичного корпоративного шантажу припускає, що структура, яка 

атакує, купує на фондовому ринку невеликий пакет акцій процвітаючої компанії. Потім 

настає черга скарг у контролюючі та правоохоронні органи, а також судових позовів із будь-

якого приводу. Кінцевою метою є або отримання відступних за відмову від претензій, або 

продаж свого пакета акцій за завищеною ціною. 

 Рейдерство — це вилучення майна на законних підставах, в основі виникнення 

яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів 

(судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо). 

 Сьогoдні пoтрібнo вживaти нeгайні зaходи, спрямoванi нa бoрoтьбу з 

рeйдерством, а саме: 

 зiніцiювaти прoведeння в пaрлaменті пoвнoфoрматних слухaнь iз питaнь 

прoтидії рeйдерам із нaйширшим зaлученням прeдставників дiлових кiл дeржaви; 

 зaпропонувaти Вищiй квaліфiкацiйній кoмiсії суддiв Укрaїни рoзглянути 

можливiсть пoсилення дисциплiнарнoї відповідальнoсті суддiв зa прийняття рiшень у сфeрі 

корпoративних вiднoсин iз пoрушeнням вимoг чиннoгo закoнoдавства; 

 iніцiювати прискoрення дooпрацювання та прийняття нoрмaтивнo-правoвoї бaзи 

у сфeрі корпoративних віднoсин (зокрема Зaкону Укрaїни "Прo акціoнерні товaриства"); 

 ствoрити при Кaбінеті Мінiстрів рoбoчу групу зa учaстю прeдставників 

зaцікaвлених відoмств, у тoму числi силoвих, Aнтимoнопoльного кoмітету, Міністeрства 
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прoмисловoї пoлітики тoщo, якa б зaймaлася пoстійним мoнітoрингoм прoявів рeйдерства у 

дeржаві тa iніціювала внeсення відповiдних змiн тa доповнень дo чиннoго закoнодaвства; 

 oрганiзувaти в структурaх правooхоронних oрганів, у тoму числi прoкурaтури, 

МВС, СБУ, їхнiх цeнтральних апaратах і дo рiвня облaстей спецiальні пiдроздiли бoрoтьби з 

рeйдeрством, налaгодивши чiткий внутрiшній кoнтроль, щoб вoни з чaсом нe перeтвoрилися 

нa кoрумпoвані фiлії рeйдерських команд. 

 Кардерство — діяльність споріднена з фальшуванням грошей. Масові  

безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, які намагається налагодити уряд, 

безсумнівно, корисна і навіть вигідна операція, як для населення, так і для держави. Однак і 

вони мають негативний бік, не враховувати який банкам просто небезпечно. Передусім це 

стосується кардерства, адже в обох випадках підробляють засоби платежу. 

 Зa підрaхункaми фaхівців, щoрічні збитки у свiтовій eконoміці вiд "дiй" кардeрів 

наближaються дo 100 млрд. дoл, США і з кoжним рoком зрoстають. Більш за всe стрaждають 

Пiвнiчнa Амeрика і Зaхіднa Єврoпa, алe Укрaїнa такoж нe стoїть збoку. Спеціалісти в галузі 

банківської безпеки вважають, що у 85 % випадків секретну інформацію викрадають самі 

банківські службовці, які мають до неї доступ у межах своєї службової діяльності. Решту 15 

% становлять випадки, коли зв'язок між ними і затриманими кардерами встановити не 

вдалося, — простіше кажучи, зловмисники не викрили свою людину в банку. 

 Конкурентна  розвідка — це розробка сценаріїв і планів захоплення влади у 

великих акціонерних товариствах, так захисту від цих дій. Це головна потреба ринку, її 

диктує передусім проста істина: сьогодні різко зросла конкуренція, ринки поділено і їхній 

переділ відбувається дуже складно. У країні з'являються компанії, які поводяться агресивно. 

Представники даних компаній  зобов'язані знати все про конкурентів, від фінансових планів 

до хобі менеджерів. Вони також організовують заходи із захисту тієї чи іншої компанії від 

провокацій і ворожого поглинання.  

 Для попередження загроз фінансової безпеки найважливішим є визначення 

основних завдань: 

 забезпечити й постійно підтримувати високий рівень кваліфікації працівників; 

 забезпечити розвиток техніко-технологічних можливостей та потужностей 

підприємства з метою досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності; 

 досягти високої ефективності менеджменту підприємства; 

 забезпечити захист інформаційного середовища підприємства; 

 забезпечити правовий захист підприємства. 
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 Впровадження на підприємстві системи забезпечення фінансової безпеки 

дозволить знижувати рівень загроз оперативно приймати попереджувальні управлінські 

рішення та, в остаточному підсумку, досягти сталого розвитку підприємства.  

 Основні напрями щодо зменшення та забезпечення  фінансової безпеки 

підприємства повинні бути: 

 стратегічне планування, фінансово-господарська діяльність підприємства; 

 бюджетування як найефективніший метод планування з метою забезпечення 

безпеки; 

 оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; 

 організація поточного контролю за виконанням планів (програм) діяльності 

підприємства та фінансовими бюджетами бюджетного планування. 

 

 

Фурсік І. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Ясіновська І. Ф., к.е.н. 

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Забезпечення економічної безпеки набуває особливого значення в умовах глобалізації. 

Як показує світовий досвід, високий рівень економічної безпеки є гарантією незалежності 

країни, визначальною передумовою стабільного розвитку економіки і суспільства. З іншого 

погляду безпека національної економіки є складною багаторівневою системою, яка 

об‘єктивно потребує захищеності життєво важливих інтересів усіх її елементів. Належний 

рівень економічної безпеки є необхідним для будь-якого підприємства, не залежно від форми 

власності, виду діяльності чи розміру. В сучасних умовах актуальними є питання створення 

сприятливих умов функціонування малого підприємства, забезпечення його 

конкурентоспроможності та економічної безпеки. Формування системи економічної безпеки 

малих підприємств є основою їх життєдіяльності. 

На сучасному етапі важливість зміцнення економічної безпеки є особливо важливою 

для  малого підприємництва внаслідок низки причин: недостатньо керованого державою 

процесу формування цього сектора; рівня забезпеченості матеріальними і фінансовими 

ресурсами; значної частки збиткових чи фінансово нестійких підприємств; недосконалого 

конкурентного середовища; проявів монополізму; надмірно високого рівня тінізації 

господарювання. 

Узагальнення теоретичних положень з досліджуваної проблематики дало змогу 

охарактеризувати поняття ―економічна безпека підприємництва‖ як такий стан системи 

державного регулювання та рівень ділової активності, за яких дотримуються гарантії 
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захищеності життєво важливих інтересів суб‘єктів господарювання та підприємництва 

загалом від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Недостатня увага з боку органів державного управління до забезпечення належного 

рівня економічної безпеки підприємства не дає змоги створити умови для підвищення 

ефективності їх діяльності. 

Державну політику забезпечення економічної безпеки малих підприємств необхідно 

реалізовувати як на національному, так і на регіональному рівнях. 

Засоби політики зміцнення економічної безпеки малих підприємств на регіональному 

рівні управління економікою: забезпечення керованого розвитку підприємств у регіоні з боку 

місцевої влади; стимулювання розвитку систем якості управління підприємством; здійснення 

систематичного моніторингу показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства; 

популяризація принципів економічної безпеки підприємства в суспільстві та у 

підприємницькому секторі; посилення рівня фінансової безпеки підприємств шляхом 

розвитку структури страхових та гарантійних фондів; планування розвитку промислових 

територіально-галузевих виробничих систем та забезпечення їх конкурентоспроможності; 

ліквідація проявів монополізму та корупції. 

Засоби політики зміцнення економічної безпеки малих підприємств на національному 

рівні управління економікою: посилення програмно-нормативного регламентування 

економічної безпеки підприємств; мотивація органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення заходів зі зміцнення економічної безпеки підприємств регіону. 

Зміцнення економічної безпеки малого  підприємництва, а також належна його роль у 

соціально-економічному розвитку держави є неможливими без забезпечення високого рівня 

їх конкурентоспроможності. Головними пріоритетами політики зміцнення конкурентних 

позицій є: сприяння зниженню рівня енерго- та ресурсомісткості виробництва; зменшення 

регіональної та місцевої концентрації ринків збуту продукції; сприяння популяризації 

продукції підприємств на зовнішніх ринках та підвищення їх інвестиційної активності; 

покращання якості продукції чи послуг та ефективності управління підприємствами; 

спрощення доступу до кредитних ресурсів; скорочення кількості збиткових підприємств 

тощо. 

Державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки підприємництва в 

Україні буде неповноцінною без організації моніторингу цього процесу – систематичної 

оцінки рівня розвитку досліджуваного сектора економіки з огляду на економічну безпеку 

малих підприємств і рівня загроз державним інтересам як наслідку недостатньо дієвих 

заходів. Для уможливлення здійснення та організаційного забезпечення цього процесу 

потрібно: визначити та чітко зафіксувати у відповідних нормативно-правових документах 
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функції та обов‘язки компетентних органів державної влади чи їх підрозділів, які 

здійснюватимуть моніторинг; сформувати механізм тісної взаємодії органів державної влади 

у процесі моніторингу; розробити алгоритм узагальнення результатів на загальнодержавному 

рівні; уповноважити орган державної влади для здійснення контролю за моніторингом. 

Політика зміцнення економічної безпеки малих підприємств повинна стати важливим 

напрямом активізації підприємницької діяльності населення, покращання рівня життя 

громадян, залучення інвестиційних ресурсів у економіку та забезпечення соціально-

економічного розвитку України. 

Таким чином, розглядаючи проблему забезпечення економічної безпеки малих 

підприємств, зазначимо, що основними принципами її подолання є: визнання безпеки 

підприємництва невід‘ємною компонентою економічної безпеки держави; формування 

нормативно-методичного забезпечення безпеки підприємництва та реалізація політики її 

зміцнення на всіх рівнях державного управління; протидія монополізації економіки; взаємна 

відповідальність бізнесу і влади щодо формування безпечного підприємницького 

середовища; запровадження рівних умов доступу до ресурсів; забезпечення прозорості 

регуляторної  політики. 

 

 

Хамевко А.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Гринчишин Я.М., к.е.н., доцент 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА (РОЗГЛЯНУТО НА 

ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕНЕРГІЯ НОВИЙ РОЗДІЛ») 

Управління економічною безпекою підприємства забезпечує його результативність у 

поточному періоді функціонування та в довгостроковій перспективі. При цьому ефективне 

управління може здійснюватися лише за умов формування цілісної системи, яка б 

забезпечувала усунення як внутрішніх так і зовнішніх загроз діяльності підприємств.  

Адже, під економічною безпекою підприємств розуміємо такий стан підприємства, за 

якого забезпечується найбільш ефективне використання всіх видів ресурсів (матеріально-

технічних, фінансових, людських, інформаційних тощо) суб‘єкта господарювання, який 

знаходиться у стані перманентного розвитку. Метою економічної безпеки є уникнення, 

послаблення чи локалізація загроз і створення умов для стійкого і стабільного 

функціонування підприємства, його високої конкурентоспроможності, незалежності й 

автономії в поточному і майбутньому періодах, що є результатом цілеспрямованого 

комплексу заходів, зокрема забезпечення оптимальності й ефективності організаційної 

структури, правового захисту діяльності, захисту інформаційного середовища, комерційної 

таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна і комерційних інтересів.  
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Розгляд категорії «економічна безпека» доцільно розглянути на прикладі 

підприємства ТОВ «Енергія-Новий Розділ». При цьому варто розглянути такі ключові 

моменти, як:  

1. дослідження фінансової ефективності, незалежності і стійкості роботи 

підприємства; 

2. конкурентоспроможність технологічної бази підприємства; 

3. рівень організації управління підприємством; 

4.  відбір персоналу для роботи у підприємстві; 

5. ефективність правового регулювання всіх напрямків діяльності підприємства; 

6. забезпечення інформаційної безпеки роботи підприємства; 

7. гарантії безпеки працівників підприємства, а також збереження їх майна та 

професійних інтересів. 

Розглядаючи конкурентоспроможність технологічної бази підприємства, варто 

зазначити, що оснащеність даного підприємства є незадовільною. На даний момент ТОВ 

«Енергія-Новий Розділ» використовує застарілі засоби виробництва, що потребують заміни. 

Саме тому ТОВ було створено інвестиційну програму, яка передбачає покращення 

технічного стану даного підприємства. 

У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган – директор. Директор 

здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним загальним зборам його 

учасників. Директор може бути обраним також і не зі складу учасників Товариства. З 

директором укладається трудовий договір (контракт). На даному підприємстві характер 

поділу праці зумовлений тим, що в середині організації директору підпорядковуються за 

функціональним принципом комерційний директор, технічний директор, фінансовий 

директор-головний бухгалтер, юридичний відділ та господарський відділ.  

Досліджуючи фінансову діяльність ТОВ «Енергія-Новий Розділ» варто зазначити, що 

дане підприємство є монополістом з надання таких послуг, як: водовідведення, 

теплопостачання та електропостачання. Попри те, що воно є монополістом, фінансові 

результати даного підприємства є невтішні, адже воно є збитковим.  

У 2012 році виручка від реалізації продукції становила 104 563 тис. грн. При 

вирахуванні податку на додану вартість у сумі 17427 тис. грн. чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) склав 87135 тис. грн. Попри це валовий збиток склав 9337 

за 2012 рік, адже собівартість за даний період становила 96472 тис. грн. Загалом сума 

валового збитку скоротилась на 3601 тис. грн., в порівнянні з попереднім роком.  

Відбір персоналу для роботи на підприємстві здійснюється протягом 5 етапів. Перший 

етап – це надання заявки про потребу в кадрах, наступним етапом є пошук у межах 
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організації необхідної кандидатури. Третім етапом є аналіз та оцінка документів що 

надаються кандидатами як ззовні так і в середині організації (заява, резюме, анкета й 

тестування). Четвертим етапом є співбесіда, і останнім етапом є прийняття рішення про 

прийом кандидата. Дана процедура є загальною, але в залежності від категорії посади на яку 

здійснюється відбір впроваджуються додаткові технології кадрового менеджменту. Так, при 

відборі на посаду керівника слід додають конкурсний відбору, а також проведення співбесід 

з більшою кількістю досвідчених осіб.  

Оскільки на сьогоднішній день всі економічно розвинуті країни широко 

використовують переваги нових інформаційних технологій у виробничій, комерційній та 

банківській сферах тому постає питання забезпечення інформаційної безпеки роботи 

підприємства.  

Під інформаційною безпекою підприємства потрібно розуміти суспільні відносини 

щодо створення і підтримання на належному рівні життєдіяльності інформаційної системи 

суб‘єкта господарської діяльності. Інформаційна безпека має три основні складові : 

конфіденційність, цілісність і доступність.  

Конфіденційність належить до захисту чутливої інформації від несанкціонованого 

доступу. Цілісність означає захист точності і повноти інформації і програмного 

забезпечення. Доступність – це забезпечення доступності інформації і основних послуг для 

користувача в потрібний для нього час.  

Оскільки, інформація стала чинником, який може призвести до значних 

технологічних аварій, військових конфліктів та поразок у них, дезорганізувати державне 

управління, фінансову систему, роботу наукових центрів, і чим вищий рівень 

інтелектуалізації та інформатизації суспільства, тим потрібнішою стає надійна інформаційна 

безпека, оскільки реалізація інтересів, людей та держав все більше здійснюється за 

допомогою інформатизації.  

Пріоритетним питанням у сфері забезпечення комплексної безпеки діяльності 

підприємства є організація його фінансово економічної надійності, особистої безпеки 

працівників та безперечно захисту інтелектуальної власності  

Розглядаючи особливості інформаційної функції системи управління економічною 

безпекою підприємства, слід зазначити, що лише системний підхід до управління 

підприємництвом і безпекою в нім, коли всі працівники зобов'язані, особливо в кризових, 

конфліктних і нестабільних ситуаціях, серйозно відноситися до проблеми забезпечення 

інформаційної, особистої безпеки і економічної безпеки організації загалом, спричинить 

позитивні результати діяльності. Для цього менеджерові і фахівцям служби безпеки 
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організації необхідно ретельно освоїти і ефективно застосовувати основні способи 

управління організацією, персоналом і системою безпеки в підприємницькій діяльності. 

Оскільки, рівень економічної безпеки підприємництва залежить від 

конкурентоспроможності, фінансової стійкості та платоспроможності, ефективності 

функціонування та використання ресурсів, динаміки обсягів виробництва і реалізації 

продукції, інформаційної безпеки, то доцільно сказати, що на підприємстві ТОВ«Енергія-

Новий Розділ» існує економічна загроза, яка проявляється у неприбутковості підприємства. 

Зокрема, чистий збиток підприємства за 2012 рік становив 12859 тис. грн.  

Підсумовуючи вищесказане можна стверджувати, що економічна безпека є 

сукупністю фінансової, інтелектуальної, кадрової, технічної, інформаційної та політико-

правової безпеки підприємства. Проте, економічну безпеку потрібно розглядати, як 

сукупність вищеназваних взаємозв‘язаних елементів, що відокремлені від середовища та 

взаємодіють із ним як одне ціле.  

 

 

Хижняк М.Р. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Пасінович І.І., к.е.н. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОВГОСТРОКОВОГО БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ 

 У сучасному світі кредит − невід‘ємний та важливий «учасник» багатьох 

економічних процесів. Без нього не обходяться ні держави, ні підприємства, ні організації та 

населення, ні виробництво й обіг суспільного продукту.  

 За останні роки кредитування в Україні відчутно пригальмувалось, особливо це 

стосується довгострокових кредитів. На сьогодні важливою проблемою є відновлення 

кредитування підприємств, саме вони можуть стати локомотивами виходу з кризи, 

створюючи робочі місця, насичуючи ринок вітчизняними товарами, модернізовуючи 

виробництво. Для цього підприємствам необхідні кредити.  

До чинників, які перешкоджають відновленню довгострокового кредитування, можна 

віднести: 

1. Високі відсоткові ставки, під які позичальники не готові брати кредити.  

2. Низький попит на довгострокові кредити і підвищений кредитний ризик.  

3. Багато ненадійних позичальників.  

4. Брак «довгих» ресурсів банків.  

Зрозуміло, що основними джерелами кредитних ресурсів є депозити і власний капітал 

банків. Високі процентні ставки по кредитах перебувають у прямій залежності від розміру 
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відсотків, які виплачують банки за депозитами, тобто плата за кредит не може бути нижчою 

за депозитні відсотки, інакше банки, як комерційні установи, працюватимуть собі у збиток.  

Останнім часом відзначається позитивна тенденція зростання депозитів населення. 

Гривневі депозити мають сьогодні прибутковість на рівні 21%, доларові − близько 6%, у євро 

− 4-5%.  

Власний капітал банків  складає відносно незначну частину його сукупних ресурсів і 

формується, в основному за рахунок емісії акцій. Наприклад, величина власного капіталу у 

відсотках від розміру активів для окремих банків складають:  Приватбанк − 10,3%; Дельта 

Банк − 6,7%; Райффайзен Банк Аваль − 15,7%; Сбербанк Росії − 10,3%; Альфа-Банк − 14,1%, 

Укрсиббанк − 9,7%. Власний капітал банку виконує насамперед захисну функцію і не 

розглядається як ресурсне забезпечення активних операцій.  

Ще одна причина дефіциту «довгих» ресурсів банків, які необхідні для відновлення 

довгострокового кредитування − відхід з українського ринку іноземного капіталу.  

Таким чином, ситуація у сфері банківського кредитування вимагає покращання. 

Держава повинна створити умови для кредитування тих галузей, які здатні вийти на якісно 

новий рівень конкурентоздатності, пожвавити ділову активність, покращити інвестиційну 

привабливість регіону і країни загалом. 

На нашу думку, до пріоритетних галузей, які потребують доступних довгострокових 

кредитів, належать такі. 

1. Аграрний сектор (за січень-серпень 2013 року виробництво у цьому секторі зросло на 

13,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року).  

2. Будівництво, зокрема такий напрям, як будівництво доступного житла.  

3. Наука, трансфер технологій, інновації. 

Останнім часом очевидно, що НБУ свої зусилля спрямовує насамперед на збереження 

стабільності національної грошової одиниці і не робить дієвих кроків для здешевлення 

кредитних ресурсів. Зниженням облікової ставки, що спостерігається останніми роками, чи 

іншими точковими заходами проблему не вирішити. Тому потрібно долати системні 

проблеми в економіці. 

НБУ може перейти на плаваючий курс гривні і провести контрольовану девальвацію, 

яка відповідала б економічній ситуації. Це сприятиме припливу коштів в банківську систему, 

зокрема, нерезидентів, а також ресурси з міжбанківського ринку підуть на кредитування. 

Активізацію банківського кредитування можуть спричинити два головні чинники. По-

перше, стійке зростання економіки країни, що не залежить від політичної кон'юнктури. По-

друге, зниження відсоткових ставок за депозитами, які відображають очікування населення 

щодо розвитку економіки.  
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Приєднання України до СОТ у 2008 році сприяло вітчизняному ринку банківських 

послуг. 

Подальшими напрямками розвитку банківської системи України в умовах наближення 

до Європейського Союзу та заходами щодо їх практичної реалізації мають стати наступні. 

1. Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ на 

міжнародних ринках банківських  послуг. на основі вдосконалення функціонування 

вітчизняної банківської системи в умовах посилення інтеграції України у європейський  

економічний простір. 

2. Удосконалення механізму попередження та зниження ризиків, що можуть бути 

додатково привнесені до вітчизняної банківської системи у зв‘язку з розширенням 

євроінтеграційних процесів, та інструментів його реалізації.  

3. Продовження діалогу із регуляторами банківської діяльності з країн ЄС. 

 

 

Чолавин Т. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Васьківська К.В., д.е.н., проф. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Розглядаючи питання фінансових ризиків, слід звернути увагу на фінансову безпеку 

підприємства, адже під цим поняттям розуміють діяльність з управління ризиками та захисту 

інтересів суб‘єктів підприємництва від зовнішніх та внутрішніх загроз з метою забезпечення 

їх стабільного розвитку. Для чіткого розуміння сутності поняття «фінансова безпека 

підприємства» слід розглянути цілу систему національної безпеки держави.  Характеристика 

складових національної безпеки держави наведена нижче. 

Політична безпека - стан захищеності політичних інтересів особи, соціальних груп, 

держав від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також система заходів щодо забезпечення цієї 

захищеності. 

Військова безпека - стан захищеності прав і свобод громадян, базових інтересів та 

цінностей суспільства і суверенної держави від можливих зазіхань із застосуванням 

військової сили. 

Соціальна безпека - стан захищеності соціальних інтересів особи, соціальних груп та 

суспільства загалом. 

Екологічна безпека- стан правових норм і відповідних інститутів, що гарантує захист 

навколишнього середовища, раціональне використання та відновлення природних ресурсів, 

зберігання і розвиток довкілля для забезпечення повноцінної життєдіяльності людини. 
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Інформаційна безпека - стан правових норм та відповідних інститутів, що забезпечує 

постійну наявність достовірної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських та 

політичних рішень і захист інформаційних ресурсів держави. 

Науково-технологічна безпека - стан захищеності наукового потенціалу держави, 

наявних у країні конкурентоспроможних технологій, а також недопущення та усунення 

наслідків технологічної недосконалості та господарської діяльності. 

Економічна безпека - стан національної економіки, за якого забезпечуються захист 

національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та 

захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави. 

Як зазначалось раніше, однією з найважливіших складових  економічної безпеки – є 

фінансова безпека. Адже сучасна економіка реалізує свої функції шляхом використання 

фінансових механізмів, за допомогою фінансових методів, важелів, стимулів, переслідуючи 

при цьому фінансові цілі. 

Фінансова безпека держави охоплює фінансову безпеку окремого громадянина, 

домашніх господарств, населення в цілому, підприємців, підприємств, організацій, установ 

та їх асоціацій, галузей господарського комплексу, регіонів, окремих секторів економіки. 

Фінансова безпека – це стан захищеності суб‘єктів підприємництва від негативного 

впливу фінансових ризиків, завдяки використанню захисних фінансових інструментів, що 

забезпечує їх стабільне функціонування, здатність швидко та ефективно реагувати на загрози 

та раціонально використовувати фінансові ресурси. 

Для ефективного та безпечного функціонування підприємства повинні 

використовувати систему управління фінансовою безпекою, яка є складним та 

багатоаспектним явищем. Головним завданням системи управління фінансовою безпекою 

підприємства є передбачення і випередження можливих загроз, що призводять до кризового 

стану, а також проведення антикризового управління, яке спрямоване на виведення 

підприємства з кризового стану; мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічному 

стану суб‘єкта підприємництва, зокрема його фінансовим, матеріальним, інформаційним, 

кадровим ресурсам, на основі розробленого комплексу заходів економіко-правового та 

організаційного характеру. 

Найбільше значення у справі забезпечення фінансової безпеки підприємництва мають 

первинні економіко-правові та організаційні заходи, що забезпечують фундамент, основу 

системи безпеки, на відміну від вторинних – технічних, фізичних. 

Функціонування організаційно-економічного механізму управління фінансовими 

ризиками передбачає цілісну систему, яка за допомогою методів оцінки та управління, рівнів 

регулювання, засобів та інструментів, а також шляхів вдосконалення вводить в дію ризик-
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менеджмент, який є основним елементом та слугує фундаментом фінансової безпеки 

суб‘єктів підприємництва. В свою чергу фінансова безпека суб‘єктів підприємництва сприяє 

зменшенню кількості збиткових підприємств,  їх сталому розвитку та створює сприятливий 

клімат для функціонування, а отже забезпечує частину фінансовою безпеки держави, яка є 

складовою економічної безпеки держави. 

Тобто відсутність ефективного управління фінансовими ризиками наносить 

фінансової шкоди не тільки самому суб‘єкту підприємництва, а й цілісній системі фінансової 

безпеки. 

Отже, система фінансової безпеки суб‘єктів підприємництва – комплекс 

взаємопов‘язаних методів, інструментів, заходів, що забезпечують захист фінансових 

інтересів суб‘єкта підприємництва від різноманітних загроз, з метою уникнення фінансових 

втрат. 

 

 

Шульц Е.П. 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ 

Науковий керівник - Лапішко М.Л., к.е.н., доцент 

УМОВИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ  ЖИТЛА В УКРАЇНІ 

Досвід розвинених країн світу засвідчує, що житлова сфера є важливою компонентою 

соціального та економічного розвитку. По-перше, житло є потребою, яка складає основу 

розвитку суспільства, стимулює його прогрес та визначає рівень добробуту людей. По-друге, 

необхідність задоволення житлових потреб населення стимулює приватні накопичення, які 

можуть бути використані в якості інвестицій. По-третє, розширення житлового будівництва 

сприяє розвитку суміжних видів економічної діяльності, а, відповідно, підвищенню рівня 

зайнятості населення. 

Фінансово-кредитне забезпечення будівництва, відтворення та придбання житла 

базується як на традиційних формах залучення засобів (пайова участь в будівництві, 

недержавні пенсійні фонди), які добре зарекомендували себе в докризовий період, так і на 

нових, що тільки опрацьовуються. Перші, в силу певних причин, наприклад, 

недоопрацювання законодавчо-правової бази, недостатності контролю державних органів 

над фінансовою політикою забудовників, наявності їх негативних відносин з клієнтами, вже 

не користуються реальним попитом або не діють. Другі, до яких відносяться фонди 

фінансового будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування - 

ще тільки формують нормативну базу та набувають досвіду застосування. 

Експерти визнають, що реальне розширення масштабів фінансово-кредитного 

забезпечення розвитку житлової сфери можливе на основі використання довгострокового 

кредитування. В нашій країні його застосування гальмується відсутністю інвесторів, які були 
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б готові сприйняти низьку прибутковість за іпотечними зобов‘язаннями комерційних банків, 

недосконалим розвитком ринку цінних паперів, надзвичайно високим ризикам. Для 

врегулювання цих негативних явищ у 2004 році було створено Державну іпотечну установу, 

основною метою діяльності якої є регулювання іпотечних кредитів за рахунок коштів, що 

надходять від розміщення житлових цінних паперів.  

Механізм іпотечного кредитування за умов залучення ДІУ мав бути наступним.  

Умовно - банк мав видавати іпотечні кредити на 100 млн грн під 14% річних. Потім 

продавати їх Державній іпотечній установі, віддаючи 10% з 14-ти. За цих умов банк з обного 

боку втрачає левову частку прибутку, але з іншого - отримує 4% просто "з повітря" і знову 

має 100 млн грн, які знову зможе видавати як кредити. Доволі часто ДІУ функціонувала 

впродовж останніх років не як інституція фінансового механізму кредитування житла, 

основою функцією якої мало б бути  рефінансуванням іпотечних кредитів, а  як покупець 

готових  чи недобудованих квартир у забудовників. 

Однак за існуючих умов кредитування за програмою ДІУ залишається для більшості 

банків єдиним інструментом фінансування іпотеки. За даними ДІУ, за вісім років діяльності 

ДІУ рефінансувала понад 8 тис кредитів, наданих громадянам на придбання житла. На 1 

січня 2013 року на балансі ДІУ знаходилося 5 342 кредити на 905 млн грн.  ДІУ у 2013 року 

знизила ставку рефінансування з 18% до 15,3% річних. За цим відсотком у банків купуються 

іпотечні кредити які "на виході" коштують від 16,5% до 20%. За рахунок величезних комісій 

реальна вартість позик перевищує 20%.  

Розвитку іпотечного кредитування житла не сприяють зниження купівельної 

спроможності населення та макроекономічна нестабільність. Зниження рівня  його 

доступності іпотечного для клієнтів відбувається і через жорсткі умови отримання такого 

кредиту, зокрема для отримання позики за підтримки ДІУ щомісячні платежі за кредитом не 

повинні перевищувати 45% чистого сукупного доходу позичальника і його сім'ї за 

аналогічний період. Крім того, важливо те, що розмір початкового внеску повинен бути не 

менше 50% вартості нерухомості. 

Отже, умови іпотечного кредитування в Україні, які суттєво відрізняються від інших 

економічно розвинених країн, де відсоткова ставка по іпотечному кредиту коливається від 3 

до 6 %, не стимулюють розвиток цього механізму.  

За умов, що в Україні немає  ринкового механізму іпотеки ДІУ залишається основним 

гравцем на цьому ринку. Загалом фахівці стверджують, що ринок іпотечного кредитування в 

Україні є слаборозвиненим. Висловлюється думка, що він може активно функціонувати  за 

умови, що депозити в населення залучатимуть максимум під 7-10% річних, а іпотечні 

кредити видаватимуться за ставкою, що не перевищує 10% річних. 
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Підсумовуючи вищевказане доходимо висновку, що розв‘язання проблеми 

підвищення доступного житла потребує формування такої системи іпотечного житлового 

кредитування, яка являє собою сукупність кредитних механізмів, що забезпечують 

узгоджений розвиток ринку житла, ринку іпотечних кредитів, ринку іпотечних цінних 

паперів, а саме: зниження ставки викупу іпотечних угод, що забезпечить  доступність 

кредитів для більшої кількості потенційних покупців; забезпечення доступності кредиту для 

позичальника; прибутковість для кредитора; захист кредитора від кредитного ризику; захист 

кредитора від ризику відсоткової ставки; соціальний захист споживача від кредиторів. 

 

 

Яцишин Х.М. 

Львівського національного аграрного університету 

Науковий керівник - Щербата І.В., к.е.н.. доцент 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАСІБ 

ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

Процес диверсифікації на сучасному етапі стає важливим чинником стабілізації 

розвитку сільськогосподарських підприємств. Процес ініціювання диверсифікації 

відбувається в двох випадках: по-перше, за умови, коли традиційний вид діяльності не 

забезпечує належного рівня доходів (диверсифікація потреби); по-друге, коли існуючий 

потенціал дає змогу розширювати сферу діяльності (диверсифікація можливості). Проте в 

кожному разі детермінантою диверсифікованої діяльності виступає саме наявний потенціал. 

Як відомо, диверсифікацію в аграрному секторі економіки застосовують з метою: зменшення 

ризиків, збільшення виручки підприємства, розширення номенклатури продукції, 

забезпечення більшої стабільності результатів та уникнення коливань в одержанні прибутку, 

освоєння нових виробництв, тощо. 

Впровадження диверсифікації в сільськогосподарське виробництво є беззаперечно 

допоміжним, а то й головним фактором забезпечення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського підприємства. Вибір стратегії диверсифікації дає змогу підвищити 

конкурентоспроможність продукції та підприємства, збільшити її збут завдяки повнішому 

задоволенню потреб споживачів. Нині диверсифікація в аграрному виробництві є 

об‘єктивним процесом, який зумовлений дією багатьох факторів конкурентного середовища. 

Вона має позитивний характер, оскільки спонукання до інтеграції з вітчизняними 

переробними підприємствами підвищує рівень їх завантаженості, підвищує рівень їх 

конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринку і сприяє забезпеченню 

економічної та продовольчої безпеки держави. 

Диверсифікація є важливим засобом управління фінансовими ризиками. Якщо, 

скажімо, підприємство отримує переважну частку прибутку від реалізації якогось одного 
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виду продукції, то погіршення кон‘юнктури ринку по даній продукції або стихійного лиха 

може призвести до серйозних економічних втрат або навіть до банкрутства такого 

підприємства. В умовах диверсифікації виробництва втрати прибутку по одних галузях 

можуть бути компенсовані завдяки одержанню більшого прибутку від реалізації продукції 

інших галузей. У разі, коли такої компенсації не відбулося, що цілком ймовірно, економічні 

втрати по одній галузі не можуть істотно вплинути на фінансово-економічний стан 

підприємства, оскільки її питома вага в доходах перестає бути домінуючою. Тому 

підприємства з диверсифікованим виробництвом відзначаються вищою стійкістю економіки, 

особливо в умовах мінливого зовнішнього середовища і прояву кризових явищ: інфляції, 

неплатежів, низької платоспроможності населення та ін. 

Диверсифікація може забезпечити підприємству ряд переваг. 

– найбільш досконале використовування власних матеріальних ресурсів; 

– підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства, збільшення 

збуту продукції аграрного сектора завдяки задоволення потреб споживача; 

– гарантований збут продукції сільськогосподарських підприємств та підвищення 

рівня завантаженості переробних підприємств АПК за рахунок інтеграції; 

– одержання  синергічного ефекту і тим самим, за однакових інших умов, 

підвищувати ефективність виробництва; 

– важливий засіб управління фінансовими ризиками; 

– зменшення ступеня підприємницького ризику через ліквідацію залежності від 

єдиного виду продукції. 

Основними недоліками диверсифікації підприємств аграрного сектора є: 

– диверсифікація не завжди дає змогу використати переваги спеціалізованого 

виробництва; 

– невдалий вибір стратегії диверсифікації може привести до економічних 

втрат підприємства та збільшення економічних ризиків; 

– управляти диверсифікованим виробництвом значно складніше порівняно з 

не диверсифікованим; 

– невдале розміщення номенклатури продукції, що ії виробляють окремі 

диверсифіковані підприємства, може привести до банкрутства. 

Підвищення рівня диверсифікації діяльності аграрного підприємства необхідно 

здійснювати надзвичайно обережно, враховуючи в кожному випадку специфіку 

виробництва, структуру конкуренції на ринку збуту готової продукції. Диверсифікація 

аграрного виробництва дасть змогу підприємству ефективно впливати на ринок, сформувати 

чітку стратегію розвитку, а відтак отримати високі активи, уникнути можливого ризику. 
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СЕКЦІЯ 3 

ФІНАНОВА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Безпала О. П. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лукаш С. В. к.е.н., доцент 

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Зростаюча глобалізація світової економіки створює якісно нове середовище 

економічного зростання країн та визначає важливість дослідження вільних рухів іноземних 

капіталовкладень. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль у розвитку будь-якої країни, 

оскільки полягають у залученні необхідного обсягу капіталу, трансферті сучасних 

технологій, ноу-хау та методів управління.  

Для України необхідність залучення ПІІ в умовах глобалізації зумовлена такими 

причинами: недостатністю внутрішніх ресурсів і заощаджень, незначним обміном 
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управлінським досвідом, сучасними технологіями, патентами, ноу-хау, ліцензіями, а також 

прагненням доступу до зовнішніх ринків. 

Досліджуючи тенденції останніх років, можна стверджувати, що обсяг залучених 

іноземних інвестицій в Україну залишається незначним. У І півріччі 2013 р. в економіку 

України іноземними інвесторами вкладено 2614,9 млн.дол. США прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу). 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2013 р. становив 55318,2 млн.дол. США, що на 

0,4% більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в розрахунку на одну особу населення 

складає 1218,1 дол. З країн ЄС унесено 42819,9 млн.дол. інвестицій (77,4% загального обсягу 

акціонерного капіталу), із країн СНД – 4370,7 млн.дол. (7,9%), з інших країн світу – 

8127,6 млн.дол. (14,7%). 

Інвестиції надійшли зі 138 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які 

припадає понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 17928,5 млн.дол., 

Німеччина – 6165,3 млн.дол., Нідерланди – 5376,1 млн.дол., Російська Федерація – 

3822,7 млн.дол., Австрія – 3196,3 млн.дол., Велика Британія – 2697,2 млн.дол., Віргінські 

Острови (Брит.) – 2418,4 млн.дол., Франція – 1808,4 млн.дол., Швейцарія – 1183,1 млн.дол. 

та Італія – 1122,7 млн.дол.  

Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств України у січні-червні 2013 року 

складають 103330,3 млн. грн., що становить 129,8 відсотка до відповідного періоду 2012 

року.  

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій. За підсумками рейтингу 

Світового банку ―Ведення бізнесу 2013‖ (Doing Business 2013) Україна не тільки покращила 

свої позиції на 15 пунктів (до 137 місця із 185 країн), а і увійшла до списку із 23 країн світу-

найбільших реформаторів умов ведення бізнесу у 2011-2012 роках, які оцінює даний 

рейтинг. Україна також увійшла до списку країн-лідерів зростання у рейтингу серед країн 

СНД на ряду із Вірменією (+18 позицій до 32 місця), і на 9 позицій скоротила своє 

відставання від Росії, яка зайняла 112 місце у рейтингу Doing Business 2013. 

Незважаючи на збільшення рівня унесених інвестицій в Україну, все ще існує низка 

проблем, які перешкоджають ефективному залученню іноземних інвестицій, а саме:  

1) відсутність відповідного інвестиційного клімату;  

2) нестабільність політичної ситуації;  

3) недосконалість ринкового механізму;  

4) відсутність зацікавлених партнерів;  

5) нестача привабливих інвестиційних проектів;  
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6) недосконалість податкової системи;  

7) відсутність дієвої системи страхування інвестицій. 

Відтак, для збільшення обсягів і ефективного використання іноземних інвестицій, 

необхідно застосувати такі заходи:  

  розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури;  

  створення умов які сприятимуть появі нових партнерів;  

  оптимізацію податкових ставок і кількості податків;  

 створення надійної законодавчої системи страхування та перестрахування 

інвестиційних ризиків, вільний вихід страхової компанії на міжнародні страхові 

ринки, створення системи, яка буде гарантією стабільного і довгострокового 

фінансування інвестиційних проектів.  

Запровадження цих заходів призведе до притоку іноземного капіталу та успішного 

розвитку національної економіки. 

Отже, у цілому обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств України у січні-

червні 2013 року складають 103,3 млрд. грн. Основними країнами-інвесторами у 2013 році 

залишається Кіпр та країни ЄС.  Україна вдало вирішує проблеми інвестування та 

використовує свої переваги для залучення інвестицій. Про це свідчать міжнародні рейтинги, 

в яких держава поступово просувається вперед. 

Для покращення інвестиційного клімату ми пропонуємо створити привабливі умови 

для інвесторів та законодавчо врегулювати інвестиційний та страховий ринок. Це дозволить 

залучити додаткові кошти для покращення фінансово-економічного стану України та 

забезпечить економічну безпеку держави. 

 

Біляковська Х. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – к.е.н. Полянчич Т. М 

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

Однією з важливих складових функціонування фінансової системи України, її 

інструментом макроекономічного регулювання та реалізації економічної стратегії, потужним 

важелем інтеграції України у світове господарське товариство є внутрішній та зовнішній 

державний борг. 

Борговий метод покриття дефіциту державного бюджету в Україні почав 

використовуватися з 1995 р., коли держава проводила активну політику по залученню 

фінансових ресурсів на внутрішньому та зовнішньому ринках капіталу через механізм емісії 

державних цінних паперів. 
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Тема державного боргу, останнім часом, стала гострою для багатьох країн, як 

розвинених, так і тих, що розвиваються. 

Метою проведення державних запозичень є покриття бюджетного дефіциту на 

державному і регіональному рівнях, цільового фінансування різноманітних програм, 

поповнення необхідних резервних активів, а також рефінансування раніше здійснених 

державних запозичень. 

Протягом останніх півтора року обсяги державного боргу зросли з 473 млрд. грн.до 

552 млрд., в основному ріст був забезпечений суттєвим збільшенням внутрішніх запозичень, 

які з початку 2012 року до жовтня 2013 зросли з 173 млрд. 707.7 млн. грн. до 261млрд. 529 

млн. грн. Обсяги українських запозичень становлять 135 млрд. дол.  

Цікавим аспектом у борговій безпеці України на сьогодні є Кредитна угода між 

Україною та ЄС. Рада Європейського союзу надасть суму в розмірі 610 млн. євро, строки 

виплати – 15 років. Цю угоду можна розглядати з двох сторін .  

Негативним і дуже вагомим чинником у цій макрофінансовій допомозі є те,що згідно 

статті 13 Кредитної угоди «Україна безвідклично та безумовно зобов‘язується відмовитись 

від будь-якого імунітету, на яке вона має право або може мати право на підставі суверенітету 

або іншим чином, від юрисдикції, арешту та виконання будь-якого позову ініційованого у 

Суді Європейсього Союзу..» Хоча це суперечить положенням діючої Конституції України та 

Міжнародному праву. Крім цього, в угоді не вказано відсоток, який має сплачувати Україна 

за отримані кошти. Кошти будуть отримуватись, але борг країни знову ж таки буде рости, з 

невідомими цифрами. 

Існують позиції, згідно з якими оцінюють боргову безпеку:  

1) критерій ринковості (чим вища питома вага припадає на інструменти позик, які 

знаходяться в обігу на ринку боргових цінних паперів, тим більшою мірою структура 

державного боргу відповідає ринковим змінам у сфері позичкових фінансів); 

2) критерій строковості (чим довша структура державного боргу, тим менші витрати 

буде нести суспільство при його обслуговуванні); 

3) критерій диверсифікації джерел (чим більше держава запозичує на фінансовому 

ринку, тим більша довіра до ринкових реформ в цій країні). 

Проведений аналіз боргової політики держави та оцінювання рівня боргової безпеки 

дозволяє констатувати, що за міжнародними стандартами тягар боргу для України є 

загрозливим для економічної безпеки України.  

Для того, щоб боргова безпека відповідала рівню високорозвинутих країн потрібно 

сформувати таку систему її функціонування, яка б чітко і ретельно досліджувала угоди, які 

підписує Україна, правильно вимірювала рівень державного боргу у нашій країні, знаходила 
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шляхи для зменшення боргу такими діями, які не спричиняли б додаткових витрат і не 

впливали бнегативно на соціальний розвиток населення. Лише при правильній діяльності 

влади, яка абезпечить, насамперед збереження суверенітету країни, Україна зможе зайняти 

провідні позиції у рейтингу держав з високим рівнем життя.  

 
 

Войтко О. С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Шот А.П. к.е.н., доцент  

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА МСФЗ 

Тема звітності є досить актуальною, оскільки фінансова звітність у 2013 році 

складається за новою формою, що відповідає міжнародним стандартам. Перехід на 

міжнародні стандарти фінансової звітності відкриває для підприємств України, насамперед, 

нові можливості для узгодженості та ефективного функціонування фінансової структури та 

подальшої гармонізації вимог до звітності. Проте складність та невирішеність проблем 

адаптації національної системи бухгалтерського обліку в Україні до положень МСФЗ, 

обумовлює потребу в дослідженні та узагальненні досвіду щодо їх вирішення. 

 З 19 березня 2013 року набрало чинності НП(С)БО ғ1 ―Загальні вимоги до 

фінансової звітності‖ (наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. ғ 73). МФУ тривалий час готувало 

цей стандарт. До цього процесу були залучені міжнародні організації. Одночасно з 

набранням чинності Наказу ғ 73 втратив чинність Наказ ғ 87 та, відповідно, скасовані 

наступні П(С)БО: П(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖, П(С)БО 2 ―Баланс‖, 

П(С)БО 3 ―Звіт про фінансові результати‖, П(С)БО 4 ―Звіт про рух грошових коштів‖, 

П(С)БО 5 ―Звіт про власний капітал‖. Тепер усі вимоги до основних форм фінансових звітів 

прописані у П(С)БО 1, а самі форми наводяться у його додатках. Особливу увагу необхідно 

звернути на те, що на даний момент не скасовано Наказ Мінфіну ғ 302 від 29.11.2000 р. 

―Про Примітки до річної фінансової звітності‖ і форма Приміток залишається чинною.  

У НП(С)БО 1 визначено мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та 

вимоги до визнання і розкриття її елементів. НП(С)БО 1 ділить фінансову звітність на річну 

та проміжну. Для проміжної (квартальної) звітності у 2013 році є чинними: Форма ғ1 

Баланс (Звіт про фінансовий стан);  Форма ғ2 Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупні доходи).  

НП(С)БО 1 не дає детального опису кожної статті Балансу і Звіту про фінансові 

результати, як це було передбачено раніше. Це пов‘язано з тим, що розробники нового 

стандарту прагнули максимально зблизити форми фінансової звітності з нормами МСФЗ. Це 

може спричинити певні ускладнення для тих підприємств, які не використовують МСФЗ, 

оскільки облік багатьох операцій за правилами П(С)БО не збігається з обліком згідно МСФЗ.  
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Основні відмінності НП(С)БО 1 від раніше діючих стандартів полягають у:   1) назви 

форм доповнені назвами у дужках, аналогічними формам згідно МСФЗ: тепер Баланс 

називається також ―Звіт про фінансовий стан‖, а Звіт про фінансові результати – ―Звіт про 

сукупний дохід‖; 2) немає жорсткого порядку заповнення усіх рядків фінансової звітності та 

проставлення прочерків у тих рядках, де були відсутні показники, підприємства можуть не 

наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття; 3) відсутня вимога щодо 

укладання фінансової звітності у тисячах гривень без десяткових знаків, як це було 

передбачено попередніми П(С)БО; 4) тепер можна самостійно визначити, у якому вимірнику 

формувати звітність головне, щоб цей вимірник був єдиним для усіх форм звітності.  

Одним з важливих нововведень, внесених НП(С)БО 1, є можливість вибору одного з 

варіантів складання звіту про рух грошових коштів: за прямим чи непрямим методом. 

Стандарт містить дві форми такого звіту: Форма ғ 3 - за прямим методом та Форма ғ 3-н - 

за непрямим методом.  

З 01.01.2013 р. набрало чинності Положення бухгалтерського обліку ―Податкові 

різниці‖ (наказ Мінфіну від 25.01.2011р. ғ 27). Згідно розділу III даного положення у 

фінансовій звітності відображаються постійні та тимчасові податкові різниці, які мають 

враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду. Така 

інформація, як правило, наводиться у Примітках до фінансової звітності. У свою чергу 

форми балансу і звіту про фінансові результати не містять окремі рядки для відображення 

податкових різниць.  

Пунктом 3 розділу 1 НП(С)БО 1 зазначено, що для підприємств, які укладають 

консолідовану фінансову звітність, передбачені окремі форми звітності (Додаток 2 до 

НП(С)БО). Їхня відмінність від основних форм – у назвах, які починаються зі слова 

―Консолідований‖ та наявності декількох додаткових рядків.  

Строки подання квартальної фінансової звітності для підприємств не змінилися – не 

пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 

Впровадження міжнародних стандартів, зрозумілих західним інвесторам, 

здійснюється з метою підвищення прозорості українського бізнесу та залучення інвестицій у 

вітчизняну економіку.  Так 09 серпня 2013 набув чинності Наказ Міністерства фінансів 

України від 27.06.2013 р. ғ 627  ―Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 

актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку‖. У Плані рахунків 

бухгалтерського обліку відбулися такі зміни: 1) Рахунок 40 ―Статутний капітал‖ 

перейменовано на ―Зареєстрований (пайовий капітал)‖;     2) рахунок  41 ―Додатковий 

капітал‖ перейменовано на ―Капітал в дооцінки‖; 3) Рахунок 75 ―Надзвичайні доходи‖ і 

рахунок 99 ―Надзвичайні витрати‖ виключаються з Плану рахунків; 4) рахунок 33 доповнено 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6155
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6155
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6155
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субрахунком 335 ―Електронні гроші, номіновані в національній валюті‖, оскільки зачного 

поширення набули безготівкові розрахунки; 5) змінено назву субрахунку 423, тобто тепер це 

―Накопичені курсові різниці‖. 

Таким чином, можна зробити такі висновки: 

1) Н(П)СБО 1 - це черговий крок назустріч міжнародним стандартам фінансової 

звітності. Проте, даний стандарт в деяких моментах суперечить як вітчизняному 

законодавству в сфері регулювання бухгалтерського обліку, так і міжнародним стандартам. 

Тому вже сьогодні постає необхідність у внесенні змін в Закон України ―Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні‖ та П(С)БО, що, цілком можливо, відбудеться вже в 

недалекому майбутньому; 

2) внесені зміни в План рахунків та Інструкцію, наближають їх до міжнародних і 

скорочуюють розрив між вітчизняною системою обліку й загальноприйнятою європейською.  

Проте існує ще багато розбіжностей між вітчизняним і закордонними Планами рахунків, до 

яких відноситься відсутність у європейському позабалансових рахунків, тому сьогоднішні 

зміни є ще не кінцевим варіантом. 

 

 

 

Вольська Н.Р. 

Львівська державна фінансова академія 

Труш І. Є., Ст. викладач 

БАЛАНС, ЯК ОСНОВНА ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Провідне місце в системі інформаційногозабезпечення належить бухгалтерській 

фінансовій звітності, показники якої характеризують фінансово-господарську діяльність 

підприємства. Інформація бухгалтерської фінансової звітності використовується 

зацікавленими користувачами в процесах фінансового аналізу, планування та розробки 

фінансової стратегії за основними напрямами господарської діяльності. 

Найбільш універсальною формою фінансової бухгалтерської звітності є баланс, який 

займає одне з центральних місць у науковій концепції обліку. З погляду облікової практики 

поняття балансу зводиться до звітної форми, тобто таблиці, що має певну будову. Наука ж 

під балансом розглядає певну модель, яка об‘єднує характеристики включених у нього 

елементів. 

Наукові праці багатьох вчених, як вітчизняних, так і іноземних висунули баланс на 

передній план теорії бухгалтерського обліку. Однак залишається об'єктивною необхідність 

подальшого поглибленого дослідження теоретичних, методичних і організаційних питань, 

спрямованих на удосконалення практики складання та використання балансу підприємства. 
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У літературі слово «баланс» уперше з'являється в праці відомого італійського 

математика Луки Пачолі, який в 1494р. написав трактат «Про рахунки і записи», в якому 

обґрунтував поняття про бухгалтерські рахунки та метод подвійного запису.  

У законодавстві про баланс уперше згадується у Торговельному кодексі Наполеона, 

який було видано 1807 року. 

Активний розвиток наукової думки щодо методології балансового узагальнення та 

визначення за допомогою інформації балансу результатів діяльності підприємства 

розпочався ще в XIX ст. Вчені розглядали баланс у різних аспектах: як власне прийом 

бухгалтерського обліку; як підсумок облікових процедур, та форму фінансової звітності; як 

властивість зрівноваженої системи. По суті ж бухгалтерський баланс розглядався як 

складова бухгалтерської процедури. І лише в XX ст. погляди на балансове узагальнення 

змінилися. Увага вчених була сконцентрована на тому, що відображувані в бухгалтерському 

обліку об'єкти мають економічний зміст та правовий режим свого функціонування і ці їх 

характеристики обов'язково повинні відображатися в балансі. 

На сьогодні термін «баланс» широко відомий фахівцями у сфері обліку, аналізу, 

планування і вживається в значенні рівноваги.  

Починаючи з 2000 року зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його 

статей стали визначатись Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» 

Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. ғ 87.  

Варто зауважити, що 19.03.2013 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України 

від 07.02.2013р.ғ 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»», згідно якого на даний 

час визначаються форма і склад статей балансу.  

Згідно даного стандарту баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов‘язання і власний капітал.  

У Балансі в останній редакції підприємства можуть не наводити статті, за якими 

відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому 

звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку 

додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до Національного положення 

(стандарту) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», у разі якщо стаття відповідає таким 

критеріям: 

 інформація є суттєвою; 

 оцінка статті може бути достовірно визначена. 

Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначений не тільки для відображення 

стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/paran236#n236
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/paran236#n236


 328 

інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення 

потреб зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансових органів, банків, 

інвесторів та ін. 

Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні 

ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та 

платоспроможність, а також здатність адаптуватися до змін середовища, в якому воно 

функціонує. Ці важливі фінансово-аналітичні характеристики підприємства можна отримати 

з бухгалтерського балансу. 

Статті балансу згруповано так, щоб порівнюючи підсумки розділів активу і пасиву та 

окремих їх показників, можна було робити загальні висновки про фінансово-господарську 

діяльність підприємства. Баланс є обліковою категорією, синтезом облікових записів, а тому 

його треба вміти читати і критично оцінювати з погляду змісту, будови, раціонального 

використання даних. 

Отже, на даний час бухгалтерський баланс – це документ бухгалтерського обліку та 

компонент фінансової звітності, який містить узагальнюючу систему показників, 

згрупованих у зведену таблицю, яка характеризує в грошовому вираженні склад, 

розміщення, джерела та призначення коштів (засобів) підприємства на певну дату, тобто 

фінансовий та майновий стан підприємства. Баланс є методом узагальнення та отриманя 

інформації про стан господарської системи та засобом управління. 

 

 

 

 

Вольская Н. Р. 

Львовская государственная финансовая академия 

Научныйруководитель – Карпова-Лаурсен Я. Ю., к.э.н., доц.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ 

16 января 1997 года  Верховной Радой Украины была утверждена концепция о 

национальной безопасности Украины. Позже в 2003 году эту концепцию заменил Закон 

Украины «Об основах национальной безопасности Украины». 

Экономическая безопасность – одна из составляющих национальной безопасности 

Украины, а одной из составляющих экономической безопасности государства является 

финансовая безопасность.  

Финансовая безопасность – это финансовое состояние системы страны, при котором 

создаются необходимые финансовые условия для стабильного социально-экономического 
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развития страны, обеспечивается еѐ стойкость к финансовым шокам и дисбалансам, 

создаются условия для сохранения целостности и единства финансовой системы страны. 

В свою очередь, финансовая система имеет такие составляющие, как:  

- банковская безопасность; 

- безопасность небанковского финансового сектора; 

- долговая безопасность; 

- бюджетная безопасность; 

- валютная безопасность; 

- денежно-кредитная безопасность.  

Все эти составляющие обеспечивают функционирование и развитие финансовой 

системы нашей страны. 

Финансовые возможности любого государства определяются объемом финансовых 

ресурсов, а именно:  совокупностью всех денежных средств, которые имеются в 

распоряжении государства, предприятий, организаций, учреждений для формирования 

необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счѐт доходов, 

накоплений и капитала, так и за счѐт различного вида поступлений. Обобщенную оценку 

финансового состояния общества дает сводный баланс финансовых ресурсов, в котором 

отображается объем создаваемых финансовых ресурсов и их использование во всех секторах 

отечественной экономики. 

Основными источниками финансовых ресурсов Украины являются: 

1) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий; 

2)  доходы бюджетов всех уровней; 

3)  амортизационные отчисления; 

4)  ресурсы целевых фондов. 

Однако перечисленные выше источники пока не обеспечивают в полном объеме 

финансирование даже минимально необходимых запросов общества. В связи с этим Украина 

постоянно привлекает долгосрочные кредитные ресурсы международных финансовых 

организаций, иностранных частных банков, средства иностранных инвесторов, кредиты 

банков Украины и частично финансы населения. 

Негативное финансовое состояние нашего государства на текущем этапе можно 

объяснить многими факторами, среди которых: 

• более 50% национальной экономики функционирует в «тени»; 

• наличие в доходной части бюджета значительной части неналоговых временных 

поступлений от приватизации, продажи оружия, штрафов, продажи товарных запасов и т.д.; 

• наличие неэффективной налоговой политики; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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• недостоверность данных статистики; 

• нестабильность законодательства и наличие существенных противоречий между 

отдельными законодательными актами; 

• организационно-методические, кадровые и технические проблемы системы 

финансового контроля на всех уровнях. 

В Указе Президента Украины «Про стратегии национальной безопасности Украины», 

есть стратегия, которая направлена на обеспечения устойчивости финансовой системы, 

гибкости валютного курса гривны, расширение кредитной поддержки экономики и 

укрепления доверия к финансовым учреждениям.  

Под устойчивостью финансовой системы подразумевается уровень дефицита 

бюджета; устойчивость банковской системы; стабильность цен; величина валютных 

резервов; уровень развития отечественного фондового рынка; величина дефицита 

платежного баланса; степень защищенности интересов вкладчиков; состояние и размер 

внешней и внутренней задолженности; устойчивость национальной валюты и т.п. 

Особое место в обеспечении финансовой безопасности в Украине также должен 

занимать Национальный Банк Украины, который в первую очередь, следит за задачами 

разработки и реализации денежно-кредитной политики государства, а также за 

поддержанием безопасного уровня функционирования отечественной банковской системы. 

Одной из основных категорий, по которым оценивается положение финансовой 

безопасности в Украине является показатели выполнения сводного бюджета. Показатели 

выполнения Сводного бюджета Украины за январь-октябрь 2012-2013 годов показывают 

нам, что темпы прироста доходов в 2013 году увеличились на 2,5% по сравнению с 2012 

годом. В 2012 году доход сводного бюджета Украины составил 353 685,0 млн. грн., а в 2013 

– 362 519,6 млн. грн. Расходы же составили в 2012 году - 378 767,9 млн. грн., что меньше чем 

в 2013 году - 398 368,1 млн. грн., из этого можно сделать вывод, что темпы прироста 

расходов тоже увеличились на 5,2%. 

И в завершение хотелось бы сказать, что количественный и качественный рост 

национальной экономики является главным условием финансовой безопасности страны. 

 

 

Герасимів І. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Дуб А. Р., к.е.н., доцент 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 

УКРАЇНИ 
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На сучасному етапі розвитку економіки України питання фінансової безпеки є 

надзвичайно актуальним. Це пояснюється високим рівнем інтеграції і, як наслідок, - 

залежності фінансової системи України від світових фінансово-кредитних установ. 

МВФ – спеціальне агентство Організації Об‘єднаних Націй, метою діяльності якого є 

надання взаємної допомоги при дефіциті платіжного балансу, зумовленому циклічністю 

економіки та виникненню економічних криз.  

 Прерогативою видачі Міжнародним валютним фондом кредитних коштів є 

погодження з виконанням певних умов, які теоретично мають допомогти подолати 

проблемну ситуацію в економіці. Але часто виконання умов несе в собі ще більшу загрозу 

для економічної безпеки та її складової – фінансової. 

Так, для отримання кредитних траншів МВФ виставляє Україні, де-юре, рекомендації, 

де-факто – наступні вимоги щодо соціально-економічної політики: 

- міняти оподаткування в Україні у бік непрямих податків; 

- відкласти зниження ставки податку на прибуток, принаймні, на два роки; 

- не надавати нових пільг при сплаті податку на прибуток і відмовитися від пільгових 

ставок цього податку; 

- заморозити базову заробітну плату, мінімальну заробітну плату, загальну номінальну 

заробітну плату на наявному рівні; 

- зберегти єдину ставку ПДВ, оскільки це призведе до ускладнення адміністрування 

даного податку; 

- поступово згортати програми звільнення від ПДВ для сільського господарства й 

інших галузей; 

- збільшити грошову суму, при якій підприємствам видається свідоцтво платника ПДВ; 

- відмовитися від граничної суми коштів для сплати соціального внеску; 

- переглянути підхід до податку на фінансові операції; 

- підвищити тарифи на газ і опалювання для населення приблизно на 40%; 

- скоротити дефіциту бюджету до 3,5%; 

- реформувати пенсійну систему в напрямі скорочення виплат пенсійних зобов‘язань. 

Політика МВФ не раз зазнавала критики, нерідко справедливої, тому варто 

проаналізувати корисність та доцільність заходів, здійснюваних Україною. 

Очевидно, що дефіцит бюджету так чи інакше доведеться скорочувати – а якщо ні, то 

справа швидко закінчиться катастрофічним за своїми наслідками дефолтом. На жаль, також 

очевидно, що подібне скорочення не може бути безболісним. 

Якщо людина живе в борг і змушена в якийсь момент перестати позичати й почати 

повертати гроші, її рівень життя погіршиться. Це вірно й для країни в цілому.  Це ж 
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стосується й пропозиції з підвищення комунальних тарифів. При неупередженому розгляді 

очевидно, що домогосподарства ці тарифи й так платять у повному обсязі – у вигляді 

більших податків – поточних або майбутніх, при дефіцитному фінансуванні, і 

недоінвестування в газову галузь. 

Окрім того, занижені тарифи викривляють поведінку споживачів, не створюючи 

стимулів для економії, відповідних до реального стану пропозиції на ринку газу. Це 

призводить до більшої витрати газу й більш високої енергонеефективності домогосподарств. 

Також уряду доведеться скорочувати дефіцит держбюджету, як цього вимагає МВФ, 

за рахунок фіскальної оптимізації. У важкій економічній ситуації недоцільним є зниження 

податкових ставок ПДВ до 17%, який забезпечує близько 20% дохідної частини бюджету. У 

цій ситуації яскраво проявляється протиріччя між вимовами МВФ, що у кінцевому 

результаті призводить до погіршення соціально-економічних показників. 

Навряд чи хтось стане сперечатися з необхідністю реформи українського 

держапарату. Стосовно ж пенсійної реформи, яка стала такою ж контроверсійною темою, як і 

підвищення цін на газ, слід сказати, що уникнути її, скоріш за все, неможливо. 

Заходи зі зміни монетарної і валютної політики, у цілому, українським 

істеблішментом сприймаються позитивно. Єдина різниця полягає в тому, що українська 

влада боїться торкатися цих питань через потенційно можливу макроекономічну 

дестабілізацію. 

Виконання Урядом всіх вимог МВФ є на даний час неможливим, так як вони часто є 

надто радикальними. Так, вимоги підняття ціни на газ для населення, відмова від пільг 

сплати податку на прибуток, відмова від зниження ставок ПДВ залишаються невиконаними, 

так як є надто резонансними та призведуть до зростання соціального напруження. А 

скорочення дефіциту державного бюджету без використання коштів того ж МВФ є 

практично нереальним завданням. 

Отже, Міжнародний валютний фонд у своїй діяльності має значний, як позитивний, 

так і негативний, вплив на фінансову безпеку України. На жаль, економіка України на 

сьогоднішньому етапі не може існувати без зовнішніх запозичень, тому використання коштів 

МВФ необхідне для рефінансування наявних кредитів та виконання бюджетів. 

Але залучення коштів МВФ пов‘язане із значною кількістю ризиків для фінансової 

системи  України, оскільки отримання кредиту тягне за собою зобов‘язання щодо виконання 

умов кредитора, які часто і становлять безпосередню загрозу. 

 

 

Гоцалюк  А. Д. 
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Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лукаш С. В., к.е.н., доцент 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Функції держави у забезпеченні економічної безпеки за сучасних реалій суттєво 

ускладнюються. Під економічною безпекою розуміється, з одного боку, знадність 

національної економіки до розширеного самовідтворення з метою задоволення на 

визначеному рівні потреб населення та держави, а з іншого,- як здатність протистояти 

дестабілізуючим чинникам, що створюють загрозу розвитку держави. Забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання також 

входить до складових економічної безпеки. Іншими словами, економічна безпека є 

триєдиною функцією, кожна складова якої є одночасно і суб'єктом і об'єктом процесу її 

забезпечення. Інститути держави, підприємства, громадяни (об'єднання громадян) шляхом 

складної взаємодії формують систему відносин, соціально-економічну й суспільно-політичну 

модель свого співіснування. 

Забезпечення фінансової безпеки держави особливо актуально для країн з транзитною 

економікою, в яких система державних фінансів не є досить стійкою. Зокрема це стосується 

України. 

Один з ефективних напрямів забезпечення належного рівня фінансової безпеки 

України в першу чергу є: об'єктивний і всебічний аналіз щодо фінансової безпеки, 

прогнозування загроз фінансовій безпеці; розробка системи заходів та механізмів 

забезпечення фінансової безпеки країни; організація діяльності законодавчих та виконавчих 

органів державної влади України з реалізації комплексу заходів, спрямованих  на 

попередження або послаблення загроз національним фінансовим інтересам; більш швидкі 

темпи спрямування фінансових ресурсів на розвиток конкурентоспроможних галузей та 

виробництв. 

Ризикоутворюючими факторами фінансової системи в умовах глобалізації є 

поширення ознак ринкової економіки як самоорганізуючої системи на все світове 

господарство та поширення мережевих структур фінансових і організаційних систем, а саме: 

несиметричний розподіл інформації, яка, лише на перший погляд, є надмірною, а в реальній 

дійсності доступна не для всіх і розповсюджується нерівномірно. 

У процесі піднесення фінансової глобалізації розгортаються передумови фінансової 

нестабільності: зміна валютних режимів; зростання обсягів міжнародних потоків капіталу, 

обсягів валютообмінних операцій, збільшення швидкості поширення інформації; якісні зміни 

у структурі міжнародних потоків капіталу, що спричинили мобільність капіталів; 

приналежність суб‘єктів фінансового ринку до різних національних економічних систем, що 

збільшує рівень ризику фінансових операцій та зумовлює зростання нестабільності 
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глобального фінансового простору, що може негативно впливати на фінансову безпеку 

держави. Треба також зазначити, що вкрай загрозливих масштабів сягнуло вивезення за 

кордон українського капіталу і набуло масового некерованого характеру. Нині доцільно 

обмежити вивезення українського капіталу за кордон, за винятком реалізації проектів, що 

сприяють просуванню вітчизняних товарів та послуг на зовнішні ринки. 

 Отже розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації підвищує вимоги до 

регулятивної ролі держави. Україна ще недостатньо інтегрована в світову фінансову систему 

і не використовує всю можливу користь цього процесу, з іншого боку - має перспективи для 

того, щоб з допомогою регулятивних механізмів мінімізувати негативні наслідки фінансової 

глобалізації. Це вимагає зростання ролі держави в забезпечені стійкості, стабільності та 

керованості вітчизняної фінансової системи, укріплення конкурентоздатності національних 

фінансових структур, а  також поширити сучасні організаційні та партнерські форми 

інтеграції, які сприятимуть запровадженню міжнародних стандартів фінансового 

менеджменту з метою підвищення ефективності управління фінансовими ризиками.Ще одне 

з основних завдань держави за умов фінансової глобалізації - ефективне використання 

переваг від інтеграції до глобального фінансового ринку та одночасне обмеження наслідків 

такої інтеграції. Для цього потрібний не тільки ґрунтовний аналіз процесів на глобальному 

фінансовому ринку, а й ефективне прогнозування тенденцій подальшого функціонування 

цього ринку та його впливу на національні фінансові ринки. 

Потрібно зазначити ,що для України  одним з пріоритетних напрямків зовнішньої 

економічної діяльності є подальший розвиток торговельно-економічного та інвестиційного 

співробітництва з країнами ЄС. 

   Європейська інтеграція відповідає життєво важливим інтересам Українського 

народу. Вона є визначальним чинником як міжнародної діяльності України, так і її 

внутрішньої політики на тривалу перспективу, зміцнює безпеку та позитивно впливає на 

відносини України з усіма державами світу, насамперед - сусідніми. Неухильна реалізація 

курсу на інтеграцію до Європейського Союзу забезпечуватиме гарантії верховенства права, 

демократії, дотримання прав людини, розвиток в Україні громадянського суспільства, 

побудову соціально орієнтованої ринкової економіки. Також можна зазначити більш 

детально сильні та слабкі сторони  та загрози щодо вступу України у Європейський Союз: 

Сильні сторони- макроекономічна стабільність, додаткові інвестиції в українську 

економіку, отримання позитивного сальдо торговельного балансу, протекціонізм і контроль 

експорту, забезпечення високого рівня життя населення, відкриття кордонів для вільного 

пересування населення, забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, упровадження 
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стандартів ЄС у виробництві, сприйняття України як важливого суб‘єкта політичних 

відносин, реформування освіти, охорони здоров‘я, соціального захисту. 

Слабкі сторони- часткова втрата суверенітету, погіршення відносин з країнами СНД, 

втрата конкурентоспроможності певних галузей, ускладнення візового режиму із східними 

сусідами. 

Загрози- використання України як сировинного придатку, використання України як 

дешевої робочої сили, незаконна міграція та відплив кадрів, поглиблення демографічного 

спаду. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що стан забезпечення економічної безпеки 

України за збереження реалій вітчизняного правового й суспільно-політичного дискурсу не 

зазнає суттєвих змін завдяки проголошеному курсу на інтеграцію держави до Європейського 

Союзу. Процес поглиблення інтеграції національних економік є надзвичайно непростим для 

економік країн ЄС. Вступ 10 країн Східної Європи може призвести до погіршення рівня 

життя громадян ―старої Європи‖. Потужна економіка ФРН і Франції (донорів інтеграційного 

процесу) не здатна винести на собі всі затрати на інкорпорації ―нових європейців‖. Досвід 

об'єднання Східної і Західної частини єдиної Німеччини доводить, що трансформація 

інституцій планової економіки ( на рівні окремих галузей промисловості) доводить, що не 

існує прийнятних для постсоціалістичних економік механізмів виживання підприємств. 

Функціонування Загального ринку в розширеному до 25 членів форматі ЄС не минуче 

призведе до закриття і ліквідації як окремих підприємств, так і цілих галузей визначально 

неконкурентноспроможних економік цих держав. 

 

 

 

 

 

Грошенко О. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лукаш С.В., к.е.н., доцент 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Глобалізація породжує нові можливості для учасників світового співтовариства, але 

водночас веде до посилення ризиків і зовнішніх важкопрогнозованих загроз для 

функціонування національних економік, до появи нових глобалізаційних загроз для всього 

світового співтовариства й одночасно для кожної конкретної країни.Процес глобалізації за 

своєю суттю є викликом фінансовій безпеці будь-якої країни, яка певною мірою інтегрована 

в економічний простір - адже вона робить національну економіку більш відкритою і, 

відповідно, більш вразливою.Для забезпечення фінансової безпеки банкам необхідна певна 

система, що дає змогу на постійній основі здійснювати діагностичні та запобіжні дії, 
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спрямовані на підтримку належного рівня фінансової безпеки. Усе це зумовлює необхідність 

у розробленні принципово нових концептуальних засад побудови системи фінансової 

безпеки України як складової національної безпеки країни. Фінансова безпека характеризує 

стан захищеності життєво важливих інтересів держави, регіонів, підприємницьких структур 

та громадян у фінансовій сфері від впливу широкого кола негативних чинників. Основними 

критеріями фінансової безпеки є  достатність фінансових ресурсів, їх збалансованість та 

ліквідність, які уможливлюють нормальне існування та розвиток зазначених суб‘єктів 

економічного життя. 

Основними принципами мінімізації загроз та забезпечення інтересів фінансової 

безпеки є наступні. 

1) формалізація загроз та інтересів; 

2) наявність системи статистичних показників, які характеризують рівень загроз або 

рівень досягнення інтересів; 

3) моніторинг кількісних характеристик загроз та інтересів фінансовій безпеці; 

4) авторизація заходів щодо мінімізації загроз та забезпечення інтересів. 

 Ступінь фінансової безпеки держави залежить від безпеки економічної системи, яка, 

має базуватись на експортних можливостях економіки; безпека інвестицій як для внутрішніх 

так і для зовнішніх вкладників; фактори міжнародного фінансового ринку, коливання попиту 

та пропозиції, розвиток світових фінансових ринків. 

Основною складовою фінансової безпеки є боргова безпека. Значна роль державного 

боргу в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі сфери 

життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням 

забезпечення стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної 

політики тощо. В Україні за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною 

мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що 

зумовило його структуру та обсяги. 

До основних причин швидкого зростання державного боргу України можна віднести: 

необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності національної 

грошової одиниці; значні обсяги бюджетного дефіциту; залежність від імпорту енергоносіїв; 

потреби технічного переозброєння більшості галузей національної економіки. 

Державний внутрішній борг пов‘язаний з фінансуванням видатків бюджету держави 

резидентами країни у національній грошовій одиниці, та не має вагомого негативного впливу 

на економіку країни як зовнішній державний борг, оскільки при сплаті боргу за внутрішніми 

позиками не відбувається вивіз іноземного капіталу за кордон. В умовах недостатнього 

наповнення дохідної частини бюджету, зростання рівня дефіциту бюджету, спостерігається 



 337 

значний ріст державної заборгованості, що з часом у разі продовження таких негативних 

тенденцій може загрожувати дефолтом.Первинний дефіцит державного бюджету України, за 

винятком витрат на обслуговування держборгу, в січні-липні 2013 року склав 1,3% ВВП, що 

практично в два рази вище за показник за аналогічний період минулого року (0,7% ВВП). 

Також державний і гарантований державою борг України за січень-липень 2013 року 

порівняно з початком року зріс на 7,3% - до 553,3 млрдгрн (545,1 млрдгрн станом на кінець II 

кварталу). 

Стратегічною метою управління державним боргом є забезпечення необхідними 

обсягами ліквідних коштів загального державного управління та мінімізації витрат, 

пов‘язаних з ризиками, погашенням та обслуговуванням державного боргу; створення 

передумов макроекономічної стабільності у коротко- та довготерміновому періодах. Отже, 

політика  управління  державним  боргом  є  важливим  компонентом здійснюваної 

фінансової політики та істотною складовою процесів макроекономічного регулювання. 

У процесі управління державним боргом необхідно враховувати економічну та 

політичну ситуацію в державі, рівень інфляції, ділову активність суб‘єктів підприємницької 

діяльності, ступінь ризику країни щодо неповернення боргу. 

Стратегія фінансової безпеки має бути орієнтована на розробку і послідовне 

здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних процесів і подолання негативних 

тенденцій у сфері фінансових відносин та має включати: 

- характеристику внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці на всіх рівнях їх 

виникнення; 

- визначення критеріїв і параметрів, які характеризують національні інтереси у всьому 

розмаїтті фінансових відносин; 

- формування фінансової, грошово-кредитної, валютної, бюджетної, податкової, 

митної, інвестиційної, цінової, банківської політики, а також інституційних перетворень і 

необхідних механізмів, що усувають або пом‘якшують вплив факторів, що підривають 

фінансову стійкість господарюючих суб`єктів, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, 

держави, суспільства в цілому; 

- систему конкретних заходів, спрямованих на реалізацію намічених цілей, яка 

включає способи гарантування певного рівня фінансової безпеки. 

На даний час визначена доцільність закріплення окремого повноваження Кабінету 

Міністрів України щодо реалізації державної фінансової політики. Це дозволить більш 

ефективно та цілеспрямовано впливати на розвиток фінансової сфери як основи для 

задоволення своїх фінансових інтересів суб‘єктами різних рівнів, що має позитивно 

відзначитися на рівні розвитку держави, а отже, на рівні добробуту її громадян. В Положенні 
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«Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» затвердженому Указом 

Президента України від 31 травня 2011 року ғ 634/2011 запропоновано закріпити наступне 

формулювання ще однієї функції: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу з питань забезпечення державної фінансової безпеки та 

розвитку фінансової системи України. 

Отже, основною метою політики у сфері фінансової безпеки має бутистабільний 

розвиток фінансової системи країни в напрямі нагромадження фінансових ресурсів для 

економічного розвитку та забезпечення її стійкості до потенційно негативного впливу 

вищенаведених зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз.  

Державна політика у сфері фінансової безпеки  повинна своєчасно оцінити та 

зреагувати на існуючі та потенційні загрози. Для цього кожна держава здійснюєпідготовку 

кваліфікованих та обізнаних із світовим досвідом і правилами фінансистів на всіх рівнях, 

починаючи від фірми й закінчуючи центральними державними органами. Головна роль 

належить державі, її грамотній фінансовій політиці. В Україні забезпечується політична 

стабільність і очікується стабільне економічне зростання та підвищення життєвого рівня 

населення.  Для цього і реалізуються заходи держави, спрямовані на забезпечення належної 

фінансової безпеки країни. 

 

 

 

 

 

 

Думич М. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Шот А. П., к.е.н., доцент  

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) відіграють значну роль у 

вдосконаленні вітчизняного обліку та його інтеграції у світове співтовариство. Вони 

охоплюють значне коло питань, які мають важливе міжнародне значення в умовах розвитку 

зовнішньої торгівлі, діяльності транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових 

ринків.  

Відповідно до ЗУ ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖ МСФЗ – 

це прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими 

визначено порядок складання фінансової звітності.  
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Питанням уніфікації вітчизняного бухгалтерського обліку, його стандартизації та 

можливості гармонізації до МСФЗ присвячено праці таких науковців, як С.Голов, 

В.Казмирчук, В.Костюченко, Л.Нишенко, В.Швець та ін.  

Впровадження МСФЗ в Україні – питання часу. Вже сьогодні Мінфін поступово 

вносить зміни в національні стандарти, наближуючи їх до міжнародних та скорочуючи 

розрив між вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою європейською. 

Так, Наказом Мінфіну від 07.02.2013р. ғ73 затверджено нове НП(С)БО 1 на заміну 

П(С)БО 1, 2, 3, 4 та 5, які окремо визначали порядок подання кожної з основних форм 

фінансової звітності. Зміни покликані наблизити облік та подання фінансової звітності за 

національними стандартами до міжнародних стандартів обліку.  

До введення в дію НП(С)БО 1, суб‘єкти господарювання, які складали фінансову 

звітність за МСФЗ, під час формування її показників (статей), використовували українські 

типові форми, які було затверджено національними П(С)БО. Єдиною відмінністю була 

відмітка, яка ставилась в шапці форми, про те, що вона заповнюється за міжнародними 

стандартами. 

Наступним кроком впровадження МСФЗ в національну економіку стало затвердження 

Наказом Мінфіну від 27.06.2013р. ғ628 НП(С)БО 2  ―Консолідована фінансова звітність‖. 

Це НП(С)БО визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні 

вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності. 

Проте, слід відмітити, що при впровадженні МСФЗ в практику України виникають 

проблемні питання. Так, складаючи фінансову звітність за міжнародними стандартами 

вперше, керівники підприємств та бухгалтерські служби можуть зустрітися з рядом проблем, 

основними з яких є наступні:  

– відсутність кваліфікованих фахівців, які можуть розуміти і застосовувати МСФЗ. 

Причому мова йде не лише про підготовку звітності, а й про використання і розуміння її. 

Найбільш результативним методом вивчення  МСФЗ є навчання у процесі впровадження 

стандартів в конкретній компанії; 

– виникнення додаткових витрат внаслідок потреби у придбанні нового програмного 

забезпечення, за допомогою якого складання звітності значно полегшило роботу персоналу 

та зменшило можливість допущення помилок; 

– необхідність збору додаткової інформації, яку вимагають МСФЗ, включення до 

обов‘язків працівників підрозділів додаткових функцій; 

– складність окремих стандартів. Найбільш важкі для сприйняття на сьогодні елементи 

МСФЗ – стандарти, присвячені відображенню у звітності  фінансових інструментів, зокрема 

вкладень у цінні папери, похідних інструментів, дебіторської та кредиторської 
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заборгованості. Складність також полягає ще й у тому, що активи і зобов‘язання мають бути 

оцінені за справедливою вартістю,  що є складним завданням для вітчизняних фахівців.  

До недоліків МСФЗ можна віднести і те, що вони орієнтовані тільки на комерційні 

підприємства, створені та функціонуючі для отримання прибутку. Таким чином, МСФЗ не 

регулюють складання звітності некомерційними організаціями (громадськими, бюджетними, 

благочинними та ін.). 

Слід відмітити і відсутність в МСФЗ детальних інтерпретацій і прикладів додатків 

стандартів до конкретних ситуацій. До того ж, запровадженню стандартів в Україні 

перешкоджають такі фактори, як розбіжності у рівні розвитку і традиціях, а також небажання 

національних інститутів поступитися своїм пріоритетом в області регулювання і методології 

обліку. 

Хоча й існують певні проблеми пов‘язані із застосуванням стандартів, але вигоди від 

застосування МСФЗ переважають. 

Переваги застосування МСФЗ для різних категорій користувачів: 

1) компаній – підвищення якості інформації для прийняття рішень менеджерами; 

полегшення доступу до капіталу, в тому числі з іноземних джерел; зниження вартості 

капіталу; 

2) інвесторів – підвищення якості інформації для прийняття рішень; зміцнення 

довіри до поданої інформації; краще розуміння ризиків; 

3) державних діячів – зміцнення українського ринку капіталу й підвищення його 

привабливості; полегшення доступу до світових ринків капіталу; 

4) інших зацікавлених осіб – підвищення довіри й поліпшення економічних 

перспектив для бухгалтерської та аудиторської професій; поліпшення звітності за новими та 

іншими аспектами бізнесу. 

Таким чином, складаючи фінансову звітність за міжнародними стандартами 

користувачі отримують певні переваги. Але, слід зазначити, що навіть у разі повного 

переходу Україною на МСФЗ не слід очікувати потужного потоку інвестицій в країну. Однак 

це буде важливим кроком у процесі побудови взаємної довіри між Україною та міжнародним 

співтовариством. 

Отже, впровадження МСФЗ в Україні має як переваги, так і певні недоліки. МСФЗ 

можна визначити як важливий інструмент глобалізації економіки і світових господарських 

зв‘язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її більш 

адекватнішою та здатною відобразити реальний майновий стан організації. У зв‘язку з цим, 

запровадження МСФЗ дасть змогу залучити іноземних інвесторів і розширити експортні 

можливості України, що, своєю чергою забезпечить майбутнє процвітання економіки. Це ще 



 341 

раз підтверджує необхідність і корисність впровадження МСФЗ для економіки України.  

 

 

Карпишин Н.М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Артус М.М., д.е.н., професор 

ЗРОСТАННЯ  ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО  БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, ЯК ЗАСІБ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Бюджет, як основний загальнодержавний фонд централізованих коштів, що  

використовує уряд для фінансування діяльності суспільства  і фінансова конституція 

держави, посідає центральне місце у фінансовій системі України. За допомогою бюджету 

держава концентрує певну частку валового внутрішнього продукту і централізовано 

розподіляє її, що робить державний бюджет одним з найважливіших і найбільш дієвим 

інструментів впровадження державної політики, невід‘ємною складовою ринкових відносин. 

Мобілізація економічно обґрунтованих розмірів фінансових ресурсів до бюджету 

стала однією з найважливіших проблем організації фінансів.  Ця проблема повинна 

задовольняти головний критерій: коштів у будь-який момент повинно бути не просто у 

достатній кількості, а саме стільки, скільки потрібно для забезпечення соціально-

економічного розвитку суспільства. 

Зміцнення дохідної частини державного бюджету як економічної бази в розвитку 

ринкової економіки потребує удосконалення державного управління на всіх напрямах 

економічної діяльності. Удосконалення системи надходжень до бюджету та виявлення 

резервів зростання доходів Державного бюджету України  дасть змогу повноцінно 

виконувати державі свої функції та забезпечити фінансовими ресурсами соціально-

економічний розвиток суспільства. 

Склад, форми і методи мобілізації доходів Державного бюджету  України визначаються  

системно і зумовлені особливостями господарювання та тими завданнями, які вирішує 

суспільство у певний період. Зокрема, склад доходів Державного бюджету України 

визначається Бюджетним кодексом України та законами про Державний бюджет на 

відповідний бюджетний період, який включає дві складові: загальний фонд та спеціальний 

фонд.  

   Доходи загального фонду Державного бюджету призначені для фінансування 

загальних видатків і не мають визначеного спрямування на конкретну мету. До них належать  

податок на додану вартість, акцизний податок,  ввізне мито,  податок з доходів фізичних 

осіб, платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення, збір за 

спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за 

користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту,   платежі за 
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користування надрами загальнодержавного значення, частина  державного мита, частина 

адміністративних штрафів та інших грошових стягнень та інші надходження.   

Доходи спеціального фонду державного бюджету включають доходи,  призначені на 

забезпечення фінансовими ресурсами  передбаченої мети. спеціального фонду державного 

бюджету. До них належать  80 відсотків акцизного податку з вироблених в Україні та із  

ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів, збір за геологорозвідувальні 

роботи, виконані за рахунок Державного бюджету,  надходження коштів від збору на 

розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства,  рентна плата за природний газ, що 

видобувається в Україні,   відрахування від плати за транзит природного газу через 

територію України та інші надходження.  

Основним методам мобілізації доходів бюджетів в умовах ринкових відносин є 

податкові надходження. Податки посідають центральне місце в системі доходів бюджетів. 

Вони є універсальною і водночас вихідною категорією, яка виражає основні риси фінансів, 

що функціонують у розвиненій ринковій економіці.  Саме в умовах ринкових відносин  

податкові методи мобілізації доходів бюджетів є переважаючими у загальній системі 

фінансових взаємозв'язків. 

Структура доходів Державного бюджету України на 2013 р наведе в табл. 1. 

Наведені показники табл. 1. засвідчують, що за рахунок податкових надходжень у 

2013 р. передбачено грошових надходжень на суму 300780,1 млн. грн., що становить  81,3 %. 

При цьому на загальний фонд припадає  87,0% надходжень, а на спеціальний – 13,0%. До 

загального фонду передбачено найбільші надходження у формі податкових платежів 93,6%, 

неподаткових – 64,2, та 67,7 % офіційних трансфертів. До спеціального фонду передбачено 

найбільші надходження  доходів від операцій з капіталом – 86,7% і значна частина 

неподаткових платежів – 35,8%.  

Таблиця 1 

Структура доходів Державного бюджету України на 2013 р. 

 

Показники 

Всього В тому числі 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

млн. грн. Питома 

вага, % 

млн. грн.    % млн. грн.      % 

Доходи бюджету всього 370046,8 100 322076,5 87,0 47970,3 13,0 

у тому числі: 

–податкові надходження 

 

300780,1 

 

81,3 

 

278602,4 

 

92,6 

 

22177,6 

 

7,4 

– неподаткові надходження 64540,3 17,4 41434,3 62,4 23106,1 35,8 

– доходи від операцій з 

капіталом 

1911,8 0,5 254,1 13,3 1657,7 86,7 

– офіційні трансферти 2636,7 0,7 1785,7 67,7 851,0 32,3 

–цільові фонди 177,9 0,1 – – 177,9 100,0 
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Сучасний соціально-економічний розвиток потребує збільшення доходів Державного 

бюджету України, який має відбуватися не за рахунок посилення податкового навантаження 

на економіку, а шляхом розширення бази оподаткування, послаблення податкового тиску,  

спрощення процедури податкового адміністрування, створення надійного захисту прав 

платників податків, скорочення  економічно необґрунтованого надання  пільг з 

оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, приватного 

підприємництва, та нелегального тіньового обігу.  

 

Костюкевич Б.С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Голинський Ю.О., асистент 

ВІДТІК ЗА КОРДОН ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗА КОРДОН ЯК НЕГАТИВНИЙ ФАКТОР 

ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 

Сучасний світ характеризується динамічністю та змінністю безлічі процесів. Питання 

раціональної організації соціально-економічних систем та ефективності їхнього 

функціонування є дуже актуальними. Їхня значущість зростає в зв'язку із глобалізаційними 

процесами, що відбуваються. Глобалізація - це об'єктивний процес, закономірність світового 

розвитку, якої не можна уникнути, процес універсалізації, становлення єдиних для планети 

Земля структур, зв'язків і відносин у різних сферах суспільного життя. Це процес планетного 

об'єднання всіх сфер людської діяльності, що охоплює виробництво, технологію, культуру, 

політичні і державні інститути. 

Поняття фінансової безпеки так само широке, як, власне, і тлумачення фінансів як 

економічної категорії. На сьогодні відсутнє єдине усталене визначення поняття "фінансова 

безпека". Наявні формулювання відображають лише окремі аспекти фінансової безпеки і не 

можуть претендувати на її однозначне та виключне трактування.  

Без фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять 

перед державою. У цьому контексті доволі переконливим аргументом е слова М. 

Єрмошенка, який зазначає, що на фінансах базується будь-яка економіка, фінанси — кров 

економічної системи держави. Вчений обґрунтовує необхідність забезпечення і підтримки 

фінансової безпеки держави, тому що вона стосується не лише держави в цілому, а й усіх 

галузей національного господарства, приватних підприємців, усього суспільства. 

Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової 

безпеки передбачають, перш за все, з'ясування суті цього поняття, визначення факторів, що 

впливають на стан фінансової безпеки, дослідження взаємозв‘язку  окремих складових цієї 

складної за внутрішньою будовою структури. 
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Безпосередньою загрозою для фінансової безпеки України є відтік за кордон 

людського капіталу. Губський Б.В. відзначає, що значне посилення міжнародної конкуренції 

на основних світових ринках, зумовлене загальною лібералізацією міжнародної торгівлі в 

умовах зростаючої глобалізації є реальною зовнішньою загрозою фінансовій безпеці 

України. В умовах тривалої внутрішньої економічної кризи це призводить до втрати 

інтелектуальної власності України, масового відтоку за кордон інтелектуальних і трудових 

ресурсів тощо. 

В роботі Н.В. Руденко відзначено, що існує дві групи чинників – ендогенні і екзогенні 

– обумовлюючі зростаючу диференціацію і асиметрію привабливості регіонів з позицій рівня 

та якості життя. До екзогенних чинників віднесено демографічний приріст, динаміку 

етнічних, статевих, вікових показників, кількість браків і розлучень, складом сімей та ін. 

Аналізуючи ці чинники можна зауважити, що деякі з факторів не можуть бути виражені в 

кількісному вимірі, хоча вони відображують в цілому міграційний процес. Отже, індикатор 

міграції за регіонами має бути включений до загальної системи показників, які 

характеризують стан фінансової безпеки регіону і можливість такої системи протистояти 

певним викликам і загрозам та забезпечувати її поступовий розвиток (або, хоча б, визначати 

напрями виходу з депресивного стану і зменшення рівня асиметрії). 

Виходячи з цього можна зробити висновок, що сучасні загальносвітові тенденції, до 

яких об‘єктивно включена українська економіка, підвищують актуальність та значущість 

системних досліджень, що включають в себе аналіз взаємозв‘язку різних напрямів науково-

практичної діяльності. Поєднання питань глобалізації, економічної та фінансової безпеки та 

ринку трудових ресурсів і є саме таким комплексним аналізом. Стоїть проблема порушення 

регіональної асиметрії трудових ресурсів. Вирішення цього питання потребує удосконалення 

системи індикаторів оцінки рівня економічної безпеки соціально-економічної системи. 

Система індикаторів на різних рівнях має включити в себе індикатори мобільності трудових 

ресурсів. Індикатори міграційних процесів і руху трудових ресурсів мають своєчасно 

відображати становище в соціальній, виробничій, демографічній сфері системи і 

сигналізувати про ситуації, коли фактичні і прогнозовані параметри відхиляються від 

порогових значень і потребують спеціальних управлінських заходів. Удосконалення системи 

індикаторів стану економічної безпеки регіональної системи за рахунок включення 

індикаторів міграційних процесів має призвести до підвищення ефективності управлінських 

рішень органів регіональної влади щодо раціональності рішень в сфері регулювання ринків 

праці. Саме трудові ресурси є основним джерелом майбутнього розвитку, переборення 

кризових тенденцій, виходу зі стагнаційного стану тощо. Таким чином, нами наголошено, що 

сучасні регіональні ринки трудових ресурсів знаходяться під впливом, в тому числі, 
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глобалізаційних процесів, потребують підвищеної уваги до них. Ефективне управління 

регіональним системами вимагає зменшення наявного рівня регіональної асиметрії трудових 

ресурсів за рахунок підвищення уваги до зміни кон‘юнктури ринку праці і визначення рівня 

фінансової безпеки регіону. 

 

 

Крайник Х. В.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Перетятко Л. А., к.е.н., доцент 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄС У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, подолання 

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових 

робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 

ринки, насамперед на ринок ЄС.  

Інтеграція України в ЄС має вигоди і для України, і для Європейського Союзу. Для нашої 

держави важливого значення набувають як процес її послідовного наближення до ЄС, так і 

стратегічний результат цього процесу - повноправне членство в ЄС. 

Політична інтеграція України в ЄС пов'язана зі створенням надійних механізмів політичної 

стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог  - 

інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні.  

Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності економіки та темпів технологічної 

модернізації під впливом конкуренції на єдиному європейському ринку та забезпеченню вільного 

доступу до новітніх технологій, капіталу, інформації; підвищенню кваліфікації робочої сили за умов їх 

вільного руху в межах єдиного ринку; створенню більш сприятливого інвестиційного середовища; 

істотному зростанню обсягів торгівлі на ринку ЄС; створенню передумов для прискореного зростання 

взаємообміну в галузях з підвищеним рівнем науки; підвищенню якості регулятивних інститутів у 

бюджетній, банківській, фінансовій сферах та корпоративному управлінні. Економічна інтеграція 

також надасть можливість використовувати фонди регіонального розвитку ЄС для прискорення 

виходу на вищий рівень економічного розвитку, властивий більш розвиненим країнам Євросоюзу. 

Соціальні вигоди від членства з ЄС пов‘язані з наявним високим рівнем соціальних стандартів 

і розвитку гуманітарної сфери, ефективним захистом прав працівників, розвиненою системою 

охорони довкілля. Наслідком інтеграції України в ЄС стануть суттєві зміни в забезпеченні права на 

вільне працевлаштування, адекватної оплати та безпеки праці, гарантій соціального забезпечення, 

належних умов життя громадян, охорони здоров‘я, освіти, культури, соціального захисту і соціального 

страхування відповідно до європейських стандартів. 
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Сама мета інтеграції, як доводить досвід практично всіх нових країн членів ЄС, стала 

потужним стимулом необхідних для цього соціально-економічних перетворень. Після розширення 

Україна стає безпосереднім сусідом ЄС, що визначить посилення впливу ЄС на Україну, зокрема, в 

контексті подальшої демократизації українського суспільства і зміцнення європейської орієнтації 

населення України . 

На нашу думку, розглядаючи, наприклад, торговельно-економічну сферу, можна  виділити 

наступні переваги (в довготерміновій перспективі): розширений Євросоюз може стати  найбільш 

значним ринком збуту українських товарів та джерелом українського імпорту і стати для України 

головним торговельним партнером; поліпшаться умови доступу українських експортерів на окремі 

товарні ринки нових членів ЄС внаслідок переважного зниження рівня тарифного захисту і 

підвищення рівня конкурентного середовища в країнах-кандидатах, що матиме позитивний вплив на 

державний бюджет України. 

Серед недоліків інтеграції України до ЄС у короткотерміновій перспективі можуть бути: 

можлива втрата українськими експортерами традиційних ринків збуту в нових країнах-членах ЄС 

внаслідок розширення сфери застосування антидемпінгових заходів щодо України. Говорячи про 

фактори, що гальмують рух України до Європи  виділимо низку таких внутрішніх проблем: 

1) це повільність у проведенні економічних реформ, відсутність помітних результатів 

внутрішніх соціально-економічних трансформацій. Без цього вступ до ЄС буде залишатися 

недосяжною мрією. 

2) Тривогу викликає високий рівень корупції та економічної злочинності. 

3) Відсутність консенсусу стосовно європейського вибору як серед населення, так і на рівні 

державних інституцій. 

4) Явний дефіцит досвідчених фахівців з євроінтеграції, насамперед, серед політичної еліти і 

державних службовців України. 

Отже, щоб інтегруватись у ЄС, Україні необхідно суттєво змінити процес реалізації 

економічної та фінансової політики. Потрібно фактично відмовитися від протекціоністських заходів у 

сфері експортно-імпортних операцій, легалізувати тіньову економіку, дотримуватись вимог щодо 

захисту прав людини. Чи не найбільші зміни мають відбутися на фінансовому ринку. Треба змінити 

інструментарій регулювання валютного ринку та створити умови для злиття нашого фінансового 

ринку з глобалізованим світовим. На практиці це може докорінно змінити ринок фінансових послуг у 

країні й особливо - банківську систему. Все це вимагає, на нашу думку, ґрунтовних наукових 

досліджень. 

Основними напрямками інтеграційного процесу для України є адаптація законодавства 

України до законодавства ЄС, розвиток торговельних відносин між Україною та ЄС, інтеграція 

України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки, політична консолідація та зміцнення 
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демократії, зміцнення фінансової складової євро інтеграційного руху України, адаптація соціальної 

політики України до стандартів ЄС, культурно - освітня і науково-технічна інтеграція, регіональна 

інтеграція України, галузева співпраця, співробітництво в галузі охорони довкілля. 

Входження до Європейського Союзу є логічним прагненням України до цивілізованої 

правової держави та розбудови демократичного суспільства. Інтеграція до Європейського 

Союзу є шансом для України остаточно перетворитися на стабільну державу, яка володіє 

безліччю перспектив.  

 

 

Кухар Н. П., Жибак О. Р. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Полянчич Т.М., к.е.н. 

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 
Основними Невід‘ємним елементом формування інвестиційної політики є дотримання 

принципу інвестиційної безпеки. Необхідність визначення інвестиційної безпеки країни, 

регіону, галузі та сформульовані її основні завдання полягають у визначенні ступеня дії 

загроз безпеки на її рівень, виявлення причин їхньої появи, визначення можливостей і 

способів протидії загрозам. 

показниками, що визначають інвестиційну безпеку є : частка у загальному обсязі 

капіталовкладень, частка бюджетних коштів у вартості інвестиційного проекту, частка 

прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, ступінь зносу основних засобів, 

відношення обсягів інвестицій в основний капітал до ВВП. 

Згідно з результатами досліджень  Україна потрапляє до категорії держав з низьким 

рівнем інвестиційної безпеки. Це пов'язано з політичною нестабільністю, недосконалістю 

законодавчої влади. 

До основних загроз інвестиційній безпеці відносять: недостатнє використання 

можливостей виходу українських компаній на міжнародні ринки капіталів; брак 

інвестиційної стратегії, що спричиняє відсутність раціональної оцінки інвестиційних 

ризиків; невідповідність інвестування економіки України потребам структурної перебудови; 

обмеження доступу до фінансових ресурсів та відсутність ефективних механізмів 

трансформації заощаджень населення в інвестиції; монополізація іноземним капіталом 

стратегічних галузей економіки України через приватизацію стратегічних підприємств; 

регіональні та галузеві диспропорції у надходження інвестицій; відсутність оптимального 

співвідношення національних та іноземних інвестицій; дефіцит інвестицій; залучення 

інвестицій відбувається у сфери, де вже склалися позитивні соціальні та економічні умови; 
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рівноправність внутрішніх та іноземних інвесторів відповідно до чинного законодавства 

України ; обіг капіталу громадян в "тіньовому" секторі чи  поза національною банківською 

системою; у ситуації нестабільності процес інвестування не підлягає достатньому 

прогнозуванню. 

Що стосується рівня приватних інвестицій, то їх рівень в Україні поки не перевищує 

50 %. За світовим досвідом рівень приватних інвестицій повинен бути не менше 60 %. 

Величезний тіньовий сектор обмежує можливості держави щодо проведення ефективної 

інвестиційної політики. 

Також розглядаючи структуру інвестування у виробничі галузі, ми з'ясували, що 

більша часка інвестицій спрямована на фінансування таких галузей, як : 

автомобілебудування, важке машинобудування, неорганічна хімія, чорна металургія, 

вугільна промисловість, а не на підтримку високотехнологічних галузей та наукомісткого 

виробництва. 

Для удосконалення інвестиційної безпеки держави, потрібно реалізувати такі 

пріоритети : створення ринкових і економічних умов для модернізації та інноваційного 

нагромадження основного капіталу; розробка соціально-економічних програм розвитку 

областей України; проведення благодійних акцій з метою залучення інвестицій в 

покращення екологічного стану країни; залучення інвестицій в розвиток інфраструктури 

туризму; раціоналізація податкових відрахувань; трансформування структури економіки 

регіону для переходу на випуск наукоємної продукції; вибір надійних законодавчо-правових 

механізмів захисту прав приватних та іноземних інвесторів; прискорення приватизації малих, 

середніх та великих підприємств і об‘єктів незавершеного будівництва; вдосконалення ринку 

нерухомості. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можемо зробити висновок, що стан інвестиційної 

безпеки є головним критерієм оцінки інвестиційної забезпеченості України.  І тому, так 

важливо, саме на сучасному етапі розвитку нашої держави здійснити необхідні заходи, 

спрямовані на підвищення рівня її інвестиційної безпеки. 

 

Лис А. М.  

Львівська державна фінансова академія  

Науковий керівник – Голинський Ю. О., асистент 

ВПЛИВ ВІДТОКУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ ІЗ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА 

ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

В умовах глобалізаційних процесів важливу роль у функціонуванні банківської 

системи відіграють банки з іноземним капіталом, кількість яких до початку поточного року 

мала тенденцію до збільшення. Однак, у 2013 році відтік іноземного капіталу з банківської 

системи, зумовленого як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, змінив співвідношення 
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між вітчизняним та іноземним сектором у банківській системі. Метою роботи є 

проаналізувати, як зміна структури банківської системи позначиться на фінансовій і 

економічній безпеці України.  

Якщо донедавна збільшення іноземного капіталу в банківській системі України 

пов‘язували із загрозою втрати економічного суверенітету й фінансової нестабільності, 

зумовленої загрозою ризику «залежного розвитку» та невідповідності цілей діяльності 

іноземних інвесторів із загальнонаціональними, то тепер пріоритетними є вирішення питань, 

чи зможе вітчизняний банківський сектор втримати на попередньому рівні і розвивати далі 

банківську систему, як подальший відтік іноземного капіталу вплине на стабільність 

банківської системи, і, відповідно, на фінансову і економічну безпеку. Актуальність теми 

підтверджують такі дані про діяльність українських банків за цей рік, які не є втішними: 

чистий дохід українських банків з січня по вересень 2013 року скоротився на 64,6% або на 

3,167 млрд. грн і станом на 1 жовтня 2013 року становив 1,732 млрд. грн.В тому числі доходи 

банків України з початку 2013 року скоротилися на 19,6% або на 29,529 млн. грн, до 120,92 

млн. грн, а витрати знизились на 18,1% або на 26,362 млн. грн, до 119,188 млн. 

грн.Рентабельність активів українських банків зменшилась на 0,25 відсоткові пункти, до 

0,2%, а рентабельність капіталу – на 1,71 в.п., до 1,32%.Чиста процентна маржа банків 

знизилась на 0,46 в.п., до 4,05. 

В Україні зареєстровано 183 банки, із них 51 із іноземним капіталом, в тому числі 21 

зі 100% іноземним капіталом. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі українських 

банків з січня по вересень 2013 року знизилась на 5,3 відсоткових пункти, до 34,2%.Частка 

іноземного капіталу у статутному капіталі українських банків з січня по вересень 2013 року 

знизилась на 5,3 відсоткових пункти, до 34,2%. 

Виділяють дві головні причини втечі європейських фінустанов з України: по-перше, 

проблеми в їхніх материнських банках і домашніх економіках західних країн, а по-друге – 

стагнація українського ринку і специфіка вітчизняного бізнес-середовища, а саме: 

відсутність очікування зростання банківської системи, очікування девальвації національної 

валюти та відсутність росту економіки. 

Падіння економіки тягне за собою погіршення якості кредитних портфелів, а отже – 

втрату капіталів і збільшення ризиків банкрутства. Згортання діяльності декількох 

європейських банків в Україні може слугувати негативним сигналом для потенційних 

інвесторів у вітчизняну економіку. Крім того, такі процеси призводять до зменшення 

потужності каналів залучення європейських капіталів до національної економіки, що є 

ризиком для стану платіжного балансу, що у свою чергу, призводить до зниження 

золотовалютних запасів НБУ.За інформацією НБУ, з початку 2013 року золотовалютні 
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резерви НБУ знизилися на 15,95%, або на 3,914 млрд. дол. І становлять зараз 20,632 млрд. 

дол.А розраховувати на повернення іноземних гравців не доводиться як мінімум до 

поліпшення економічної ситуації в Україні. 

Банківська система України для зміцнення ресурсної бази комерційних банків, їх 

капіталізації, а також для зміцнення і оздоровлення національних банківських систем 

головним чином використовувала залучення іноземного капіталу. Установи із західним 

капіталом були важливою частиною фундаменту стійкості вітчизняного банківського 

сектора, що позитивно впливало на фінансову безпеку держави. Але в умовах його відтоку, 

потрібно шукати інші шляхи підвищення рівня капіталізації банків. 

Разом з необхідністю виживати у вкрай складному середовищі, де єдиним 

затребуваним продуктом залишається роздрібне кредитування, броунівський рух на 

українському банківському ринку дав поштовх цілій хвилі збільшення і злиття. Зокрема, 

активи Дельта Банку планують об'єднати з шведським Swedbank (зараз – Омега Банк), 

грецьким Астра Банком і Кредитпромбанком. Сбербанк інтегрується з колишнім 

австрійським Фольксбанком, а нідерландський VAB Банк – з Фінансовою ініціативою. 

Шляхом поглинання дрібних банківських установ великими, а також злиття банків з 

великими капіталами збільшується капіталізація банківських установ, що позитивно впливає 

на економічну безпеку країни, фінансово підтримуючи її функціонування. 

Досліджено, що можливі такі шляхи подолання негативного впливу відтоку 

іноземного банківського капіталу з України: капіталізація вітчизняних банківських установ 

не лише за рахунок злиття і поглинання, а й збільшення капіталу за рахунок публічного 

розміщення акцій на біржі – IPO та додаткового випуску субординованих облігацій і 

збільшення фонду перерозподіленого прибутку; розширення спектру та підвищення якості 

банківських послуг; забезпечення діяльності вітчизняних банків відповідно до міжнародних 

стандартів корпоративного управління; розвиток систем ризик-менеджменту та 

вдосконалення управління ризиками; підвищення рівня забезпечення захисту прав 

кредиторів і вкладників банків. 

 

 

Максим’як Ю. В. 

Львівська комерційна академія 

Науковий керівник – Чікіта І. Б., к.е.н., доцент 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА 

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ 

Сьогодні однією з головних тенденцій, що характеризує сучасний міжнародний 

економічний розвиток та його першооснову – фінанси, є глобалізація. 
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Глобалізація (від англ. global – світовий, всесвітній) за визначенням Організації 

Об‘єднаних Націй (ООН) – це спільний термін, який позначає складний комплекс 

транскордонних взаємодій між фізичними особами, підприємствами, інститутами й ринками, 

який проявляється в поширенні потоків товарів, технологій і фінансових коштів, в 

неухильному зростанні й посиленні впливу міжнародних інститутів цивільного суспільства, 

в глобальній діяльності ТНК, в значному розширенні масштабів транскордонних 

комунікаційних й інформаційних обмінів, насамперед через мережу Інтернет,в 

транскордонному перенесенні хвороб і екологічних наслідків, а також у все більшій 

інтернаціоналізації певних типів злочинної діяльності. 

Дослідивши погляди науковців на тлумачення поняття «глобалізація», можемо 

узагальнити, що сьогодні глобалізація пов‘язується, в першу чергу, з економічними 

процесами, інтеграцією національних економік в єдину економічну систему, що тягне за 

собою всі інші сфери людського життя. Оскільки загальноприйнятого трактування 

глобалізації в науковому середовищі не існує, вважаємо, що економічна глобалізація, як 

складова частина глобалізаційних процесів у світі, проявляється в інтеграції національних 

економік у світовий економічний простір з поступовим перетворенням світового 

господарства на єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили та знання. 

Для оцінки ступеня участі в процесах глобалізації окремих країн застосовують різні 

методики, здебільшого розроблені експертами МВФ, Світового банку, спеціалізованих 

установ ООН. Найпопулярніший серед них — це індекс глобалізації. Інтегральний індекс 

KOF враховує три показники глобалізації: економічної, соціальної і політичної. У 2009 році 

до рейтингу було включено 207 країни світу. Індекс глобалізації України становив 67.68, 

виходячи зі 100 максимально можливих балів. Із цим результатом наша країна опинилася на 

47-й позиції в рейтингу, що є досить високим результатом. Результати України за 

конкретними показниками були такими: економічна глобалізація –  64.84 (64-е місце); 

соціальна – 57.78 (69-е місце); політична глобалізація – 86.07 (42-е місце). 

Найважливішою і найдинамічнішою сферою прояву глобалізаційних процесів є 

фінансова глобалізація, під якою розуміють вільний та ефективний рух капіталів між 

країнами і регіонами, функціонування глобального фінансового ринку, формування системи 

наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізацію глобальних фінансових 

стратегій транснаціональних корпорацій (ТНК) та транснаціональних банків. М.М. 

Рудьковський називає фінансову сферу беззаперечним лідером глобалізації. Причиною цього 

є зростаюча роль міжнародних ринків капіталів, операції яких за своїми обсягами у багато 

разів перевищують зовнішню торгівлю. Сфера фінансових операцій акумулює значні обсяги 

капіталів, які є надзвичайно рухливими і здатними у найкоротші терміни переміщуватись 
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між різними ринками і державами 

У цьому зв‘язку важливого значення набуває вплив фінансової глобалізації на 

банківську систему, як один з головних елементів економіки. Вітчизняні науковці виділяють 

як позитивні, так і негативні наслідки впливу фінансової глобалізації на національну 

банківську систему. 

Серед переваг фінансової глобалізації називають наступні:   поширення міжнародних 

стандартів ведення банківської справи, засвоєння передових технологій банківської 

діяльності; створення сприятливих умов для розвитку конкуренції, що спонукає банки 

підвищувати ефективність своєї діяльності, якість управління активами, удосконалювати і 

розширювати асортимент банківських послуг та продуктів, покращувати корпоративну 

культуру та прозорість діяльності; зростання можливості залучення недорогих ресурсів на 

міжнародних ринках, що диверсифікує джерела залучених коштів банків; підвищення 

капіталізації та консолідації національної банківської системи, зокрема через процеси 

реорганізації шляхом злиття і поглинання вітчизняних невеликих банків іноземними 

інвесторами;підвищення рівня кваліфікації працівників банківської сфери; покращення рівня 

якості обслуговування та пропозиції послуг; здешевлення банківських послуг і 

впровадження системи страхування банківських ризиків; збільшення ефективності 

банківської системи держави в цілому, враховуючи зростання конкуренції та зменшення 

дохідності й маржі банків. 

До основних негативних моментів і загроз процесів фінансової глобалізації для 

національної банківської системи відносять: лібералізацію і демократизацію фінансових 

ринків, при яких ускладнюються процеси регулювання національної банківської системи, 

посилюються загрози збереження, стабільності фінансових ринків й економічної безпеки 

держави; послаблення позиції національних банків, котрі не можуть належно конкурувати з 

банками з іноземним капіталом. Поступове витіснення з окремих сегментів ринку 

банківських послуг банків з вітчизняним капіталом; ризик нарощування спекулятивної 

діяльності; засилля в топ-менеджменті банків іноземних фахівців, які мають корпоративні 

інтереси; низьку прогнозованість поведінки іноземних інвесторів при кризових явищах в 

економіці країні, що може становити загрозу економічній безпеці держави, спричинену не 

контрольованим відпливом іноземного капіталу та фінансових ресурсів.  

 

 

Мелешко Ю. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лукаш С. В., к.е.н., доцент 
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ 

ДЕРЖАВИ 

Із прискоренням розвитку людства зменшуються періоди між виникненням глобальних 

економічних криз, зростають їх масштаби, а головне із сфери виробництва вони 

переміщуються у сферу фінансів. 

У свою чергу в цій сфері акценти зміщуються у банківський сектор. Отже, проблема 

забезпечення фінансової безпеки банків сьогодні є найважливішим чинником не тільки 

національної, але й міжнародної економіки. 

Щодо банківської системи України, то в міру входження економіки нашої країни у 

світову, збільшення ступеня її інтеграції у світову фінансову систему залежність від 

нестабільності на світових  фінансових ринках зростає.  

Вплив останньої світової кризи все більше позначається і на банківській системі 

України. Зокрема, починають виникати проблеми з ліквідністю, зростає вартість ресурсів для 

банків, згортаються перспективні проекти через нестачу фінансових ресурсів і неможливість 

їх отримання на зовнішніх ринках. 

Безпека банків є частиною фінансової безпеки країни. Необхідно зазначити, що 

банківська система – це найважливіша складова фінансово-кредитної сфери держави. По 

суті, саме стан банківського сектора визначає рівень фінансово-кредитної безпеки, а тому 

певною мірою і рівень фінансової безпеки держави. 

Проблеми банківської сфери є одночасно і проблемами фінансової безпеки держави. 

Саме стабільність і надійність банківської системи, удосконалення банківського 

менеджменту і зміцнення його стратегічної складової можуть забезпечити фінансову безпеку 

держави. 

Фінансова безпека банківської системи розглядається у двох аспектах: 

 щодо фінансових наслідків діяльності банків для країни в цілому та окремих 

клієнтів і контрагентів; 

 щодо недопущення та запобігання явним і потенційним загрозам фінансовому 

стану всієї банківської системи країни, Національного банку України й окремих банківських 

установ. 

Головним завданням грошово-кредитної політики НБУ є забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці – гривні.  Антиінфляційна спрямованість грошово-кредитної 

політики – це підтримування такої динаміки монетарних агрегатів, яка, водночас, 

задовольняє попит на гроші і не створює загрози для значної зміни цін.  

Показники зростання інфляції Верховна Рада залишила такими ж, як пропонував 

Кабмін – 4,8%.  
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Дефляція в Україні в 2012 році склала 0,2%. Уряд прогнозує прискорення інфляції в 

2013 році до 4,8-6,1%. 

Фінансова безпека окремого банку тісно пов‘язана з безпекою банківської системи в 

цілому. Вони впливають одна на одну. З одного боку, проблеми, що виникли в одному банку, 

здатні викликати ― ефект доміно ‖ і призвести до системної банківської кризи. Пояснюється 

це природою банківської діяльності, адже банки працюють переважно з чужими грошима на 

відміну, наприклад, від промислових підприємств. З іншого боку, структурні проблеми 

банківського сектора підривають довіру до будь-якого окремого банку. Все це пояснює ту 

важливу роль, яку відіграє забезпечення фінансової безпеки банків. 

Проблеми банківської сфери є одночасно і проблемами фінансової безпеки держави. 

Саме стабільність і надійність банківської системи, удосконалення банківського 

менеджменту і зміцнення його стратегічної складової можуть забезпечити фінансову безпеку 

держави. 

Безпекою банку є стан захищеності його життєво важливих інтересів від 

недобросовісної конкуренції, проти правної діяльності кримінальних формувань і окремих 

осіб, здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, зберігати стабільність 

функціонування і розвитку відповідно до статутних цілей. 

Визначають такі види банківської безпеки: 

1) особиста безпека – забезпечення ритмічної роботи, вільного переміщення та 

відпочинку кожного працівника банку; 

2) колективна безпека – забезпечення планової й ефективної роботи  підрозділів 

банку; 

3) економічна безпека – забезпечення умов для ефективного проведення банком 

операцій і виконання угод, раціонального використання кредитних і фінансових ресурсів 

банку, надійного зберігання і транспортування готівки та цінностей; 

4) інформаційна безпека – формування інформаційних ресурсів банку та організація 

гарантованого їх захисту. 

Отже, фінансова безпека банку – це важлива складова фінансової, а тому і 

національної безпеки, це такий стан банківської установи, який характеризується 

збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю досягати 

поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення 

стійкого розвитку. Фінансова безпека нашої держави великою мірою залежить від фінансової 

безпеки банківської системи. Адже, банківська сфера, зокрема, визначає і формує економіку 

країни, так як є головним елементом  фінансової безпеки держави. 

 

Мигаль В. В. 

Львівська державна фінансова академія 

http://zn.ua/ECONOMICS/deflyatsiya_v_ukraine_s_nachala_goda_sostavila_0,4.html
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Науковий керівник – Жумік О. В., к. ф.-м.н. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ 

ЗДОРОВ’Я ВІД ВВП НА НАЯВНІСТЬ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ 

Україна проходить складний шлях подальшого розвитку ринкових відносин і 

вдосконалення систем управління економічними процесами. В таких умовах важливим 

чинником економічного прогресу є фінансова і економічна безпека країни. Розглянемо 

зв‘язок між розміром ВВП та фінансуванням видатків на охорону здоров‘я як один із 

факторів економічної безпеки країни. Для цього побудуємо економетричну модель, що 

характеризує залежність між ВВП України (Х) млрд. грн. і видатками на охорону здоров‘я 

(Y) тис. грн. (див.табл.1) 

Таблиця 1 

і 

(роки) 

Уi 

(тис.грн) 

Хі 

(млрд.грн) 

2001 27009 653494 

2002 25266 642705 

2003 29600 766184 

2004 21235 568704 

2005 24590 733375 

2006 19261 474040 

2007 22920 608529 

2008 16692 403131 

2009 17881 510214 

2010 13126 427492 

2011 16083 520564 

2012 10231 306313 

2013 14931 414418 

 

 

Скориставшись оператором оцінювання МНК А̂ = (X
T
X)

-1
X

T
Y, отримаємо 0â =-

1646,279; 1̂a = 0,03987.  

Економетрична модель має виглад у̂ = -1646,279+0,03987x. Коефіцієнт детермінації 

рівний 0,894, а це означає. що варіація видатків на охорону здоров‘я Y на 89,4 % 

визначається варіацією ВВП. На перший погляд, результат наводить на думку, що 

специфікація моделі не містить помилки. 

Але логічно висунути гіпотезу, що відхилення видатків на охорону здоров‘я від норми 

можуть бути пропорційними до ВВП, тобто для цієї моделі дуже імовірним є існування 

гетероскедастичності залишків. 

Для перевірки наявності або відсутності гетероскедастичності в моделі скористаємося 

методом Гольтфелда-Квондта.  
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Проранжуємо значення незалежної змінної Х у порядку зростання. Відкинемо с 

спостережень, які містяться в центрі вектора (див.табл.2): 

15

4


n

c
, де n - кількість спостережень 

с = 3. 

 

Таблиця 2 

 

yi х 
 

 
u u

2
 

10231 306313 10147,08261 83,917 7042,127874 

16692 403131 14755,48738 1936,513 3750081,142 

14931 414418 15292,73318 -361,733 130850,8961 

13126 427492 15915,03775 -2789,038 7778731,592 

19261 474040 18130,65907 1130,341 1277670,61 

сума(S1)    12944376,37 

     

     

22920 608529 23988,36978 -1068,370 1141413,977 

25266 642705 24880,76926 385,231 148402,7265 

27009 653494 25162,49029 1846,510 3409598,118 

24590 733375 27248,33307 -2658,333 7066734,701 

29600 766184 28105,03761 1494,962 2234912,538 

сума(S2)    14001062,06 
 

U - вектор збурень, регресійні залишки. 

Обчислимо F-відношення Фішера Fсп = S2/S1, Fсп = 1,0816328. 

Fкр знаходимо за таблицею F- розподілу. Fкр= 9,28. Оскільки Fкр>Fсп, то 

гетероскедастичність присутня. 

Для побудови адекватної моделі необхідно вилучити  гетероскедастичність. Зробимо 

припущення щодо форми гетероскедастичності:  

222

iu xk
  

У цьому разі допустима трансформація початкової моделі. Введемо трансформовані 

змінні: уі/хі та 1/хі. Застосовуючи МНК до нових змінних, отримаємо R2= 0,7, який є меншим 

ніж R2 початкової моделі. Індивідуальні спостереження у процесі трансформації набувають 

ваги. 

Щоб оцінити параметри моделі, потрібно скористатися узагальненим методом 

найменших квадратів. Оператор оцінювання: YSXXSXA TT 111 )(ˆ  , де S – діагональна 

матриця, бо явище гетероскедастичності пов‘язане лише з тим, що змінюються дисперсії 

залишків, а кореляція між ними відсутня. Діагональні елементи матриці S шукаються за 
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такою гіпотезою: М(UU
T
) = iju x2 , тобто дисперсія залишків пропорційна до зміни 

пояснювальної змінної ijx .  Діагональні елементи матриці S:           Звідси 0â =-1474,993356; 

1̂a = 0,039434073. І виправлена модель має вигляд: у̂ = -1474, 993356+0,039434073x.  

Побудова цієї моделі дасть змогу прогнозувати видатки на охорону здоров‘я на майбутні 

періоди, отже, буде сприяти фінансовій стабільності у країні.  

Завдяки побудованій моделі ми можемо побачити, що зі зміною ВВП на 1 млрд. грн. 

видатки на охорону здоров‘я змінюються на 0,039434073 млн. грн. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що існує залежність між розміром ВВП 

та видатками на охорону здоров‘я. Чим більшим буде ВВП тим буде вищим рівень 

фінансової безпеки країни і будуть зростати видатки не тільки на охорону здоров‘я, а й інші 

капітальні видатки, що підніме рівень життя кожного громадянина України.  

 

 

Миколаєвич М. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Карпова-Лаурсен Я. Ю., к.е.н., доцент 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Одним із основоположних чинників незалежності суверенної держави за сучасних 

умов господарювання є стан її фінансової безпеки. Через швидку зміну ринкової 

кон‘юнктури на світових фінансових ринках та взаємопов‘язану систему економічних 

відносин у структурі світового господарства стан вітчизняного фінансового сектора дедалі 

складніше контролювати з огляду на нестабільність внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Фінансова безпека підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки є 

важливою складовою національної безпеки країни. Захищеність фінансових інтересів 

підприємств забезпечує стабільне їх функціонування та розвиток за умов інтеграційних 

процесів України та сприяє економічному зростанню, формуванню конкурентного 

середовища та передумов інвестиційної активності. 

Важливе значення для підтримування фінансової безпеки на належному рівні має 

здійснення моніторингу та визначення основних загроз. Це надає змогу своєчасно 

розробляти й здійснювати практичні заходи щодо зниження негативного впливу загроз чи їх 

повної ліквідації. 

Основними загрозами в сфері забезпечення фінансової безпеки України на сучасному 

етапі є: 

1) недостатність фінансових ресурсів у суб‘єктів господарювання для забезпечення 

відтворювального процесу;  

2) незавершеність законодавства у фінансовій сфері;  
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3) слабкість грошово-кредитної системи;  

4) відсутність цілісної стратегії іноземного інвестування;  

5) низький рівень соціально-трудових відносин, соціальної спрямованості економіки; 

6) незбалансованість структури зовнішньої торгівлі, значний обсяг зовнішнього боргу. 

Стабільність фінансової безпеки визначають на основі таких індикаторів як: рівень 

інфляції, обсяги внутрішніх і зовнішніх боргів держави, стан виконання державного 

бюджету, рівень монетизації економіки, вартість банківських кредитів, достатній обсяг 

міжнародних резервів національних ринків. 

Таблиця 1 

Індикатори фінансової безпеки України 

Показники 
Порогові 

значення 
2011 2012 2013 

Рівень інфляції, (%) 5 4,6 дефляція-0,2 4,8 

Обсяг зовнішнього боргу, (у % до 

ВВП) 
не більше 60 % 41,6 40,1 3,9 

Рівень монетизації, (%) не більше 50 % 50,1 58,3 52,1 

Дефіцит бюджету, (у % до ВВП) не більше 3 % 1,8 2,5 3,2 

Вартість банківських кредитів, 

(середньозважена ставка, %) 
10 14,8 15,6 7,6 

Офіційні резервні активи, без 

золота, (млн. дол.) 
н.д. 31 795 24546 20623 

Джерело: Таблицю складено за даними електронних ресурсів: www.bank.gov.ua, 

www.minfin.gov.ua, www.me.gov.ua, www.ukrstat.gov.ua. 

 

Як показує аналіз індикаторів фінансової безпеки України, деякі показники 

перевищують допустимі порогові значення, що позначається на зниженні рівня безпеки 

країни та її залежності від зовнішніх факторів. Розвиток України в наступні 10 років, на 

нашу думку, буде проходити в надзвичайно складних міжнародних умовах, а саме: в умовах 

жорсткої конкуренції на зовнішніх та внутрішніх ринках, а також загостренні економічної 

ситуації в Україні, зокрема у зниженні рівня фінансової безпеки країни.  

Для вдосконалення фінансової безпеки необхідно здійснити наступні заходи: 

1) на державному рівні: посилення державного захисту вітчизняних промислових 

підприємств; удосконалення нормативно-правової бази щодо зміцнення фінансової безпеки 

підприємств; гармонізація вітчизняного законодавства у відповідності до міжнародних норм; 

створення державою структур для постійного моніторингу внутрішніх і зовнішніх ринків; 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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внесення коректив до податкової системи та фінансово-кредитної політики; збалансування 

митно-тарифної політики; наділення місцевих органів самоврядування повноваженнями 

підтримки та регулювання розвитку підприємництва; 

2) на рівні підприємств: створення на підприємствах служб та відділів, завданнями 

яких є забезпечення належного рівня фінансової безпеки; розробка   механізмів відстеження 

різного роду загроз фінансовій безпеці підприємства з метою швидкого реагування; 

зменшення собівартості продукції, підвищення іі якості відповідно до світових стандартів; 

технічне переоснащення, модернізація виробництва, підвищення кваліфікаційного та 

освітнього рівня працівників; орієнтація на виробництво прибуткової продукції та ліквідація 

збиткових видів діяльності. 

Важливим напрямом забезпечення фінансової безпеки України має стати досягнення 

політичної стабільності в країні. Поки в Україні не буде забезпечено політичну стабільність 

важко очікувати стабільного економічного зростання та підвищення життєвого рівня 

населення. А в цьому якраз і набувають реалізації заходи держави, спрямовані на 

забезпечення належної фінансової безпеки країни. 

 

 

Миколюк В. А. , Періг О. І., 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Задорожна А. В., к.ф.-м.н. 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ 

Перехід до ринкових відносин потребує вироблення ефективних і дієвих механізмів 

управління та регулювання економіки на регіональному рівні. Нехтування регіональною 

специфікою та особливостями розвитку певних територій спричиняє неконтрольовані 

політичні, економічні та соціальні наслідки. Збільшення темпів економічного розвитку 

регіону в значній мірі залежить від збалансованості регіональних бюджетів, ефективної  

фінансової й грошово – кредитної політики держави, а також від стану і стратегічних цілей 

діючих в ньому фінансово-кредитних установ. На сучасному етапі їх роль у фінансуванні 

реальної економіки вже не відповідає їх дійсним можливостям, насамперед внаслідок 

невизначеності принципових умов діяльності цих установ, механізмів гарантування 

повернення кредитів, нестабільності правового простору роботи банків як суб‘єктів 

підприємницької діяльності. Значні суперечливості в практичній реалізації даних питань 

потребують системного налізу такої складової економічної безпеки, як фінансова. 

Фінансова складова, як одна з найвпливовіших на стан економічної безпеки, 

знаходить своє відображення в будь – якому елементі системи визначення економічної 

безпеки: рівень економічної безпеки – загрози економічній безпеці – індикатори (критерії) 

економічної безпеки – порогові значення індикаторів – моніторинг економічної безпеки. 
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Серед основних зовнішніх загроз економічній безпеці в умовах поглиблення 

інтеграційних процесів у країні та включення її у глобалізаційні економічні процеси 

необхідно виділити негативний вплив з боку валютних і фінансових ринків, нестабільність 

курсу національної валюти та лобіювання валютної політики в інтересах великих сфер 

бізнесу. 

Фінансова безпека визначається як, такий стан бюджетної, грошово-кредитної, 

банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, 

стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне 

функціонування національної економічної системи та економічне зростання. 

Особливої уваги при оцінці рівня фінансової безпеки потребує не лише визначення 

основних загроз, але насамперед формування системи індикаторів і чітке окреслення їх 

порогових значень. На даний момент в економічній науці існує значна кількість систем 

індикаторів фінансової безпеки. В. Сенчагов виділяє три групи порогових значень, у тому 

числі індикатори фінансового стану (обсяги внутрішнього і зовнішнього боргу; дефіцит 

бюджету; співвідношення іноземної валюти до маси національної грошової одиниці; 

грошова маса М2). 

Аналіз існуючих методик розрахунку рівня фінансової безпеки продемонстрував, що 

більшість з них спрямовані на оцінку фінансової безпеки насамперед національної 

економіки. На регіональному рівні важливо виділити наступні індикатори фінансової 

безпеки:  

1. прибуткова частина бюджету; млн. грн.; 

2. темпи зростання прибуткової частини бюджету;  

3. відношення податків до валового регіонального продукту (ВРП), у відсотках до 

ВРП;  

4. відношення трансфертів до ВРП; у відсотках до ВРП;  

5. доля оплати праці у регіональній доданій вартості, у відсотках;  

6. відношення соціальних витрат до ВРП, у відсотках;  

7. доля заощаджень у ВРП.  

Таким чином, стійкість фінансової системи на національному рівні визначається 

дефіцитом державного бюджету і витрат по його обслугованою, стабільністю цін, 

нормалізацією фінансових потоків і розрахункових стосунків, стійкістю банківської системи 

і національної валюти, золотовалютним запасом, а також зниженням зовнішнього і 

внутрішнього боргу та дефіцитом платіжного балансу, забезпеченням фінансових умов для 

ктивізації інвестиційної діяльності. Ефективна реалізація стійкої фінансової політики 

спрямовується на забезпечення економічної безпеки в цілому. Фінансові ринки виступають 
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найбільш високотехнологічним сегментом світової економіки, що майже миттєво реагує на 

будь-яку зміну, яка може мати як позитивне, так і негативне значення. 

З. В. Герасимчук, Н. С. Вавдіюк пропонують таке трактування поняття «економічна 

безпека регіону»: стан економічного розвитку регіону, який характеризується найбільш 

повним та раціональним використанням його економічного потенціалу, здатністю до 

самовідтворення, захищеністю від дії дестабілізуючих чинників, міцністю взаємозв‘язків між 

елементами регіональної системи, що сприяє задоволенню економічних і соціальних 

інтересів населення регіону в руслі загальнодержавних інтересів. 

Фінансова безпека регіону – це стан його економічного розвитку, що 

характеризується необхідними фінансовими ресурсами для задоволення потреб населення 

регіону, виконання своїх функціональних зобов‘язань усіма ланками фінансової системи 

стосовно захисту його фінансових інтересів, попередження фінансових загроз та небезпек, 

подолання фінансової кризи і забезпечення ефективного функціонування економіки регіону. 

 

 

Монинець В.В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Дуб А.Р., к.е.н., доцент 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Перший інвестиційний фонд у світі було створено у серпні 1822 р. у Бельгії, через 

кілька десятиліть у Швейцарії і Франції. Як масове явище вони почали розвиватися лише 

після другої світової війни, поступово складаючи конкуренцію банкам та іншим фінансовим 

інститутам. Найбільшого поширення інвестиційні фонди набули у Великобританії і США. 

Нині більше половини американських домогосподарств є вкладниками інвестиційних 

фондів. 

В Україні (класичні з точки зору їхньої природи та функцій), інвестиційні фонди 

почали створюватись після прийняття Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові 

та корпоративні інвестиційні фонди)». 

Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються 

кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери 

інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. ІСІ – це нова для українського інвестора 

можливість вкладення своїх заощаджень з метою їхнього примноження.  

Ситуація на ринку цінних паперів та економічна політика у фінансовій сфері 

беззаперечно відобразилися на індустрії інвестиційних фондів. У ЄС фонди ІСІ у 2012 році 

отримали 201 млрд. євро чистого притоку (після спаду на 48,3%  у 2011 році), причому 

довгострокові фонди – 239 млрд. євро ( -27% рік тому), серед них фонди облігацій – 203 
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млрд. євро (-8% у 2011 році ). І тільки фонди грошового ринку зазнали чистого відтоку 39 

млрд. євро  через близькі до нуля ставки на грошовому ринку внаслідок масштабного 

вливання ліквідності і рекордно низької ставки ЄЦБ. Рекордні залучення було зафіксовано і 

у взаємних фондах, особливо – акцій, у США. 

На відміну від провідних ринків, де переважали оптимістичні настрої і, відповідно, 

активізувався притік інвестицій у фонди, вітчизняні реалії у 2012 році суттєво тиснули на 

ринок спільного інвестування, тому в Україні ІСІ продовжували зазнавати втрат, пов‘язаних 

із залученням капіталу та результативністю інвестицій. У той же час, ринок продовжував 

зростати кількісно.  

Кількість зареєстрованих інститутів спільного інвестування зросла за рік на 93 і 

становить 1544, але повільніше, ніж у 2011 році (226 ІСІ). Врешті, концентрація діяльності з 

управління активами ІСІ продовжувала збільшуватися. Робота ІСІ характеризується 

діяльністю компаній з управління активами (КУА)  У розподілі КУА за регіонами у 2012 

році частка Києва та області, на відміну від попереднього року, скоротилася – із 70,7% до 

70,0%, хоча кількість КУА знову зросла (+6, до 247).  

Кошти ІСІ у 2012 році, як і раніше, здебільшого були зосереджені у цінних паперах 

(від 58,2% у закритих до 74,8% в інтервальних фондах) та «інших» активах (34,4% у 

закритих та 64,1% у венчурних фондах). Однак цього року вага фондових інструментів, в 

умовах спаду на ринку, зменшилася в усіх секторах ІСІ, крім інтервальних, а найсуттєвіше – 

у відкритих. 

Серед видів цінних паперів за обсягом вкладень ІСІ (крім венчурних) лідерство 

зберігали акції. Попри те, що у секторі відкритих фондів їхня присутність скоротилася 

найбільш різко (на 32,7 млн. грн порівняно з 2011 роком), акції складали 21.8% (після 29.6% 

у 2011 році). В інтервальних ІСІ, де коштів в акціях стало на 3,7 млн. грн менше, їхня частка 

зросла із 55.8% до 61,1%. Венчурний сектор у 2012 році приділив найбільше уваги саме 

акціям (+4 987,3 млн. грн.), тому їхня вага зросла. 

Готівка та депозити у банках стали лідерами у відкритих ІСІ (30,5%), хоча сукупна 

вартість найліквідніших активів у цьому секторі зменшилася за рік на 16 млн. грн. у 

порівнянні з 2011 роком . На 18,8 млн. грн менше стало грошей в інтервальних ІСІ, однак 

вони залишалися другою найбільшою статтею вкладень цих фондів (14,8%). 

У всіх секторах ІСІ у 2012 році зросла частка державних облігацій, яка склала від 

0,04% у венчурних до 18,2% у відкритих фондах, хоча в останніх активи в ОВДП 

зменшилися (-9,5 млн. грн. у порівнянні з 2011 роком). 
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Венчурний сектор найбільше наростив вкладення в «інші активи» (+20573,1 млн. 

грн.), внаслідок чого їхня вага у портфелі цих ІСІ знову розширилася – із 62,6% у 2011 році 

до 64,1% у 2012 році.  

У перспективі ІСІ можуть зайняти провідне місце на фінансовому ринку України, але 

монопольне становище банків на фінансовому ринку є однією з ознак нерозвиненості 

фінансової системи, що гальмує розвиток інших сегментів фінансового ринку. Тому, для 

успішного розвитку ринку спільного інвестування поряд із створенням відповідної 

законодавчої бази та нагляду, важливим є поліпшення середовища в якому вони 

функціонують, тобто створення ефективного механізму функціонування фондового ринку. 

За цих умов ІСІ можуть стати потужним імпульсом для активізації розвитку фондового 

ринку та залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів, що дасть  приплив коштів у сферу 

спільного інвестування. Це не позбавить державу проблем, пов‘язаних з бюджетним 

дефіцитом чи необхідністю залучення зовнішніх кредитів, але розширить потенціал 

внутрішніх запозичень, бо в усьому світі інститути спільного інвестування – це основні 

покупці державних боргових зобов‘язань. 

Аналізуючи вищевикладене, можна стверджувати, що вітчизняний сектор спільного 

інвестування знаходить на етапі вирішальних задач переходу від неприбуткових до 

прибуткових галузей і суб‘єктів господарювання, обслуговування процесів перерозподілу 

капіталу – в повноцінний сегмент економіки, який є одним з головних інфраструктурних 

елементів фінансового ринку України. Інститути спільного інвестування і є передумовою, і 

наслідком розвитку економіки країни, а рівень їх капіталізації свідчить про потужність як 

підприємств певних галузей, так і всієї економіки країни. 

 

 

Опалевич Г. Ю. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Чура В. І., к.і.н., доцент 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ 

Ефективна система економічної безпеки – це питання суверенітету будь-якої держави, 

тому її забезпечення є одним із пріоритетних завдань розвитку України. На сьогодні 

економіка є найбільш вразливим елементом національної безпеки. Відтак, однією із 

найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека. Без неї неможлива 

реалізація жодного завдання, що стоять перед державою. Нехтування її станом може 

приводити до втрати суверенітету. Формування і практична реалізація дієвого механізму 

забезпечення фінансової безпеки передбачає з‘ясування суті цього поняття, визначення 

факторів, що впливають на її стан, дослідження взаємодії складових цієї складної за 
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внутрішньою будовою та ієрархічною композицією структури. Як наслідок, фінансова 

безпека – це захищеність інтересів на усіх рівнях фінансових відносин. Це статус 

незалежності, стабільності і стійкості фінансової системи країни в умовах впливу на неї 

зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів.  

Фінансову безпеку будь-якої держави визначають наступні фактори: 

1. Рівень фінансової незалежності та розмір зовнішньої фінансової допомоги. 

2. Характер внутрішньої та зовнішньої фінансово-кредитної політики.  

3. Політичний клімат в країні. 

4. Рівень законодавчого забезпечення функціонування фінансової сфери. 

Фінансова безпека держави має як внутрішній, так і зовнішній аспекти. Щодо 

зовнішнього, то це незалежність національної фінансової системи від впливу міжнародних 

фінансово-кредитних організацій і транснаціонального капіталу. Проте вести мову про 

абсолютну фінансову незалежність в умовах глобалізації не коректно. Адже на фінансовій 

безпеці України позначаються фінансово-глобалізаційні процеси, що посилюються у 

світовому співтоваристві. Відтак, проблема фінансової безпеки виходить за національні 

межі. Зростає рівень інтеграції та консолідації фінансових ринків, масштаби мобільності 

капіталу, посилюється інтенсивність його обігу. У світі сформувалися потоки грошей, що не 

підпорядковуються політичним інституціям. Вони не утворилися як вияв потреб 

виробництва, торгівлі, інвестування чи споживання. Головним їх джерелом є переважно 

торгівля грішми. Тому при розробці стратегії фінансової безпеки важливо скрупульозно 

аналізувати і враховувати поточну та ймовірну ситуацію на світових валютних ринках і 

ринках капіталу. Паралельно безпека внутрішньої фінансової сфери України визначається 

досконалістю правової, організаційної та інституціональної бази, а також політичною 

стабільністю, рівнем ризиків ринкової кон‘юнктури, масштабами тіньової економіки та 

рівнем корупції в державі.  

Разом з цим, податкова безпека держави визначається ефективністю податкової 

політики держави, яка повинна оптимально поєднувати фіскальні інтереси держави та 

індивідуальні, корпоративні інтереси платників податків. З позицій фіскальної достатності 

проблема податкової безпеки зводиться до забезпечення держави таким обсягом податкових 

надходжень, який є оптимально необхідним згідно з вимогами проголошеної економічної 

доктрини. При цьому на фіскальну безпеку держави впливають численні податкові, часто 

необґрунтовані, пільги. Тоді як податкова безпека держави передбачає оптимізацію рівня 

оподаткування, адже надмірне підвищення норми оподаткування призводить до скорочення 

податкової бази. 
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Боргова безпека держави – це певний рівень державної заборгованості з урахуванням 

вартості її обслуговування й ефективності використання запозичень. Він дає змогу зберігати 

стійкість фінансової системи країни до внутрішніх і зовнішніх загроз, зберігаючи можливість 

країни здійснювати виплати погашення основної суми і відсотків без загрози втратити 

суверенітету одночасно підтримуючи належний рівень платоспроможності та кредитного 

рейтингу. 

Фінансову безпеку банківської системи та її окремих складових слід розглядати у двох 

аспектах. З погляду фінансових наслідків її діяльності для країни загалом та окремих клієнтів 

і контрагентів. Та з точки зору недопущення потенційних загроз фінансовому стану усієї 

банківської системи країни. Сутність фінансової безпеки банківської системи полягає у 

забезпеченні найефективнішого використання ресурсного потенціалу, створенні сприятливих 

умов для реалізації економічних інтересів банківських установ та попередженні внутрішніх і 

зовнішніх загроз. 

Грошово-кредитна безпека – це такий стан, який характеризується стабільністю 

грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів та рівнем інфляції, що забезпечує 

економічне зростання. При цьому величина позичкового процента має бути достатньою для 

насичення трансакційного попиту на гроші й переходу до політики довгих грошей, а розмір 

грошової маси повинен бути достатнім для обслуговування нею господарських оборотів. 

Фінансова безпека фондового ринку – це оптимальний обсяг його капіталізації, здатний 

забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів і держави в цілому. Оцінюючи безпеку 

фондового ринку, слід вести мову про безпеку ринку державних і корпоративних цінних 

паперів, а також решти його сегментів: акцій, облігацій, векселів тощо. 

Під фінансовою безпекою страхового ринку потрібно розуміти такий рівень 

забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дозволяв би відшкодувати 

обумовлені у договорах страхування збитків клієнтів і забезпечувати ефективне 

функціонування. Фінансова безпека ринку страхових послуг, що залежить від багатьох 

чинників, визначається станом його розвитку, фінансовою результативністю та ефективністю 

діяльності. Водночас вона зумовлена і реальним фінансовим станом суб‘єктів 

господарювання. 

Отже, роль фінансової безпеки, як чинника економічного суверенітету України в 

умовах сьогодення набирає значної актуальності. Унезалежнення держави від фінансових 

потрясінь залежить від синхронного убезпечення її податкової, банківської, грошово-

кредитної, фондової та страхової підсистем фінансової системи. За умов їх ефективної 

взаємодії ризики фінансових зламів знижуються, а відтак дозволяють із мінімальними 

втратами долати економічні кризи, зберігаючи державну самостійність недоторканою.  
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: 

СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Українська економіка насамперед характеризується складністю умов 

господарювання, що викликано багатьма чинниками. Трансформаційні перетворення 

затягнуті, нормативні суперечності не владнані, а податкове навантаження залишається 

значним. В таких умовах вкрай актуальним постає питання ведення господарства на 

раціональних засадах, що передбачає мінімізацію ризиків, втрат та максимізацію прибутку. 

Проте, таке ефективне використання наявних ресурсів можливе лише в умовах чіткого 

дотримання фінансової безпеки суб‘єкта господарювання. 

Огляд наукових досліджень показав увагу провідних науковців до даної проблеми, 

що підтверджує її значення для суб‘єктів підприємництва вітчизняної економіки. Корисні в 

процесі написання даних тез стали наукові надбання Є. Палиги, В. Гейця, М. Білик, О. 

Барановського, В. Третяка та інших вчених. 

Питання економіко-фінансової безпеки держави знаходяться у прямо пропорційній 

залежності від стану економічної безпеки суб‘єктів господарювання, зокрема, підприємств. 

Йде мова про захищеність інтересів та пріоритетів підприємства; одночасно це 

забезпеченість у повному обсязі необхідною сумою фінансових ресурсів для провадження 

господарської діяльності суб‘єкта господарювання, підтримання оптимальних обсягів 

виробництва та грошових надходжень. Проте, комплексний підхід до визначення даної 

категорії як у вітчизняній, так і у світовій науковій практиці знаходиться у стадії 

становлення. Дослідження вчених стосуються переважно забезпечення економічної безпеки 

підприємства, визнаючи її фінансову складову як один з численних факторів, навіть 

другорядних, що впливають на фінансовий стан суб‘єкта господарювання. Разом з тим , саме 

фінансові ресурси підприємства, їх достатність, визначають характер діяльності роботи 

підприємства, обсяги його виробничо-господарської діяльності, пріоритетні напрямки 

розвитку, дотримання орієнтовної стратегії тощо. Все це стає можливим лише за допомогою 

підтримання фінансової безпеки підприємства на належному рівні. 

Слід зазначити, що положення стабільності в плані консерватизму діяльності 

підприємства є недоречним в сучасних умовах. Мета створення кожного підприємства 

полягає у підвищенні добробуту його власників (засновників) та зростання ринкової вартості 

суб‘єкта господарювання. Для досягнення поставленої мети на кожному підприємстві 
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визначається стратегія розвитку, що реалізується тільки при забезпеченні належного рівня 

фінансово-економічної безпеки. 

Насправді, середовище, де функціонує підприємство, характеризується не тільки 

складністю, мінливістю зв‘язків та домовленостей, а також невизначеністю; воно може 

навіть бути охарактеризоване як агресивне до суб‘єктів господарювання. Адже, конкуренти, 

фінансові установи, навіть покупці та замовники будуть намагатися знайти власну вигоду, 

таким чином задовольняючи свої інтереси. Потрібно взяти до уваги всі можливі фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища при організації та плануванні виробничо-

господарської діяльності. В іншому випадку, фінансові ризики сучасних умов 

господарювання призведуть до труднощів подальшого існування підприємства. 

Підсумовуючи вище зазначене, можемо сказати, що фінансова безпека підприємства 

є стабільною та динамічною системою забезпечення мікросистеми необхідним, раціонально 

сформованим обсягом фінансових ресурсів з метою попередження деструктивного впливу 

ризикових факторів внутрішньої і зовнішньої природи прояву та досягнення стратегічних 

цілей суб‘єкта господарювання. 

Доцільно виділяти два рівня фінансової безпеки: зовнішню та внутрішню. Від якості 

страхових послуг та фінансово-кредитних продуктів залежить фінансовий результат 

підприємства, а отже, і його фінансова безпека. З іншого боку, організовуючи виробничо-

господарську діяльність, суб‘єкт господарювання ретельно обирає постачальників 

високоякісної сировини за доступними цінами; безперечно, вони конкурують між собою і 

зацікавлені продати ресурс по вигідній саме для них вартості. Так само діють і покупці 

кінцевого продукту суб‘єкта: прагнучи максимізувати власну вигоду, вони зацікавлені 

сплатити якнайменшу ціну за продукцію, що створює некомфортну, а часто і загрозливу 

ситуацію для суб‘єкта-продавця, знижуючи рівень його фінансової безпеки, зменшуючи 

імовірність досягнення бажаних цілей. 

Інший, не менш важливий, рівень фінансової безпеки суб‘єкта господарювання – 

внутрішній. Він поєднує в собі освітньо-кваліфікаційні якості персоналу, його 

компетентність, склад засновників та наявність серед них протиріч, рівень вмотивованості 

персоналу, наявність та стан взаємозв‘язків між структурними підрозділами суб‘єкту, стан 

забезпечення підприємства всіма видами ресурсів тощо. 

Щодо умов забезпечення фінансової безпеки підприємства, то основними з них є: 

 високий рівень гармонізації, узгодження фінансових інтересів підприємства з інтересами 

оточуючого середовища; 

 наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, яка спроможна 

забезпечувати реалізацію фінансових інтересів та завдань; 
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 збалансованість і комплексність фінансових інструментів, що використовуються на 

підприємстві; 

 постійний розвиток фінансової системи суб‘єкта господарювання. 

Отже, сучасні умови господарювання характеризуються своєю складністю, 

невизначеністю, мінливістю та агресивністю до суб‘єктів. Це вимагає новітніх підходів до 

організації фінансово-господарської діяльності підприємства. З огляду на ризикові умови 

господарювання, що мають об‘єктивний прояв, суб‘єкти господарювання створюють 

систему захисту своїх фінансових інтересів, тобто систему фінансової безпеки підприємства. 

 

 

Павлюк О. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Дуб А. Р., к. е. н., доцент 

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО 

ПОКРАЩЕННЯ 

Під фінансовою безпекою розуміють такий стан фінансової, грошово-кредитної, 

валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю 

забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне 

зростання. 

Сьогодні Україна не прикладає належних зусиль у забезпеченні фінансової безпеки 

держави. Зниження рівня інвестиційної активності та посилення залежності України від 

міжнародної допомоги призвело до зростання зовнішньої заборгованості держави та 

пригальмувало розвиток економіки в цілому. Тому питання забезпечення інвестиційної 

складової фінансової безпеки в сучасних умовах є надзвичайно актуальним.  

Під інвестиційною безпекою розуміють досягнення рівня інвестицій, що дає змогу 

оптимально задовольняти поточні потреби економіки у капітальних вкладеннях за обсягом і 

структурою, з урахуванням ефективного використання і повернення коштів, які 

інвестуються, оптимального співвідношення між розмірами іноземних інвестицій у країну і 

вітчизняних за кордон, підтримання позитивного національного платіжного балансу. 

Водночас, з погляду забезпечення фінансової безпеки держави, формування системи 

інвестиційної безпеки в Україні обов'язково слід здійснювати з урахуванням необхідності 

дотримання виваженої антиінфляційної політики, досягнення скорочення бюджетного 

дефіциту.  

Одним із основних показників, що визначає рівень інвестиційної безпеки є показник 

обсягу інвестицій до ВВП. З метою ефективного функціонування економіки загальний 

річний обсяг інвестицій має бути в межах 20-25 % від ВВП. 
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Економіка України характеризується низькою інвестиційною привабливістю: частка 

інвестицій в основний капітал у структурі ВВП у 2011 році становила 14,08% ВВП, у 2012 

році - всього 13,92%, що на 11,08% менше граничних значень.  

Ще одним показником, що дозволяє оцінити рівень інвестиційної безпеки є 

пропорційність розподілу інвестицій між регіонами. В Україні спостерігається 

непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони України. 

Так, до восьми регіонів (Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, 

Львівської, Одеської, Запорізької областей, Автономної Республіки Крим та до м. Київ) 

надходить 87,9 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Це саме ті регіони, які 

на сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних 

інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в 

регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку всіх 

регіонів та посилює подальше збільшення розриву між ними. В 2013 році простежується 

подібна тенденція. 

Не менш важливим показником при визначенні рівня інвестиційної безпеки країни є 

величина інвестицій на душу населення. Протягом останніх років обсяг прямих іноземних 

інвестицій в Україну у розрахунку на душу населення залишається на досить низькому рівні 

– близько 1000 дол. США, тоді як у Чехії – 7418 дол. США, Болгарії – 6226 дол. США, 

Казахстані – 3706 дол. США, Польщі – 3155 дол. США, Румунії – 2350 дол. США. 

Ще один показник, що визначає рівень інвестиційної безпеки є частка бюджетних 

коштів у вартості інвестиційного проекту. В Україні вона становить 1,7% та 2,0% 

капітальних інвестицій за рахунок державного та місцевих бюджетів відповідно. У країнах із 

розвинутою ринковою економікою ця частка становить 35- 40 %; 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій в Україні, як і раніше, 

залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких у 2012 році освоєно 

понад 50% капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах 

капіталовкладень становила понад 20%. 

Таким чином, можна стверджувати, що економіка України характеризується низьким 

рівнем інвестиційної безпеки, про що свідчить недотримання нормативів інвестиційної 

безпеки. Для покращення ситуації доцільно скерувати інвестиційну політику держави за 

такими напрямками: 

- запровадження економічного механізму страхування інвестиційних ризиків; 

-  забезпечення політичної стабільностіі в державі та покращення життєвого рівня 

населення; 
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- збільшення частки бюджетних коштів у  інвестиційних проектах, тобто активніша 

участь держави у інвестуванні економіки; 

- створення надійного законодавчого механізму захисту прав приватних та іноземних 

інвесторів. Тобто, варто створити таку законодавчу базу, яка гарантувала б повернення 

інвестованих інвесторами коштів та отримання прибутку; 

- створення сприятливих умов у регіонах з низькою інвестиційною привабливістю, що 

збільшить приток інвестицій у такі регіони. 

Ефективне функціонування економіки країни, регіону неможливе без проведення 

постійного моніторингу економічного розвитку. Інвестиційна сфера є однією з 

найчутливіших складових економічного розвитку, яка здатна миттєво реагувати на дію 

зовнішніх та внутрішніх чинників впливу. Тому завдання держави полягає у реалізації 

ефективної інвестиційної політики, яка стимулюватиме інвестиційну діяльність. 

 

 

Ситник Н. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Петик Л.О., к.е.н. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА” 

Проблема забезпечення безпеки в процесі діяльності банку є надзвичайно актуальною, 

оскільки сьогодні банківська система переживає значні зміни, що пов`язані з розвитком 

інформаційних технологій, розширенням асортименту банківських послуг та впровадження 

новітніх технологій в управлінні банками. 

Серед проблем захисту банківської діяльності від загроз зовнішнього та внутрішнього 

характеру все більш актуалізується необхідність забезпечення охорони фінансових ресурсів, 

убезпечення інформації, майна й персоналу банку, створення дієвих механізмів фінансового 

захисту банківської системи. Для банків особливо значущими є такі умови ефективної та 

безпечної діяльності, як забезпечення зворотності кредитів, підвищення прибутковості, 

підтримання ліквідності, зниження банківських ризиків, гарантування депозитів.  

Рівень захищеності характеризується здатністю банку протистояти спробам як 

прямого несанкціонованого проникнення до приміщень банку зі злочинною метою, так і 

спробам завдати шкоди банку з боку конкурентів і кримінальних структур шляхом втручання 

в банківську діяльність, набуття впливу на банк із метою здійснення фінансових афер і 

махінацій, відмивання "брудних грошей", незаконних переказів їх за кордон тощо. На нашу 

думку, банківську безпеку слід розглядати у двох площинах:  

1) на рівні безпеки банківської системи;  

2) на рівні безпеки комерційного банку. 
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З огляду на це, пропонуємо визначення понять "безпеки банківської системи" і 

"безпеки банку". 

Безпека банківської системи - це такий стан чинних правових норм, який відображає 

рівень захищеності державою фінансово-кредитних відносин між суб'єктами банківської 

діяльності та гарантує стійке функціонування банківської системи у даній країні. 

Безпека банку - стан стійкої життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація 

основних інтересів і пріоритетних цілей банку, захист від зовнішніх і внутрішніх 

дестабілізуючих факторів незалежно від умов функціонування. 

Як критерій ефективності безпеки банківської діяльності ми розглядаємо стабільність 

фінансового й економічного розвитку банку. При цьому метою дотримання безпеки 

банківської діяльності визнається: виключення можливості заподіяння банку збитків або 

упущення вигоди; забезпечення ефективної діяльності банку та якісної реалізації ним 

операцій та угод. 

В економічній літературі безпека банку трактується як захищеність інтересів 

власників, клієнтів, працівників і керівництва банку від зовнішніх і внутрішніх загроз; стан 

його зовнішнього та внутрішнього середовища; один з основних елементів банківського 

менеджменту; організація заходів щодо запобігання можливим загрозам його діяльності. 

"Економічна безпека банку" тлумачиться як сукупність охорони комерційної та 

банківської таємниці; забезпечення стану найкращого використання ресурсів щодо 

запобігання загрозам комерційних банків і створення умов стабільного, ефективного 

функціонування й максимізації прибутку. 

Сьогодні тривають дискусії щодо розгляду засад організації оптимального варіанту 

фінансово-економічної безпеки банківської системи в умовах глобалізації та інтеграційних 

процесів, однак заходи щодо її реалізації мають, на наш погляд, спрямовуватися на 

послаблення дії низки загроз, зокрема:  

На макрорівні (на рівні держави та самих учасників системи як саморегулювання): 

 підвищити вимоги до мінімального капіталу (нормативу Н1), оскільки 

порівняно з іншими країнами банківська система має дуже низький ступінь концентрації, що 

ускладнює нагляд і обмежує прибутковість вітчизняних банків; 

 стимулювати подальшу капіталізацію банківської системи, а саме: запровадити 

пільги у разі спрямування прибутку на збільшення власного капіталу банків;  

 розширити перелік і посилити вимоги до публічної інформації про фінансовий 

стан власників і структуру управління банків; 

 продовжити уніфікацію показників і методологію їх обчислення з 

міжнародними стандартами;  
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 ретельніше контролювати якість активів у портфелях банків, запровадити у 

банках єдину систему управління ризиками відповідно до сучасних стандартів, яка 

міститиме макро- і мікропруденційний нагляд із посиленням ролі НБУ; 

 підвищити ефективність діяльності та фінансову стійкість банків шляхом 

поліпшення якості корпоративного управління; 

 підвищити законодавчий захист прав кредиторів; 

 наблизити діяльність вітчизняних банків до міжнародних стандартів, зокрема 

сучасних вимог Базельського та Європейського комітету, а також використання підходів до 

банківського регулювання і нагляду, перевірених світовою практикою, та внесення 

відповідних змін у регуляторні акти НБУ; 

 зміцнювати позиції державних банків в реалізації стратегії економічного 

розвитку країни; 

 забезпечити самостійність НБУ в нагляді за банківською системою та 

монетарній політиці;  

 послідовно зменшувати масштаби перенесення ризиків нефінансового сектора 

національної економіки на фінансовий, тобто подолати негативні тенденції у реальному 

секторі країни, що поліпшить платоспроможність основних клієнтів та партнерів банків; 

 підтримувати низькі темпи інфляції та стабільний валютний курс; 

 стимулювати розвиток інших сегментів фінансового ринку для розширення 

можливостей інвестування в фінансові інструменти банківського сектора коштів інститутів 

спільного інвестування, пенсійних фондів тощо;  

 переорієнтувати монетарну політики НБУ від підтримання номінальної 

стабільності до стимулювання економічного зростання; 

 створити сприятливий інвестиційний клімат, що підвищить міжнародні 

рейтинги України. 

На міжнародному рівні: 

 встановити максимальну частку іноземного капіталу в статутному капіталі 

банків України в цілому (наприклад, не більше 50%) та з однієї країни (не більше 20%), а 

також визначити таку частку в активах національної банківської системи; 

 запровадити квотування ліцензій на відкриття дочірнього банку або філій 

банка-нерезидента, а також частки фізичних осіб-нерезидентів у складі працівників 

дочірнього банку і філії банка-нерезидента; 
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 створити дієвий механізм допуску філій іноземних банків у вітчизняну 

банківську систему на індивідуальній основі з більш жорсткими критеріями оцінки репутації 

інвестора-нерезидента і джерел походження капіталу; 

 запровадити для філій іноземних банків вимоги про розміщення не менше 80% 

прибутків на території України впродовж перших трьох років діяльності та 60% упродовж 

наступних двох років, а в усі подальші роки – 50% отриманого прибутку, що сприятиме 

прискоренню темпів капіталізації банківської системи України та зменшить відтік капіталу 

за кордон; 

 переглянути принципи регулювання присутності іноземного капіталу в банках 

України у напрямі забезпечення спрямування коштів іноземних інвесторів в пріоритетні 

сфери національної економіки.  

Отже, банківська безпека держави – це такий стан діяльності банківської системи 

країни, за якого забезпечується: стабільне кредитування реального сектору економіки, 

висока доступність та ефективне використання кредитних ресурсів банківських установ, 

незалежність банківського капіталу від учасників-нерезидентів. 

 

 

Стефанків І. Р., Чунгіна А. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гончарук С. М., к.е.н., доцент 

ПРАВОВИЙ СТАТУС МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ 

Стандарти аудиту формують єдині основні вимоги до його якості та надійності і 

забезпечення відповідного рівня гарантій щодо результатів аудиторської перевірки при їх 

дотриманні. Тому як національні так і міжнародні стандарти аудиту всебічно вивчаються в 

різних країнах світу. Значна увага вивченню міжнародних стандартів приділяється і в нашій 

державі.  

Стандарти аудиту—це загальні керівні матеріали, що допомагають аудиторам у 

виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової звітності. 

Стандарти визначаються рекомендаціями Комітету міжнародної аудиторської 

практики та Міжнародної Федерації бухгалтерів. 

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) запроваджені в якості національних рішенням 

Аудиторської палати України «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та 

етики Міжнародної федерації бухгалтерів» від 18.04.2003 р. ғ122/2. 

МСА покликані уніфікувати підхід до аудиту в міжнародному масштабі й сприяти 

розвитку аудиту в країнах, де рівень професіоналізму нижче загальносвітового. МСА 

застосовують незважаючи на те, чи є аудит незалежним дослідження фінансової інформації 
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прибуткового або збиткового підприємства. Немає значення специфіка організації та 

правової власності підприємства. 

Питання правового статусу міжнародних стандартів аудиту по різному розглядається 

в науковій літературі. Одні автори відносять їх до категорії «м‘якого права», а інші – 

вважають міжнародні стандарти нормами «твердого права». Зарахування до категорії 

«м‘якого» чи «твердого» права залежить в основному від того, якою мірою зазначені 

стандарти мають обов‘язковий характер для конкретних суб‘єктів. 

Частіше всього джерелом міжнародних стандартів є норми договірного права у 

вигляді взаємних зобов‘язань засновників та учасників міжнародної організації. 

Міжнародна неурядова організація – це добровільна, самоврядна структура, що 

ставить за мету виконання некомерційних завдань її засновниками та членами. 

Правовий статус актів неурядових організацій в більшості випадків є похідним від 

правового статусу таких організацій, які в тій чи іншій формі здійснюють міждержавне 

співробітництво в певній сфері діяльності. Зокрема, метою діяльності Міжнародної федерації 

бухгалтерів (МФБ) є розвиток та вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному 

рівні за допомогою запровадження гармонізованих стандартів у сфері бухгалтерського 

обліку та аудиторської діяльності в міжнародному масштабі. Згідно з Конституцією та 

Статутом МФБ міжнародні стандарти аудиту мають обов‘язковий характер для 

повноправних членів організації. Асоційовані члени можуть частково дотримуватись 

міжнародних стандартів, а афілійовані члени мають право бути спостерігачами. 

Правовий статус  переважної частини міжнародних стандартів, а також міжнародних 

стандартів аудиту ґрунтується на тому, що членам міжнародного професійного об'єднання 

дозволяється створення іншої, подібної організації, з власним нормативним регулюванням. 

За своєю правовою природою МСА покликані гармонізувати нормативне 

регулювання  аудиторської діяльності на міжнародному рівні. У зв‘язку з цим застосування 

МСА в якості національних потребує певних уточнень за окремими МСА. 

Правовий статус МСА визначено в передмові до них, яка затверджена Радою МФБ в 

1994 р., де зазначено, що згідно з Конституцією МФБ організації-члени підписують 

зобов‘язання щодо виконання місії з впровадження уніфікованих стандартів обліку та аудиту 

в своїй країні шляхом їх гармонізації. 

Проте, АПУ не зверталася до МФБ з офіційною заявою щодо впровадження в Україні 

МСА як національних. Тому видання МСА 2001, 2004, 2010 років використовуються як 

посібник для аудиторів, бухгалтерів, керівників фінансових установ та підрозділів, а також 

для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Тобто навчальним посібникам таким 

рішенням АПУ надала статусу нормативно-правових актів. Однак Міжнародні стандарти 

аудиту дослівно переведені з англійської мови на українську без урахування нашого 

національного досвіду та специфіки ведення бухгалтерського обліку в Україні, вони містять 
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низку помилок та довільних тлумачень. Також тексти МСА ніким не визнані як офіційні 

переклади, оскільки згідно з Конституцією України юрисдикцію міжнародних організацій та 

їх актів на території України має право визнавати тільки Верховна Рада України як єдиний 

орган законодавчої влади. 

Отже, прийняття міжнародних стандартів аудиту в якості національних не має під 

собою юридично закріплених прав, суперечить вимогам МСА щодо їх запровадження в 

окремих країнах, а також чинному законодавству України щодо прийняття законодавчих 

актів. 

Для ефективного запровадження МСА в якості національних виникає потреба у 

гармонізації законодавчо-нормативної бази з відповідними міжнародними стандартами; 

удосконаленні законодавчо-нормативної бази щодо регулювання чинної системи 

зовнішнього контролю якості аудиторських послуг; врахуванні позитивного досвіду країн 

ЄС та ініціативне створення мінімальних вимог щодо забезпечення якості аудиту в Україні;  

закріпленні в законодавчо-нормативному акті прав і обов‘язків аудиторів,  експертів, яким 

доручено здійснення контролю якості аудиту; визначенні кола користувачів результатами 

контролю якості аудиту; а також у розробці і удосконаленні аудиторських стандартів в 

цілому.  

 

 

Федишин І.М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Дуб А.Р., к.е.н., доцент 

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

На межі двох тисячоліть в житті практично всіх держав світу центральне місце 

займають глобальні економічні, фінансові та валютні проблеми. Їх розв‘язання покликані 

вирішити міжнародні організації. 

Міжнародні організації виникли в середині ХХ ст., і до кінця століття їхня діяльність 

досягла рівня, який дав підстави говорити про них як про важливі центри міжнародного 

соціального та економічного життя. Важливим етапом в історії міжнародних організацій 

було утворення Організації Об‘єднаних Націй, яка, по суті, є першим в історії механізмом 

широкої багатогранної взаємодії різних держав з метою підтримки міжнародного миру і 

безпеки, сприяння економічному і соціальному прогресу всіх народів.  

Система ООН (ООН та пов'язані з нею організації)  вживає єдиних глобальних зусиль, 

направлених на економічний та соціальний розвиток найменш розвинених країн за 

допомогою програм, присвячених вирішенню різноманітних проблем: починаючи з технічної 

співпраці до скликання міжнародних конференцій і закінчуючи плануванням всебічного 

розвитку до здійснення конкретних проектів в окремих галузях, таких як торгівля, 

промисловість та сільське господарство. 
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З метою допомоги урядам у підвищенні ефектнивного розвитку, ООН сприяє у 

підготовці національних планів розвитку, спрямованих на забезпечення збалансованого 

економічного та соціального прогресу і найкращого використання людських, матеріальних 

та фінансових ресурсів. Разом із завданнями подолання економічного відставання країн 

третього світу, велике місце в діяльності міжнародних організацій займає вирішення 

продовольчої проблеми.  

Важливе значення має глобальна оцінка стану навколишнього середовища і 

природних ресурсів, інформування про це урядів і населення. З цією метою створені 

Глобальна система моніторингу навколишнього середовища, що працює на основі 

отримуваних з космосу даних, , програма "Земний патруль", що передбачає збір і оцінку 

поточних даних про стан навколишнього середовища, Глобальна інформаційна база даних 

про ресурси Землі та ін.  

Значну роль відіграють міжнародні організації у вирішенні енергетичної проблеми, 

серед яких Міжнародне агентство ООН по атомній енергії (МАГАТЕ). Вони займаються не 

тільки поточними питаннями розвитку енергетики, але і проблемами її глобального 

розвитку. Прогнози, що готуються ними, дозволяють повніше представити майбутнє 

енергетики і наслідки можливих рішень по розвитку енергетичного порядку. 

З 2002 року Агентство реалізаціє комплексну програму з ядерної безпеки, шляхом 

виконання 3-річних Планів з ядерної безпеки, що включають розробку правових документів, 

рекомендацій, настанов, технічних документів тощо з питань ядерної безпеки, захист 

матеріалів та установок, безпеку перевезень і безпеку кордонів, виявлення та припинення 

незаконного обігу ядерних та інших матеріалів, кадрове забезпечення діяльності у цій сфері,  

ядерну криміналістичну експертизу тощо. 

Нинішній стан валютно-фінансової кредитної галузі та її перспективу неможливо 

уявити без урахування важливої ролі валютно-фінансових організацій системи ООН. Їх 

членами є більше ніж 170 країн світу, а їх фінансова база перевищує сумарні ресурси всіх 

інших спеціалізованих установ ООН та регіональних банків розвитку. 

Перші валютно-фінансові організації Об'єднаних Націй з'явилися на заключному етапі 

другої світової війни. Це були Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Група Світового банку, 

які за біль ніж 60 років зазнали певної еволюції.  

В наш час МВФ є одночасно кредитором, "диктатором" політичного курсу і 

"жандармом економічного відновлення". Як зазначає французький щотижневик "Євснмон 

дю жоді", МВФ – це правляче регентство, влада якого особливо велика, якщо зважати, що 

він втручається передусім у випадках найгострішої кризи. 
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Сила фонду в тому, що він може діяти у всесвітньому масштабі, а також у його 

велетенських аналітичних можливостях. Сьогодні це, по суті, гігантський банк даних і 

потужний центр глобального економічного аналізу, необхідного для контролю взаємної 

відповідності національних господарсько-політичних цілей, а також здійснення 

макроекономічних прогнозів щодо розвитку всіх країн-членів, виявлення наслідків та 

сумарних ефектів економічних заходів, які ними вживаються. Проте, не завжди вдається 

досягнути очікуваних результатів. 

У 2012 фінансовому році МВФ продовжував гнучко реагувати на потреби держав-

членів у фінансуванні в умовах посилення глобальної невизначеності. Ресурси Фонду 

продовжували користуватися великим попитом, і сума виділених ресурсів продовжувала 

зростати. У 2012 фінансовому році Виконавча рада затвердила сім домовленостей в рамках 

механізмів фінансування Фонду на загальну валову суму 81,62 млрд. дол. США. Більше 90 

відсотків нових валових зобов'язань (73,36 млрд. дол. США) припадало на дві домовленості в 

рамках механізму розширеного кредитування для Греції та Португаліі. 

Про вихід Фонду за межі валютного регулювання і розширення його функцій як 

аналітичної й регулюючої інстанції свідчить його ключова роль разом з МБРР у розв'язанні 

кризи зовнішньої заборгованості. По-перше, ці організації стали виконувати роль 

всесвітнього форуму для обговорення проблеми на міжурядовому рівні і для прийняття 

рішень, що спиралися б на солідну фінансову базу. По-друге, вони підтримують іноземне 

фінансування країн-боржників. По-третє, вони сприяють урядам цих країн у пошуку шляхів 

стабілізації й структурної перебудови для виходу з кризи і прискорення розвитку. 

В останні десятиліття діапазон компетенції МБРР значною мірою розширився. 

Поступово він разом із МВФ перетворився із здебільшого фінансової установи в головний 

світовий центр опрацювання та апробації стратегії розвитку. Посередницька роль Банку в 

прибутковому та надійному розміщенні капіталів відступила, а на перше місце вийшла 

участь Банку в забезпеченні економічної та політичної стабільності в світі. А вона значною 

мірою залежить від стабільності внутрішнього розвитку в країнах "третього світу". 

Тенденції змін сучасного світового порядку свідчать, що сьогодні найсерйознішу 

загрозу для міжнародної системи безпеки створюють глобальна терористична мережа, 

неконтрольоване поширення ядерних технологій, боротьба за світові енергетичні ресурси, 

екологічна, гуманітарна та демографічна катастрофи.  

Основною закономірністю сучасного світового розвитку стала глобалізація. Тотальна 

силова глобалізація ставши законом світового розвитку веде до дезінтеграції світу. За цих 

умов, Україні необхідно максимально наблизити стандарти державного управління до 

світового рівня, аби убезпечити себе від можливого зовнішнього втручання. Так би мовити, 
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створити ―превентивну‖ політику. Вона найбільш відповідатиме характеру дій країни на 

зовнішній арені сучасності. За таких умов ідея колективної безпеки відповідає вимогам 

сучасності. 

Отже, міжнародні організації є основною інституціональною формою співробітництва 

держав, вони виступають у якості основного організатора міждержавного спілкування. 

Позаяк, історична ретроспектива свідчить, що з утворенням такої інституції як держава, її 

становлення та розвиток вимагали від неї високої організованості та відповідного рівня 

убезпечуваності. Це пов‘язано в першу чергу із соціокультурними зв‘язками народів світу та 

не в останню чергу забезпечення життєво важливих інтересів країн. Варто зазначити, що 

діяльність міжнародних організацій є досить вагомою, головною мірою в стабілізації 

соціально-економічних процесів та вирішенні проблем миру. 

 

 

Ференц О. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Полянчич Т. М., к.е.н. 

БЕЗПЕКА КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ І 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Однією з основних тенденцій сучасного розвитку світової економіки, є об‘єднання 

країн, регіонів, створення  глобальних, регіональних блоків. Держава повинна забезпечити 

своє ефективне функціонування та підтримувати економічну стійкість у глобальному 

середовищі. Це може бути забезпечено економічною безпекою (але на сьогоднішній день 

турбота деяких країн про ―безпеку‖ наповнюється ще такими поняттями, як ―незахищеність‖, 

―невпевненість‖). 

Економічна безпека включає фінансову, інвестиційну, інноваційну, 

зовнішньоторгівельну, енергетичну, соціальну, демографічну безпеки. Безперечно, всі 

складові є дуже важливими в сучасній економіці. Але в сучасних умовах глобалізації 

фінансових потоків, вільного переміщення капіталів, вплив світових фінансових систем на 

окрему взяту країну переходить на якісно новий рівень. Проблема належної підтримки 

фінансової безпеки держави зачіпає всі галузі народного господарства, бізнесу, всі верстви 

населення, все суспільство і державу загалом. 

Фінансову безпеку в умовах інтеграційних процесів слід розглядати на рівнях країни і 

світової економіки. Але, разом з тим, не слід забувати про безпеку на рівні підприємств і 

галузей, оскільки без фінансової безпеки окремих підприємств і галузей не можна 

гарантувати фінансову безпеку країни. У той же час фінансова безпека в умовах глобалізації 

світової економіки не тільки пов‘язана з суб‘єктами макрорівня, але тісно пов‘язана з 

ситуацією на міжнародних фінансових ринках. 
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Багато факторів залежить від стану фінансової безпеки. До них слід віднести безпеку 

інвестицій, фактори міжнародного фінансового ринку, коливання попиту і пропозиції, стан 

грошово-кредитної системи країни, збалансованість (незбалансованість) державного 

бюджету, державний борг країни, податкові пільги тощо. 

Стабільність фінансової безпеки визначають за допомогою таких індикаторів як 

рівень інфляції, обсяги внутрішніх і зовнішніх боргів держави, стан виконання державного 

бюджету, рівень монетизації економіки, вартість банківських кредитів, достатній обсяг 

міжнародних резервів національних ринків.  

Показник інфляції є визначальний щодо рівня забезпечення внутрішньої фінансової 

стабільності в конкретній країні. Тому центральні банки намагаються проводити свою 

грошово-кредитну політику таким чином, щоб врахувати інфляційний чинник. Так рівень 

інфляції  у 2011 – 4,6%,  у 2012 спостерігалася дефляція 0,2, а на жовтень цього року – 0,4%. 

Критерієм ―безпеки‖ боргів є можливість держави їх погашати та обслуговувати. В 

Україні, враховуючи недостатній рівень зовнішньої платоспроможності і невеликі обсяги 

міжнародних резервів рівень зовнішнього державного боргу не повинен перевищувати 60%. 

Отже, можна зробити висновок, що розміри зовнішнього боргу на сьогоднішній день несуть 

у собі загрози фінансовій безпеці України. Обсяг зовнішнього боргу  в Україні на кінець 

2011 та 2012 рр. становили 76,6 до ВВП (для прикладу, на сьогоднішній день у ―проблемних‖ 

країнах Євросоюзу обсяг боргу на кінець 2012 року у Греції становив – 176%, в Італії – 

123%, в Іспанії – 85,3%). 

Дефіцит державного бюджету після світової фінансової кризи, починаючи з 2008 р., 

характеризується розбалансованістю бюджету, оскільки він перевищив 3% і в кінці 2010 р. 

склав 5,9%. Характерна тенденція до зростання дефіциту свідчить, насамперед, про неповне 

виконання дохідної частини бюджету та збільшення обсягів видатків. І в той же час 

наприкінці 2011 року цей показник знаходився на рівні 1, 8 %, що в межах допустимого 

значення; ситуація трохи покращилася. У 2012 році ситуація знову погіршилася оскільки цей 

показник становив 3,8%. 

Рівень монетизації показує забезпечення економіки країни грошовими ресурсами і 

визначається як відношення обсягу грошової маси за агрегатом М3 до річного обсягу ВВП. У 

2011 році цей показник становив 58%, а в 2012р. - 49%. 

Офіційні резерви – це зовнішні активи, які контролюються НБУ, і за першою вимогою 

можуть бути використані для прямого фінансування дефіциту платіжного балансу, 

непрямого впливу на обсяги цього дефіциту за допомогою інтервенцій на валютному ринку, 

а також з іншою метою. Офіційні резерви складаються відповідно до методології 

Керівництва МВФ.  

 Міжнародні резерви центрального банку в значній мірі впливають на зовнішню 

стабільність національної валюти і зовнішню спроможність держави. Протягом періоду з 
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2005 по 2008 рік спостерігається невелика тенденція до збільшення обсягів офіційних 

резервних активів. Але з 2008 року помітне істотне зменшення обсягів резервних активів; й 

на початку 2013 року офіційні резерви України суттєво зменшилися і становили на кінець 

жовтня 20633 млн. дол.. США. Також слід зазначити, що найбільш питому вагу резервних 

активів складають резерви в іноземній валюті. 

Отже, як показує аналіз індикаторів фінансової безпеки, більшість показників 

перевищують допустимі порогові значення, що позначається на підвищенні рівня безпеки і її 

залежності від зовнішніх факторів. Розвиток України, на мою думку, в наступні 10 років, 

буде проходити в надзвичайно складних міжнародних умовах, в умовах жорсткої 

конкуренції на фінансових ринках, і в жорстких міжнародних відносинах. Для 

вдосконалення концепції фінансової безпеки необхідно більше уваги приділити стратегії 

дотримання фінансової безпеки України; розробити та впровадити ефективну систему 

контролю; створити умови для збільшення реальних грошових доходів населення; 

запровадити чіткий порядок у процес одержання та відшкодування кредитів для 

господарських суб‘єктів усіх форм власності. Вирішення таких проблем з використанням 

запропонованих заходів зміцнить фінансову безпеку України і приведе до стабілізації і 

зростання економіки України. 

 

 

Чіхрай Н. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Петик Л. О., к. е. н. 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Формування ринкової економіки зумовлює потребу у створенні стійкої та надійної 

банківської системи. Основним напрямом вирішення цього завдання є забезпечення 

фінансової стійкості банків, адже робота банків має винятковий вплив на соціально-

економічний розвиток, добробут населення, ефективність роботи підприємств та, як 

наслідок, фінансову безпеку держави. 

Безпека банківської системи є однією із нагальних та багатогранних проблем, що 

стоїть перед державою. Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан банківської 

системи, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів; забезпечує  захист життєво важливих фінансових і економічних 

інтересів держави; виключає або максимально обмежує недосконалості 

зовнішньоекономічної та внутрішньо - господарської діяльності. Стабільна банківська 

система є гарантом фінансової безпеки держави та  свідчить про сталість грошових відносин 

між фізичними особами та кредитними установами, що є запорукою фінансового 

майбутнього країни. 
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На сьогоднішній день банківська система України характеризується нестабільним 

зовнішнім середовищем і наявністю різноманітних ризиків, що негативно впливають на 

розвиток і продуктивне функціонування банківських установ. Так як банки є суб‘єктами 

господарської діяльності, що спеціалізуються на наданні фінансових послуг, то фінансова 

безпека є для них важливою й необхідною. Слабка фінансова безпека банків зумовлює їх 

нестабільність та підриває їх конкурентоспроможність   на ринку банківських послуг.      

Розвиток фінансово-кредитного сектора України не є таким стрімким як би хотілось, 

причиною чого є як дії органів державної влади, так і загальноекономічні проблеми, і 

діяльність власне банківських установ. Проте проблеми, які стоять перед українськими 

банками, не є неподоланними. Вони потребують лише формалізації і цілеспрямованої роботи 

як органів державної влади, так і власне комерційних банків. 

Як свідчить досвід минулих років, на стабільність та безпеку фінансової системи 

значною мірою негативно впливає залежність банківського сектору від зовнішніх джерел 

запозичень, що у перспективі може призвести до повторного розвитку кризових явищ в 

економіці, зокрема в банківському секторі. Для мінімізації ризику державна політика 

повинна бути спрямована на здійснення заходів, які сприятимуть формуванню власної 

ресурсної бази та переорієнтації банківської системи на внутрішні ринки фінансових 

ресурсів. Такий підхід насамперед забезпечить вирішення питання задоволення попиту 

реального сектору економіки на кредитні ресурси. 

Негативно впливає на розвиток банківської сфери недостатній захист прав кредиторів 

та інвесторів, внаслідок чого існує висока ймовірність виникнення ризику неповернення 

коштів несумлінними позичальниками, а отже, зростання рівня проблемних позик у 

банківській системі. 

Декілька років поспіль банківська система України демонструє позитивні тенденції 

свого розвитку. Збільшуються активи та зобов‘язання банків, зростає розмір капіталу та 

прибутку установ. Так, обсяг загальних активів банків з початку 2013 року зріс на 16 млрд. 

грн. Переважну частину цього зростання становлять кредити в економіку: їх обсяг 

збільшився на 10 млрд. грн.. Продовжують зростати і зобов‘язання банків. За три місяці 

поточного року вони збільшилися на 13 млрд. грн.  

Обсяг вкладів фізичних осіб у банках України за І квартал зріс більше ніж на 20 млрд. 

грн. Цей приріст повністю забезпечено за рахунок вкладів в національній валюті.  

При цьому строкові вклади населення зросли на 16 млрд. грн., а вклади на вимогу – на 

4 млрд. грн. Це є свідченням довіри українців до банківської системи. Вклади населення є 

основною складовою ресурсної бази банків, і, відповідно, джерелом кредитування 

економіки.  
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З початку року збільшився обсяг коштів суб‘єктів господарювання – на 4 млрд. грн. 

Збільшився також капітал банків. Його обсяг з початку року зріс майже на 4 млрд. грн. 

Подолавши наслідки негативного впливу світової фінансової кризи, банківська 

система України другий рік поспіль демонструє прибуткову діяльність. Прибуток 

банківської системи за І квартал 2013 року перевищив  3 млрд. грн. 

На сьогодні є всі підстави стверджувати, що банківська система України працює 

стабільно і ці позитивні тенденції в її діяльності будуть закріплюватися й надалі. 

Отже, забезпечення фінансової безпеки банківської системи України в цілому – 

складна і багатогранна прoблема, якій треба приділяти постійну увагу, і на сучасному етапі є 

нагальнa пoтреба розроблення єдиної цілісної концепції безпеки, яка нaсамперед буде 

спрямована на піднесення рівня довіри населення до бaнків і розвиток національної 

економіки. 

Для підвищення рівня безпеки банківської системи необхідно: забезпечити надійність 

та стабільність банківського сектору, проводити ефективну грошово-кредитну політику,  

удосконалити систему банківського нагляду та нормативно-правову базу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шліхта О. Я. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лукаш С. В., к.е.н., доцент 

СТАБІЛЬНА  НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА – НЕОБХІДНА УМОВА 

ФІНАНСОВОЇ  БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Стабільність валютного курсу безпосередньо впливає на стан фінансового ринку та 

забезпечує рівновагу національної економіки та фінансову безпеку держави. 

Валютний курс – це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або 

«ціна» грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни. 

Криза у фінансовій сфері проявилася у зміні ліквідності банківської системи внаслідок 

значного уповільнення швидкості обігу грошей в економічній системі країн. Це 

уповільнення було зумовлено інтенсивним розвитком довгострокового кредитування, у тому 

числі іпотечного, а також порушення строків повернення кредитів. У свою чергу, це 

порушення строків виникло через перенесення виробництв із розвинутих країн в інші країни, 
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в яких значно нижча вартість робочої сили та природних ресурсів. Стратегічною метою 

валютної політики Україні, повинно бути досягнення на фінансовому ринку реального курсу, 

який наближається до паритету купівельної спроможності з іноземними валютами. 

Необхідно постійно розраховувати теоретичний курс гривні до іноземних валют, який 

відображає співвідношення купівельної спроможності грошових одиниць, що порівнюються. 

Для досягнення на фінансовому ринку країни валютного курсу, який відповідає паритету 

купівельної спроможності з іноземними повністю конвертованими валютами, необхідно 

підвищити якість гривні як національної валюти. Для підвищення якості гривні як 

національної валюти насамперед необхідно підвищити виконання нею функцій 

нагромадження та надати їй можливість виконувати функції засобу платежу в міжнародних 

розрахунках.  

Цього можна досягнути шляхом забезпечення стабільності функціонування економіки 

України та постійного росту ВВП, а також уповільненням інфляційних процесів.  

Ужиті наприкінці минулого року монетарні регулюючі заходи разом із помірно 

сприятливими макроекономічними результатами позитивно впливали на ринкові очікування 

та урівноваженість грошово-кредитного ринку.  

За таких умов грошово-кредитна політика мала переважно нейтральний характер. З 

одного боку Національний банк України утримувався від зміни параметрів основних 

монетарних інструментів. З іншого – не перешкоджав тенденціям щодо збільшення 

ліквідності банківської системи (в умовах низького рівня інфляції та прогнозованого 

розвитку подій на валютному ринку).  

Зазначене дало змогу в умовах цінової стабільності в державі підтримати сформовані 

наприкінці минулого року позитивні ринкові тренди в монетарній сфері та діяльності банків. 

Серед них слід виділити такі:  

- стабілізація валютного ринку, що проявлялося у зниженні попиту на іноземну валюту 

та збереженні прогнозованої динаміки обмінного курсу гривні. Так обмінний курс гривні 

відносно долара США на міжбанківському валютному ринку за січень – березень 2013 року 

знизився на 0,56 %;  

 - посилення довіри до гривні. З початку року депозити населення в національний 

валюті зросли на 11,6 %, у той час як в іноземній – зменшилися на 0,2 %. Як наслідок 

показник доларизації депозитів за І квартал 2013 року знизився з 43,7 % до 41,6 %;  

- розширення ресурсної бази банків. Приріст загального обсягу депозитів (фізичних та 

юридичних осіб) у І кварталі 2013 року становив 4,3 %, тоді як в аналогічному періоді 

минулого року – 2,3 %. З метою створення додаткових стимулів для заощаджень населення 

Національний банк ужив заходів щодо посилення системи гарантування вкладів, 
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удосконаливши механізми кредитної підтримки Фонду гарантування вкладів з боку 

Національного банку у випадку виникнення екстреної потреби в ресурсах;  

- зростання ліквідності банківської системи. Середньоденний обсяг коррахунків банків 

у І кварталі 2013 року становив 25,6 млрд. грн. порівняно з 20,3 млрд. грн. в останньому 

кварталі минулого року;  

- зниження вартості коштів на всіх сегментах грошово-кредитного ринку. Так 

середньозважена ставка за кредитами в національній валюті за І квартал 2013 року 

зменшилася до 15,9 % з 17,6 %, на міжбанківському ринку – до 2,4% з 8,1 %;  

- певне пожвавлення кредитної активності банків. Загальний обсяг залишків кредитів за 

І квартал 2013 року збільшився на 1,4 % порівняно зі зменшенням на 0,3 % за відповідний 

період 2012 року. 

Стратегічною метою валютної політики України, повинно бути досягнення на 

фінансовому ринку реального курсу, який наближається до паритету купівельної 

спроможності з іноземними валютами. Необхідно постійно розраховувати теоретичний курс 

гривні до іноземних валют, який відображає співвідношення купівельної спроможності 

грошових одиниць, що порівнюються, та здійснювати заходи по впливу на ринковий курс 

для підтримки його значення відповідно до змін купівельної спроможності (інфляційним 

процесам) валют розвинутих країн. 

Проблеми національної валюти повинні бути постійно в полі зору провідних науковців 

країни, фахівців високого класу  з метою забезпечення в країні економічної стабілізації, а 

надалі економічного зростання, без чого неможливе забезпечення національної, політичної, 

економічної, фінансової, екологічної безпеки України в світовому товаристві співдружності 

країн. 

 

 

Шліхта О. Я. 

Львівська державна фінансова академія 

 Науковий керівник – Григор’єва М. І., ст. викладач 

РОЛЬ  МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

У сучасному глобалізованому світі стала очевидною необхідність прийняття на 

міжнародному рівні особливих заходів, насамперед координації економічної політики країни 

на національному рівні: покращення фінансового контролю й регулювання фінансових 

процесів державою, удосконалення правової системи, що забезпечує ефективне 

функціонування механізму державного регулювання. За таких обставин на МОП 

покладається відповідальність за формування глобальних нормативних основ, які б одержали 



 385 

загальне визнання та послідовно втілювались в життя на національному рівні, знаходячи 

втілення у певних законодавчих системах та організаційних структурах. 

Глобалізація за своєю суттю є викликом економічній безпеці будь-якої країни, яка 

певною мірою інтегрована в економічний простір адже вона робить національну економіку 

більш відкритою і відповідно, більш вразливою. Основним фактором загрози економічній 

безпеці України з боку організації праці є безробіття, яке вважається глобальною проблемою.  

В умовах глобалізації МОП в Україні охоплює основні питання соціальної політики: 

1) формування погодженої міжнародної політики ї програм, спрямованих на 

вирішення соціально-трудових проблем; 

2) розробка і прийняття міжнародних трудових норм у формі конвенцій та 

рекомендацій з метою забезпечення цієї політики; 

3) надання допомоги країнам, що сприяють вирішенню проблем зайнятості, 

безробіття; 

4) сприяння захисту прав людини стосовно забезпечення прав на працю, на 

об‘єднання, захисту від примусової праці та дискримінації тощо; 

5) розробка програм спрямованих на покращення умов праці та виробничого 

середовищ, техніки безпеки та гігієни праці, охорони і відтворення довкілля; 

6) сприяння об‘єднанням працюючих і підприємців у їх роботі спільно з урядами 

щодо регулювання соціально-трудових відносин; 

7) визначення заходів щодо захисту найвразливіших категорій працівників (жінок, 

молоді, людей похилого віку, працюючих емігрантів). 

В умовах глобалізації МОП виявилась єдиною організацією у світі, що стає на захист 

інтересів усіх учасників трудового процесу. Маючи у своєму розпорядженні величезний 

досвід у формуванні принципів і практики регулювання трудових відносин, МОП взяла на 

себе функцію пошуку конструктивних шляхів запобігання негативних наслідків глобалізації  

в соціально-трудовій сфері на основі взаємодії трьох соціальних партнерів – уряду, спілок 

підприємців і профспілок. 

Співпраця МОП та України здійснювалася в рамках тристороннього соціального 

діалогу, як на національному так і обласному рівнях. Серед партнерів були також місцеві 

органи самоврядування, численні неурядові та міжнародні організації. За роки незалежності 

України її співпраця з МОП відбувалася рамках понад 20 проектів технічного 

співробітництва, об’єднаних у три широкомасштабні програми, чи найбільшою із яких стала 

програма гідної праці.  
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Разом з тим активна багатоаспектна діяльність МОП дозволила осмислити соціальну 

складову глобалізації і підсилити увагу до пошуку адекватних форм регулювання трудових 

відносин. 

По-перше, загострення конкуренції на сучасних глобалізованих ринках змушує уряди 

різних країн переорієнтуватися на пошук і використання більш гнучких форм організації 

економіки й робочої сили. Неминуче ослаблення втручання уряду в економічну сферу, що 

означає необхідність підвищення гнучкості трудового законодавства. Це відбувається на 

фоні високого рівня безробіття, змін у характері зайнятості, коли повна стабільна зайнятість 

поступається місцем неповному робочому часу, спостерігається зростання менш надійних 

форм зайнятості, робіт на умовах підряду. 

По-друге, неминуча в умовах глобалізації адаптація національних економік не може 

бути успішною без підтримки цих процесів і реформ усіма соціальними партнерами. Тому 

особливе значення має активізація нормального соціального діалогу в окремих країнах. 

По-третє, в умовах глобалізації особливого значення набуває питання оплати праці. 

При цьому мова йде не тільки про регулювання її рівня, але й про розробку процедури 

вирішення правових питань із розмежуванням тих з них, які повинні залишатися у веденні 

уряду, з тими, які доцільно вирішувати підприємствам і працюючим. 

По-четверте, в умовах поглиблення розриву між рівнем доходів працюючих і 

роботодавців неминучі загострення й зростання трудових суперечок і страйків. Це вимагає 

створення механізму швидкого й гнучкого вирішення для того, щоб зупинки виробництва не 

заважали договірним зобов‘язанням підприємців і не наносили їм економічного збитку в 

умовах жорсткої міжнаціональної конкуренції. 

По-п‘яте, стає необхідним створення механізму швидкого реагування у сфері 

трудових відносин на мінливі потреби роботодавців і працюючих спричиняє об‘єктивну 

потребу у реформуванні трудових відносин в окремих країнах. У цьому зв‘язку досить 

корисним міг би стати здійснюваний МОП моніторинг впливу глобалізації на соціальні 

процеси, класифікація прийнятих нею нормативних актів (конвенцій і рекомендацій) з 

виділенням основних сфер діяльності. 

 

 

Шліхта О.Я. 

Львівська державна фінансова академія 

Небелюк Н. М.  

Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького 

Науковий керівник – Чура В.І., к.і.н., доцент 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЇЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
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Фінансова безпека – це ступінь захищеності фінансових інтересів держави, грошово-

кредитної, бюджетної, податкової, валютної, банківської, інвестиційної, митно-тарифної, 

розрахункової та фондової систем, що характеризується збалансованістю, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, спроможністю ефективно формувати та 

раціонально використовувати ресурси, шляхом виконання зобов‘язань і забезпечення 

соціально-економічного розвитку. 

Формування та реалізації спільної політики Європейського Союзу перетворили його на 

провідного гравця у забезпеченні фінансової стабільності на континенті. Добровільність 

делегування з боку  держав, котрі  вступили або вступають до Євросоюзу, частини 

суверенітету дозволяє йому відігравати нову роль колективного європейського і світового 

лідера. На сьогоднішній день тема входження України до ЄС є вкрай актуальною. Політична 

асоціація та економічна інтеграція – мета співробітництва України з ЄС. Інтеграційний вибір 

будь-якої країни має щонайменше три аспекти: правовий, економічний, політичний. Для 

України, яка недавно здобула незалежність, вони мають особливе значення. Правовий аспект 

– це збереження суверенітету і державності, економічний має на меті добробут народу, 

політичний реалізує забезпечення цивілізаційного майбутнього українського суспільства. 

Різні політичні сили в Україні та за її межами роблять акценти на тих чи інших аспектах 

інтеграційного процесу. Одні віддають пріоритет європейському вектору, інші – 

євразійському. Перші наголошують на економічних перевагах інтеграції, другі на 

політичних. Однак, економічна модель ЄС та рівень її ефективності – це рубіж, який має 

високе мотиваційне значення для України, цінний досвід для її розвитку, та проявляється 

наступним чином: 

1. Вирівнювання та підтримка розвитку. ЄС володіє ефективним інструментом 

міждержавного вирівнювання розвитку у вигляді спільного бюджету. Він утворюється 

щорічно на суму близько 1 трлн. євро шляхом відрахування кожною країною 1% від її ВВП. 

Розподіл і видатки бюджету ЄС здійснюються з урахуванням економічного становища країн 

співдружності. Держави із нижчим рівнем розвитку отримують фінансування значно більше, 

ніж сплачують внесків до нього.  

2. Збільшення залучення інвестицій. Інвестиційний потенціал країн ЄС-15 удесятеро, а 

ЄС-27 — ушестеро перевищує інвестиційний потенціал Росії. Він уже працює в Україні. ЄС 

давно став лідером ввезення прямих іноземних інвестицій в Україну. 

3. Здійсненні реформ та модернізація. Для України важливим є такий 

аспект євроінтеграції, як реальний поступ у здійсненні реформ та модернізації і приведення 

умов для підприємництва до європейських стандартів. Відтак  особливе значення має 

зовнішнє середовище впливу, здатне утримувати державу в параметрах позитивної динаміки. 
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4. Легалізація  трудової міграції . Основний та більш легальний ринок праці українські 

трудові мігранти бачать в Євросоюзі. За даними УНІАН на території РФ працює близько 1,15 

млн. громадян України, з них 111 тис. легально. Відомо, що в плані трудової міграції частка 

Росії становить 43,2%, а країн Європи – 50%, а це приблизно 1,2 млн. українців. Західні 

країни заявляють про потребу у спеціалістах різних галузей  з можливістю легального 

працевлаштування, яке стало би набагато простішим з підписанням асоціації з ЄС. РФ не 

готова до таких кроків, позаяк з їхнього боку лунають заяви про трьохрічну заборону в‘їзду 

усім виявленим нелегалам, а не їх легалізація. 

5. Досягнення соціальних стандартів. Соціальна привабливість євроінтеграції для 

України полягає у можливостях досягнення високих соціальних стандартів європейських 

країн. Середньомісячна заробітна плата в ЄС сьогодні вдев‘ятеро вища, ніж в Україні, і 

вчетверо, а ніж у Росії. В єврозоні та окремих країнах ЄС рівень оплати праці ще вищий. 

Подібна динаміка характерна і для пенсійного забезпечення. Його європейська система 

давно сформувалася як трирівнева. Вона прив‘язана до доходів населення і не викликає 

нарікань неадекватного розподілу коштів пенсійних фондів.  

Однак, на сьогоднішній день Україна зазнає утиску з боку Митного союзу. 

Переслідуючи імперські цілі, Росія розширює арсенал засобів тиску на Україну з метою 

примусити її відмовитися від укладення Угоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС. Після ударів по 

постачальниках труб (квоти на ввіз яких на друге півріччя 2013 р. не було виділено), 

заборони імпорту кондитерської продукції (претензій щодо якості котрої так і не вдалося 

підтвердити) справа дійшла до фронтальної атаки на всі українські підприємства-експортери. 

Такі дії спричиняють серйозну загрозу фінансовій безпеці України.  

Таким чином, стає очевидним, що політика Російської Федерації спричинена рішенням 

України підписати асоціацію з ЄС. Однак, нова торгівельна війна з боку Росії та зрив 

Вільнюських домовленостей не є підставою для капітуляції. Навпаки, це додатковий 

аргумент на користь якнайшвидшого створення ЗВТ із ЄС та диверсифікації ринків збуту 

українських товарів за рахунок держав Азії і Африки, як чергового етапу зменшення рівня 

залежності України від Росії, успадкованої від радянського минулого.  

Зазначені чинники не в останню чергу витворюють надійну базу убезпечення 

фінансової системи України від експансії імперських зазіхань на її державність.  

 

 

Янів М. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Верба І. І., к.ф.-м..н., доцент 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА НАЯВНІСТЬ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ 
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Фінансова безпека комерційних банків потерпає від локальних і глобальних 

фінансових криз. Головними причинами банківської кризи можуть бути: недостатній нагляд 

за комерційними банками; слабке управління ними; надмірне втручання уряду у справи 

банків. 

Основною метою безпеки банківської діяльності вважається можливість заподіяння 

банку збитків або упущення вигоди; забезпечення ефективної діяльності банку та якісної 

реалізації ним операцій та угод.  

Забезпечення фінансової безпеки комерційних банків та їх установ є дуже важливим 

ще й тому, що підрив довіри до кредитних інститутів завдає збитків фінансовій безпеці всієї 

країни. Передусім, слід зазначити, що фінансова безпека банків – проблема не лише 

національна, а й міжнародна. 

Серед потенційних загроз фінансовій безпеці банків на першому місці є виникнення 

економічної та/або фінансової кризи в країні (67 %). На другому місці – зміни у законодавчій 

базі (45 %). На третьому – протиправні дії третіх осіб (44 %). Також загрозою фінансовій 

безпеці банків є поява нових іноземних банків в Україні (35 %) та зміни у політиці НБУ 

(30 %). 

На банківську систему в цілому та на окремі банки впливає велика кількість 

різноманітних ризиків як внутрішнього (якість кредитного портфеля, рівень та компетенція 

менеджменту, структура активів і пасивів, залежність від інсайдерів тощо), так і зовнішнього 

характеру (нормативне регулювання, грошово-кредитна політика, довіра до банківської 

системи, стан економіки держави та ін.), що обумовлює необхідність постійного контролю за 

станом кризового середовища як банківської системи, так і окремих банків. 

Метою моєї роботи є дослідження взаємозв‘язку фінансових показників банку, 

оскільки знаючи вплив кожного з них на фінансовий результат, ми краще зможемо 

проаналізувати майбутній стан банку, і тим самим підтримувати фінансову безпеку банку. 

В своїй роботі я досліджувала залежність фінансових результатів банку від таких 

факторів: статутний капітал, прибутковість статутного капіталу та кредитно-інвестиційний 

портфель.  

ғ Назва 

Фінансовий 

результат, 

млн,грн, 

Статутний 

капітал, 

млн,грн, 

Прибутковість 

статутного 

капіталу (%) 

Кредитно - 

iнвестицiйний 

портфель, 

млн,грн, 

Y Х1 Х2 Х3 

1 ПРИВАТБАНК 1757,349 16352,079 10,747 128440,14 

2 

РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ 764,037 3002,775 25,444 30548,52 

3 ОЩАДБАНК 543,333 15829,632 3,432 78847,32 
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4 СБЕРБАНК РОСIЇ 486,269 3392,461 14,334 27914,54 

5 СIТIБАНК УКРАЇНА 406,398 66,500 611,125 4275,39 

6 ПУМБ 340,512 3294,492 10,336 23059,69 

7 ДЕЛЬТА БАНК 218,467 2327,000 9,388 38974,51 

8 IНГ БАНК Україна 130,342 731,298 17,823 7160,51 

9 ОТП БАНК 99,529 2868,191 3,470 14527,01 

10 УНIКРЕДИТ БАНК 90,540 653,508 13,855 2529,24 

11 

БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ 58,029 201,400 28,813 568,70 

12 ПРОКРЕДИТ БАНК 47,335 298,333 15,867 1900,53 

13 ФОЛЬКСБАНК 45,042 420,000 10,724 1759,64 

14 УКРБIЗНЕСБАНК 34,103 284,160 12,001 4616,41 

15 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ПРОФБАНК 30,506 500,000 6,101 2643,29 

16 IНДУСТРIАЛБАНК 29,186 607,798 4,802 1781,48 

17 

МІСЬКИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  25,773 275,000 9,372 2889,61 

18 ВБР  25,667 722,000 3,555 4657,09 

19 IМЕКСБАНК 15,466 1290,000 1,199 9344,63 

20 ДIВI БАНК 14,924 590,000 2,530 5181,80 

 

Оскільки між фінансовими показниками існує залежність, то при побудові 

економетричних моделей слід досліджувати наявність мультиколінеарності факторів. У 

моделях економічного змісту, як правило, мультиколінеарність проявляється в стохастичній 

формі, коли між регресором моделі існує тісний кореляційний зв‘язок, який проте, не досягає 

рівня функціонального. 

Використовуючи МНК, одержали таку модель: 

321 019,00567,0054,0281,4 XXXY                                     (1) 

Для дослідження мультиколінеарності факторів моделі було використано алгоритм 

Фаррара-Глобера, який складається з ряду кроків: 

 

1. обчислити кореляційну матрицю та її визначник; 

1 -0,1386597 0,953187703 

-0,1386597 1 -0,11656096 

0,9531877 -0,116561 1 

 

Det(r)= 0,0894317 
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2. знайти матрицю, обернену до кореляційної і, за її допомогою, розрахувати частинні 

коефіцієнти кореляції; 

r12(3) = -0092; r 13(2)= 0,953; r23(1)= 0,052. 

3. на основі t –критерію Стьюдента виявлено  статистичну значущість частинного 

коефіцієнта кореляції r 13(2); 

4. з допомогою F–критерію Фішера досліджено суттєвість зв‘язку показника Y з 

пояснювальними змінними X1 i X3; 

5. враховуючи результати, отримані на попередніх етапах, фактор X2 включаємо  до 

моделі в якості незалежної змінної.  

На основі проведеного дослідження виявлено, що між статутним капіталом(X1) і 

кредитно-інвестиційним портфелем(X3) існує щільний кореляційний зв‘язок, тому змінну X1 

було вилучено. 

Будуємо нову модель методом покрокової регресії.  

21 012,0619,0611,2 XXY                                          (2). 

Одержані коефіцієнти відрізняються від коефіцієнтів моделі (1), а отже модель (2) 

краще відображає залежність фінансових результатів діяльності банків від прибутковості 

статутного капіталу та розміру кредитно-інвестиційного портфеля. 

На основі моделі (2) можна зробити висновок, що зміна прибутковості статутного 

капіталу на 1% фінансовий результат змінюється на 0,619 млн. грн., а при зміні КІП на 1 млн. 

грн. фінансовий результат зміниться на 0,012 млн. грн.. 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ:ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Адамчук Н. Я. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Карпінський Б. А., к.е.н., професор 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Важливу роль інноваційної діяльності підприємства в сучасній  економічній системі 

відіграє особливість її безпеки та надзвичайна чутливість до стану економіки, що робить її 

більш ризикованою порівняно з іншими сферами діяльності.  

Дуалістичний характер впливу інноваційної діяльності на стан економічної безпеки 

полягає в тому, що, з одного боку, безпечний розвиток підприємства є неможливим без 

упровадження продуктових та процесних інновацій, технологічних змін, інвестиційної 
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діяльності, а з іншого, – їх реалізація призводить до підвищення ризикованості діяльності 

підприємства при просуванні продукції на ринок, віддаленості строків повернення вкладених 

коштів, що, як наслідок, може привести до погіршення рівня економічної безпеки суб`єкта 

господарювання.   

Таким чином , характер процесу управління економічною безпекою надає наявність 

таких ознак, що характеризують даний процес:  

− прийняття рішення та розвиток складної системи в часі може мати велику кількість 

стратегій;  

− формування рішення та прийняття управлінського впливу аналітики не мають 

можливості подати повної картини розвитку ситуації;  

− прийняття рішення базується на прогнозуванні тенденції розвитку системи в часі;  

− існує невизначеність, пов‘язана з подальшим впливом прийнятого рішення на 

проблемну ситуацію.  

У цілому здатність до швидкого реагування на різноманітні зміни зовнішнього 

середовища формується шляхом створення нового або вдосконалення наявного механізму 

управління економічною безпекою та надає підприємству конкурентних переваг для 

досягнення визначених цілей.  

Тому, управління економічною безпекою доцільно формувати як підсистему загальної 

системи управління, що тісно пов‘язана з вирішенням підприємством інших проблем, а тому 

вона повинна мати підпорядкований характер , що повинен базуватися на принципах 

забезпечення її раціонального рівня, який не обмежує можливості прогресивного розвитку 

системи та одночасно резервує ресурси для підтримки стабільності граничних умов, 

ураховуючи дуалістичний характер впливу інноваційної діяльності на стан економічної 

безпеки. Отже, взявши до уваги все вищезазначене, необхідно підкреслити, що важливим 

елементом та метою ефективного управління економічною безпекою підприємства є 

забезпечення її раціонального рівня.  

Таким чином, економічна безпека підприємства має досить особливий характер, 

оскільки її управління повинне ґрунтуватися на цілях успішного функціонування та розвитку 

підприємства за всіма сферами його діяльності та впливу, а не на принципі максимізації 

прибутку, оскільки основний зміст інноваційної складової складається в тому, що вона має 

змогу впливати на інші складові та підвищувати рівень їх економічної безпеки через 

впровадження інновацій у виробництво та сферу управління.  

 

 

Базюк І. Д. 

Львівська державна фінансова академія 
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Науковий керівник - Осідач О. Б., старший викладач  

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Розвиток умінь протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам дозволяє підприємствам 

ефективно функціонувати, зберегти свій бізнес і успішно розвиватися. Важливою умовою 

успішного функціонування і економічного розвитку українських підприємств у цих 

складних, динамічних умовах стає управління економічною безпекою. При цьому, наскільки 

підприємство в змозі управляти своєю економічною безпекою, забезпечувати її якісний 

рівень, настільки воно здатне адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні загрози для 

свого бізнесу з метою самозбереження себе загалом. 

Під економічною безпекою підприємства слід розуміти здатність підприємства 

протистояти негативним зовнішнім і внутрішнім впливам шляхом гармонізації економічних 

інтересів з метою забезпечення стійкої діяльності, мінімізації витрат і збереження контролю 

над власністю.  

У кризові періоди розвитку найбільшу небезпеку для підприємства представляє 

руйнування його потенціалу (виробничого, технологічного, науково-технічного та 

кадрового), як головного чинника життєдіяльності підприємства, його можливостей. При 

цьому умови господарювання такі, що не забезпечують здатність потенціалу до відтворення. 

Ресурси для цього підприємство може здобувати тільки виходячи з результатів своєї 

діяльності (точніше – амортизаційних відрахувань і прибутку), а також за рахунок позикових 

коштів. Обидва ці джерела інвестицій у кризовій ситуації для підприємства, як правило, 

виявляються перекритими. Істотну загрозу економічній безпеці підприємств становить 

небезпека захоплення зарубіжними інвесторами контрольних пакетів акцій провідних 

українських підприємств. У відповідній ситуації вони здатні заблокувати виробництво 

конкурентоспроможної продукції і не допустити її не тільки на світовий, а й на внутрішній 

ринок України. Економічній безпеці фірм істотно загрожують також криміналізація всіх 

сфер життя суспільства, корумпованість чиновників, агресивність мафіозних структур, 

загрози особистої безпеки керівництва тощо. Ступінь цих загроз залежить від комерційної 

діяльності, масштабів організацій, що функціонують на ринку. 

До ресурсів забезпечення надійного існування і прогресивного розвитку підприємства 

відносяться: персонал підприємства, матеріальні та інтелектуальні (інформаційні) ресурси. У 

цілому економічна безпека підприємства передбачає:  

- високу фінансову ефективність, незалежність і стійкість роботи підприємства; 

- розвиненість і конкурентоспроможність технологічної бази підприємства; 

- високий рівень організації управління підприємством; 

- жорсткий кадровий відбір; 
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- забезпечення відповідності екологічним стандартам; 

- ефективний механізм правового регулювання всіх напрямків діяльності 

підприємства; 

- забезпечення інформаційної безпеки роботи підприємства; 

- гарантії безпеки працівників підприємства, а також збереження їх майна та 

професійних інтересів.  

Стратегія управління економічною безпекою підприємства в умовах нестабільного 

існування повинна включати наступні складові: 

1. Діагностика кризових ситуацій. 

2. Поділ об‘єктивних і суб‘єктивних негативних впливів. 

3. Визначення переліку заходів щодо запобігання загроз економічній безпеці. 

4. Оцінка ефективності запланованих заходів з точки зору нейтралізації негативних 

впливів. 

5. Оцінка вартості пропонованих заходів щодо усунення загроз економічній безпеці. 

В основі розробки комплексної системи забезпечення економічної безпеки 

підприємства повинна лежати певна концепція, яка в себе включає мету комплексної 

системи забезпечення економічної безпеки, її завдання, принципи діяльності, об‘єкт і 

суб‘єкт, стратегію і тактику.  

Об‘єктом системи в цілому зазвичай виступає стабільний економічний стан 

підприємства в поточному і перспективному періоді. Конкретними ж об‘єктами захисту 

частіше виступають ресурси: фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові та т.п. Суб‘єкт 

системи забезпечення економічної безпеки підприємства, як правило, носить більш складний 

характер, оскільки його діяльність обумовлюється не тільки особливостями і 

характеристиками об‘єкта, але і специфічними умовами зовнішнього середовища, що оточує 

підприємство. Виходячи з цього, можна виділити дві групи суб‘єктів, які забезпечують 

економічну безпеку підприємства: зовнішні та внутрішні суб‘єкти. До зовнішніх суб‘єктів 

відносяться органи законодавчої, виконавчої та судової влади, покликані забезпечувати 

безпеку всіх без винятку законослухняних учасників господарських відносин. 

Системою економічної безпеки підприємства є комплекс організаційно-

управлінських, режимних, технічних, профілактичних та пропагандистських заходів, 

спрямованих на якісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх 

загроз. 

Таким чином, управління економічною безпекою підприємства має ґрунтуватися на 

цілях успішного функціонування і розвитку підприємства за всіма сферами його діяльності 

та впливу, а не на принципі максимізації прибутку. Поряд з такими складовими економічної 
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безпеки підприємства як фінансова, техніко-технологічна, інтелектуальна і кадрова, 

політико-правова, екологічна слід розглядати інноваційну складову. Основний зміст 

інноваційної складової полягає в тому, що вона має можливість впливати на інші складові і 

підвищувати рівень їхньої економічної безпеки через впровадження інновацій у виробництво 

і сферу управління. Основна робота системи економічної безпеки повинна ґрунтуватися на 

превентивній (попереджувальній) моделі, але якщо вплив загрози неможливо попередити, 

тоді слід мінімізувати завдані збитки за допомогою моделі активного реагування. І на 

результатах проведених робіт удосконалити і виправити методи превентивних заходів для 

запобігання шкоди в майбутньому, адже попередити негативні прояви легше, ніж боротися з 

їх наслідками. 

 

 

Безпала О. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Капленко Г.В., к.е.н., доцент  

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В умовах нинішньої економічної кризи відчутно загострилися соціальні проблеми 

забезпечення економічної безпеки суб‘єктів господарювання. Ситуація настільки складна, 

що не слід виключати виникнення дуже небезпечних соціальних конфліктів, спрямованих 

проти власників, менеджерів вищої й навіть середньої ланки. Звідси актуальність аналізу 

соціально-організаційних факторів гарантування економічної безпеки суб‘єктів 

господарювання.  

До найвагоміших соціально-організаційних факторів, які можуть вплинути на стан 

економічної безпеки суб‘єктів господарювання, належать: оцінка персоналом роботи 

керівників, у тому числі їх професіоналізму; методи управління; морально-психологічний 

клімат у колективі; ступінь інформованості персоналу про цілі підприємства і його 

підрозділів; значущість і функціональне навантаження виконуваної роботи; правильність 

оцінки керівником внеску співробітника в загальні результати; очікування персоналу від 

підприємства; зобов‘язання працівників перед підприємством; структура персоналу, 

тенденція убування або зростання чисельності персоналу; ступінь плинності кадрів; 

технологічна дисципліна, співвідношення темпів зростання продуктивності та оплати праці, 

динаміка віддачі від витрат на персонал; динаміка чисельності персоналу, зайнятого 

управлінської та інтелектуальною діяльністю. Величезною мірою характер впливу цих 

факторів на економічну безпеку підприємства визначається його організаційною культурою, 

яка являє собою комплекс найбільш важливих положень, прийнятих працівниками 

підприємства, і виражається  в декларованих ним цінностях, що задають орієнтири поведінки 
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і дій персоналу. З огляду на це організаційну культуру можна вважати одним з 

найважливіших синтетичних соціально-організаційних факторів забезпечення економічної 

безпеки суб‘єктів господарювання. 

Напрямки позитивної дії організаційної культури на економічну безпеку суб‘єкту 

господарювання можна поділити на внутрішні (спрямовані на взаємозв‘язки всередині 

підприємства) і зовнішні (спрямовані на взаємини із зовнішнім середовищем). До першого 

належать: спрощення системи координації дій персоналу, підвищення результативності 

праці (у тому числі праці менеджерів), прискорення процесу прийняття управлінських 

рішень та підвищення їх якості, формування навичок командної роботи й активізація творчої 

ініціативи працівників. Зовнішній напрям охоплює полегшення процесу укладення угод і 

скорочення транзакційних витрат, спрощення залучення фінансових коштів, посилення 

впливу реклами, збільшення гудвілу.  

При формуванні організаційної культури, орієнтованої на гарантування економічної 

безпеки, необхідно таке: 1) сформувати згуртовану керівну команду, члени якої повинні 

стати прикладом для інших співробітників; 2) розробити програму забезпечення 

відповідності методів управління завданням з формування культури, про яку йдеться; 

3) провести ротацію членів команди, яка займається інтеграцією в підрозділах, в яких має 

місце найбільший опір змінам, спрямованим на формування потрібної організаційної 

культури; 4) розробити та впровадити програму організаційного розвитку, здатну сприяти 

формуванню, підтримці й вдосконаленню цієї культури; 5) створити систему заходів щодо 

матеріального та нематеріального стимулювання співробітників, за яких працівнику буде 

невигідно вдаватися до дій, що шкодять підприємству та його керівництву; 6) намітити 

заходи з формування лояльності працівників; 7) розробити програми піклування про 

співробітників в ситуаціях, коли працівник або близькі йому люди можуть опинитися в 

безвихідному критичному становищі через виникнення гострих життєвих проблем; 8) 

забезпечити розвиток у менеджерів управлінських навичок і навичок мотивування підлеглих; 

9) розробити та впровадити програми зворотного зв‘язку для співробітників; 10) 

впроваджувати процедури регулярної оцінки досягнень працівників на підставі об‘єктивних 

показників діяльності; 11) проводити регулярні опитування щодо задоволення від праці й 

прихованої плинності кадрів; 12) запровадити стандарти роботи зі службовою інформацією й 

правила поведінки, що перешкоджають прояву ненадійності, нелояльності працівників, та 

систему контролю за їх дотриманням; 13) розробити та впровадити процедури 

«цивілізованого звільнення» працівника за грубі порушення дисципліни й нелояльність; 14) 

організувати проведення додаткових заходів, що поліпшують морально-психологічний 
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клімат; 15) використовувати сучасні технології реагування на технологічні та інформаційні 

збої.  

Формування й розвиток організаційної культури передбачають аналіз факторів 

зовнішнього й внутрішнього середовища, що справляють на неї вплив. Необхідність 

проведення такого аналізу обумовлюється тим, що коли не враховують силу й характер 

впливу цих факторів, то заходи щодо формування та розвитку бажаної організаційної 

культури можуть виявитися неефективними. Сучасний етап формування організаційної 

культури українських підприємств насамперед передбачає вироблення в керівництва 

стратегічного бачення розвитку своїх підприємств, що в подальшому має поширюватися й 

на рядових співробітників. Лише на такій основі можливе досягнення високих результатів 

господарської діяльності, ефективного контролю за розподілом, збереженням та 

примноженням ресурсів, адаптації  до швидкоплинних умов навколишнього середовища, 

запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам, а отже, забезпечення економічної безпеки 

підприємства.  

 

 

Біляк М. І. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Маліновська О. Я., к.е.н., доцент  

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У ЛЬВІВСЬКОМУ 

ЕКОНОМІЧНОМУ РЕГІОНІ 

Економічна безпека регіону – це здатність регіональної економіки функціонувати в 

режимі розширеного відтворення, тобто стійкого економічного зростання, максимально 

забезпечувати прийнятні умови життя та розвитку особистості для більшості населення. 

Економічна безпека на регіональному рівні – це спроможність економіки протистояти 

дестабілізуючій дії внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних чинників, а також не 

створювати загрози для інших елементів регіону та зовнішнього середовища. 

На рівні муніципального утворення економічна безпека передбачає підтримання 

стабільного розвитку провідних підприємств, що попереджає негативний вплив на умови 

життя місцевого населення. 

Економічна безпека регіону – це діапазон рівнів економічних і соціальних показників, 

у межах яких регіон протягом довготривалого періоду розвивається стійко. 

Основними складовими економічної безпеки на регіональному рівні є: 

- виробнича, яка характеризується наявністю ресурсної бази, умовами, що 

забезпечують інтеграційні процеси, сформованістю системи відтворення з урахування 

спеціалізації регіону; 
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- фінансова, що характеризується стійкістю фінансової та регіональної бюджетної 

системи, здатністю забезпечити соціально-економічну стабільність і розвиток регіону 

Економічна безпека регіону характеризується раціональним використанням 

ресурсного, виробничого та інноваційного потенціалу; захищеністю від дестабілізуючих 

чинників; міцністю зв‘язків між елементами регіональної економіки; збалансованістю 

міжрегіональних та зовнішньоекономічних відносин. 

Регіон при цьому розглядається як умовно замкнена система і, водночас, як елемент 

макросистеми 

Економічна безпека регіонів має забезпечуватися в рамках регіональної політики 

шляхом: зменшення територіальних диспропорцій; удосконалення міжрегіональних та 

міжбюджетних відносин; узгодження підприємницьких, регіональних та державних інтересів 

в процесі розміщення виробництва та інвестицій; формування регіональних інноваційних 

систем, формування кластерів, розвитку транскордонного співробітництва регіонів.  

Характеристиками економічної безпеки регіону слід вважати: стійкість до екзогенних 

та ендогенних загроз; відносну економічну самодостатність; здатність до використання 

конкурентних переваг. 

Для визначення пріоритетів забезпечення економічної безпеки регіонів важливо 

виявити інтереси і потреби даного регіону, а також загрози цим інтересам. При цьому слід 

враховувати не тільки власні інтереси а й інтереси партнерів, у тому числі закордонних.  

Загроза – це фактор, що заважає реалізації інтересів, дестабілізує ситуацію.  

Головна загроза економічній безпеці - це технологічне відставання. Ця загроза є 

спочатку непомітною, оскільки можна позичати знання зовні, але потім виникає залежність 

від інновацій зовнішнього походження. 

Крім того загрозами економічній безпеці регіонів України є: відсутність ефективної 

програми запобігання фінансовим кризам; критичний стан основних фондів у провідних 

галузях економіки; низька конкурентоспроможність продукції; структурні деформації 

різного типу; критична залежність економіки від зовнішніх ринків; нераціональна структура 

експорту; небезпечна експансія іноземного капіталу у стратегічних галузях;  неефективність 

використання паливно-енергетичних ресурсів; "тінізація" національної економіки.  

Економічна безпека регіонів як система дій умовно поділяється на такі складові: 

енергетична безпека, фінансова, інвестиційна, інноваційна та соціальна . Кожна з цих 

охоплює основні економічні процеси і характеризує їх у конкретному сегменті економіки. 

Інфраструктура та виробничий потенціал Львівського економічного регіону. 

Детальніше про підприємства Львова та області. У 2012 році у Львівській області 

функціонувало 17,3 тис. підприємств-суб‘єктів підприємницької діяльності (юридичних 
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осіб), з яких 29 відносились до великих підприємств, 0,9 тис. – належали до середніх, 16,4 

тис. – до малих. На 10 тис. наявного населення в області припадало 68 підприємств-

юридичних осіб (у 2011 році – 66 підприємств). Повідомили в ГУ статистики у Львівській 

області. 

Головними питаннями при розгляді фінансової безпеки Львівського регіону є: 

збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті хоча б до рівня 50 : 50; 

зменшення дотаційності регіонів. 

Іншими складовими економічної безпеки регіонів є:науково-технічна, соціально-

демографічна, реструктуризація регіонального ринку праці, громадська, продовольча, 

екологічна. 

Фактори за яких досягається максимальна економічна безпека: виявлення наявності 

проблемної ситуації в регіоні та формулювання конкретної проблеми; вибір проблемної 

ситуації; створення організаційного механізму управління цільовою програмою. 

Отже, система економічної безпеки регіону повинна бути орієнтована на забезпечення 

економічної незалежності, стабільність і стійкість, здатність до саморозвитку і прогресу. Її 

основними принципами мають стати комплексність і системність, гнучкість, порівнянність 

витрат щодо забезпечення безпеки та майбутніх збитків від загроз. Взаємодія регіональних 

органів управління та господарюючих суб‘єктів у системі програмно-цільового управління 

економічною безпекою повинна будуватися на основі застосування сукупності економічних 

регуляторів господарської діяльності, пов‘язаних із економічними інтересами суб‘єктів  

господарювання регіону. 

 

 

 

Війтів І. О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Шевців Л. Ю., к.е.н., доцент 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ЯК СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Процес управління підприємством потребує забезпечення менеджерів усіх рівнів 

інформацією, необхідною для ефективної діяльності підприємства. Інформація надається у 

вигляді набору даних різного ступеня структурованості й обробки і займає найбільшу 

питому вагу за обсягом і значимістю при прийнятті управлінських рішень.  

Відсутність інформаційного простору підприємства призводить до неефективного 

управління на всіх рівнях прийняття рішень, а також до неефективного використання 

ресурсів. Однією з причин, які гальмують розвиток інформаційного простору, є відсутність 

розмежування між кількісними і якісними даними управлінського обліку, що призводить до 

неправильної інтерпретації цілей і завдань побудови систем, які забезпечують підтримку 
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аналітичних та управлінських функцій керівництва. Через це виникають питання, пов‘язані з 

відсутністю необхідної інформації, великими витратами часу на одержання відповідей на 

питання, які стосуються управління підприємством, і, як наслідок, неможливість 

об‘єктивного вирішення проблем. 

Кількісна і якісна інформація існують нерозривно і взаємозалежні між собою, проте, 

на різних стадіях управління і прийняття управлінських рішень превалює лише одна з них. 

Через це існує ризик прийняти неправильне рішення. Під впливом сукупності факторів в 

особи, що приймає рішення, виникає необхідність у прийнятті цього рішення. Це може бути 

поява конкретної проблеми виникнення нової ідеї або бажання суб‘єкта. 

Коли суб‘єкт, що приймав рішення, одержує згруповані кількісні дані, то, аналізуючи 

їх і роблячи відповідні висновки, він синтезує якісну інформацію на основі кількісної. Для 

того, щоб інформація про об‘єкт була повною в обліково-аналітичній системі необхідно 

використовувати не тільки кількісну, але й якісну інформацію. Під такою інформацією 

прийнято розуміти дані, які мають певний набір властивостей: актуальність, точність, 

своєчасність. З іншого боку, часто якісну інформацію визначають як некількісну - 

інформація нефінансового характеру, яка доповнює картину (усна інформація, думки 

фахівців, результати опитувань тощо). 

Для визначення поняття ―якісна інформація управлінського обліку‖ розглядають 

окремо поняття ―якість‖ та ―інформація управлінського обліку‖. Узагальнюючи думку 

вчених-економістів ―якісна інформація управлінського обліку‖ Ғ дані управлінського 

обліку, виражені в нефінансовому і некількісному вигляді, що мають здатність 

безпосередньо впливати на прийняті рішення. Нерідко керівники підприємства ігнорують 

якісні фактори, що відбувається, коли дані, підготовлені у вигляді допоміжного матеріалу 

для ухвалення рішення вказують безпосередньо на одне рішення. Подібна практика не є 

ефективна, тому що якісні аспекти рішень є такі ж важливі, як і кількісні, і найбільш 

кваліфіковані рішення можуть бути прийняті тільки при врахуванні всієї наявної інформації. 

При побудові об‘єктивної обліково-аналітичної системи, здатної створювати якісну 

інформацію виникають певні проблеми, наприклад, великі витрати часу на одержання 

обґрунтованих відповідей на питання, які стосуються управління, при обробці величезної 

кількості розрізнених даних; наявність великої кількості посередників між необхідною 

інформацією й особою, що приймає рішення тощо. Проте, в силу потенційної здатності 

підприємства до поліпшення своїх показників функціонування, що, в свою чергу, можливо 

завдяки удосконаленню управління діяльністю, деякі іноземні експерти висловлюють думку, 

що підприємства повинні, збирати та аналізувати некількісну інформацію за видами 
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діяльності. Така інформація не тільки допомагає виявити проблеми, але й у багатьох 

випадках пропонує їх вирішення. 

Проблема визначення якісної інформації повинна ґрунтуватися також на способах 

обробки інформації людиною, оскільки такі властивості інформації як, наприклад, 

корисність, суб‘єктивні і ґрунтуються на індивідуальних характеристиках керівника. У 

зв‘язку з цим виділяють наступні проблеми обліку якісної інформації: 

1) технічна проблема (наскільки точно передана якісна інформація);  

2) прагматична проблема (наскільки ефективно відтворюється якісна інформація 

суб‘єктом). 

Для вирішення цих проблем враховують наступні вимоги для кількісної інформація:  

1. Дані не повинні суперечити один одному, а узгоджуватися з законами логіки;  

2. Ймовірна цінність інформації повинна відповідати думці особи, яка приймає 

рішення щодо її важливості;  

3. Інформація повинна бути агрегована таким чином, щоб отримані судження 

відповідали реальності. 

Таким чином, поняття ―якісна інформація управлінського обліку‖ можна визначити як 

інформацію, на основі якої, може бути прийнято об‘єктивне, адекватне поставленим цілям, 

оперативне і найбільш ефективне управлінське рішення. 

Якісна інформація управлінського обліку повинна відповідати тій меті, для якої вона 

призначена; повинна бути чіткою, не містити нічого зайвого; може носити як кількісний, так 

і не кількісний характер.  

Сучасним підприємствам необхідна така обліково-аналітична система, що усуне 

існуючі ризики при прийнятті рішення, надасть механізм об‘єктивного управлінського 

аналізу, дозволить формувати управлінські запити до системи та одержувати адекватні за 

часом і повні по аналітиці відповіді. 

 

 

Вольська Н. Р. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дубик В. Я., к.е.н., доцент 

АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасний менеджмент - принципово нова система управління, що бере участь у 

побудові нового (ринкового) суспільства. В Україні поняття менеджменту замість поняття 

управління стало широко використовуватися в 90-ті роки 20 ст., Але зародилося як явище, 

думка, область знань приблизно сім тисяч років тому в оборонній, політичній та економічній 

сферах людської діяльності в стародавньому Єгипті, Греції, Римі та інших. 
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Фундаментом сучасного менеджменту є: теорія систем, теорія хаосу, теорія 

складності. 

Особливість - в тому, що організація розглядається як живий організм («підвищена 

температура колективу», «зрілий вік», «життєвий цикл» організації, тощо). 

Провідним у сучасному менеджменті є системний підхід. Він - не набір якихось 

посібників чи принципів для керуючих, а спосіб мислення по відношенню до організації та 

управління. 

На відміну від менеджменту колишніх епох сучасний менеджмент передбачає 

постійне оновлення з орієнтацією на конкретну ситуацію. Змінюється ситуація - змінюються 

і завдання, методи управління. Актуальний, таким чином, ситуаційний підхід. 

Одна з головних проблем сучасного менеджменту - проблема нововведень 

(інновацій). Це не тільки нова техніка і технології, методи і принципи. Це нові типи 

мислення, темпи і види переробки інформації, інтеграція підходів, моделей на основі нових 

систем цінностей. 

Між історією розвитку менеджменту як науки та історією розвитку систем управління 

та економічної безпеки не можна ставити знак рівності, але як прямий, так і зворотній зв'язок 

між ними існує. 

Основою появи управління стали: 

 розвиток виробництва матеріальних благ у процесі життєдіяльності людини; 

 необхідність організації життєдіяльності людської спільноти; 

 необхідність кооперації в процесі життєдіяльності. 

Виділяється в цьому кілька історичних періодів: 

 стародавній; 

 індустріальний; 

 період систематизації ідей, концепцій, наукових шкіл. 

Сократ, що проголосив принцип універсальності управління - вважав, що головне в 

управлінні це поставити потрібну людину на потрібне місце і домогтися від нього виконання 

поставлених перед ним завдань. 

Платон - давньогрецький філософ 428 або 427 - 438 або 437 рр.. до н.е., учень Сократа 

- розглядав науку про управління як науку про загальне харчування людей і доводив, що 

управління - фактор забезпечення життєдіяльності людей; він сформулював принцип 

спеціалізації. 

А.Македонский створив штаб як центр управління бойовими діями. 
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Аристотель - давньогрецький філософ 382 - 322 рр.. до н.е. заклав основи вчення про 

домогосподарство, яке допомогало рабовласникам здійснювати контроль над рабами і 

керувати ними. 

У стародавньому Римі систему управління фермою мав Катон Цезор - бл. 234 р. до 

н.е.; армією - Тускул 149 р. до н.е.; проголошувалися завдання контролю виконаної роботи, 

порівняння програми і результатів, з'ясування причин невиконання плану, раціональної 

організації робіт. 

Відмінності древніх організацій від сучасних: 

 дрібна кількість організацій в стародавній період - велика зараз; 

 мала кількість керівників середньої ланки в давнину - велика їх кількість зараз; 

 управління у стародавніх не відокремлене від виконання - зараз відокремлено; 

 управління у стародавніх - це результат захоплення влади, а тепер - результат 

висунення, дотримання при цьому законності і порядку; 

 приймаючих рішення людей у стародавні часи було мало - сьогодні їх багато; 

 у стародавні часи в управлінні очевидний наголос на наказ і інтуїцію - зараз на 

колективну роботу і раціональність. 

Як Ви самі можете в цьому переконатись, зміни все ж таки в сфері управління 

відбулися і в яку сторону далі буде розвиватися менеджмент вже залежить від нас, майбутніх 

менеджерів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимів І. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Карпова-Лаурсен Я. Ю.,  к.е.н., доцент  

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ 

На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин в Україні гостро постає 

питання забезпечення економічної безпеки держави як основоположного чинника 

суверенності та добробуту країни.  

Під поняттям «економічна безпека» розуміють такий стан національної економіки, за 

якого забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх 

загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, 

держави.  
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Елементами економічної безпеки є: 

• сировинно-ресурсна безпека;  

• енергетична безпека;  

• фінансова безпека;  

• військово-економічна безпека;  

• демографічна безпека;  

• екологічна безпека;  

• соціальна безпека;  

• інвестиційна безпека;  

• інноваційно-технологічна безпека;  

• продовольча безпека;  

• зовнішньоекономічна безпека. 

Враховуючи суспільну важливість на необхідність забезпечення економічної безпеки, 

виникає необхідність в ефективному управлінні  цим процесом. 

При проведенні аналізу економічної безпеки,  виділяють такі аспекти: 

• економічну незалежність – можливість здійснення державного контролю над 

використанням національних ресурсів, спроможність забезпечити національні конкурентні 

переваги для рівноправної участі у міжнародній торгівлі; 

• стійкість і стабільність національної економіки – міцність і надійність усіх 

елементів економічної системи, захист усіх форм власності, стримування дестабілізуючих 

чинників; 

• здатність до саморозвитку й прогресу – спроможність самостійно реалізовувати і 

захищати національні інтереси, створювати сприятливий інвестиційно-інноваційний клімат, 

розвивати інтелектуальний потенціал. 

Управління економічною безпекою здійснюється всіма гілками влади: законодавчою, 

виконавчою та судовою. Також управління забезпечується через систему недержавних 

організацій, громадських об‘єднань, рухів громадян, комерційних структур, асоціацій 

юридичних і фізичних осіб. 

Ефективність управління економічною безпекою залежить від ефективності 

виконання державними інститутами покладених на них завдань, їх діяльність повинна бути 

об‘єктивною та неупередженою. На жаль, на сучасному етапі розвитку української держави 

важко говорити про ефективне управління економічною безпекою, діяльності такої моделі, у 

якій об‘єктивно забезпечуватиметься належне виконання усіх функцій. 

Незважаючи на проведення низки реформ, співпраці з міжнародними організаціями, 

економіці України надалі притаманні такі явища, як корупція, рейдерство, лобіювання 
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інтересів певних бізнес-груп, значна залежність від зовнішніх впливів та ін. Ці явища 

негативно впливають на рівень економічної безпеки держави. 

Індекс рівня економічної безпеки розраховується за формулою: 

, 

де  - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску j-го показника в  

інтегральний індекс i-ї сфери економіки; 

 – нормалізовані значення вхідних показників  .  

Так як цей показник є інтегральним, то на його значення впливає сукупність факторів-

індикаторів, основними з яких є рівень тінізації економіки, рівень інфляції, валові 

міжнародні резерви, відношення загального обсягу державного та зовнішнього боргу до 

ВВП, відношення обсягу експорту та імпорту до ВВП та ін. 

Отже, рівень економічної безпеки України впродовж останніх 3-х років проявляє 

стійку тенденцію до зниження. Причиною цього явища є неефективна, нераціональна та 

недостатня політика держави, яка є недостатньою для забезпечення належного рівня 

економічної безпеки. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно проводити  ефективне управління у всіх 

галузях та на всіх рівнях і гілках влади. Головним завданням повинно стати забезпечення 

інтересів держави, проведення прозорої політики, створення позитивного інвестиційного 

клімату, спроможності захищати власні економічні інтереси. Тільки у такому випадку можна 

говорити про ефективне управління економічно безпекою як основним фактором соціально-

економічного благополуччя держави. 

 

Голошва К. С. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дубик В. Я., к.е.н., доцент 

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

"Український соціалістичний менеджмент", який діяв протягом більш як півстоліття в 

нашій економіці, був невід'ємною частиною теорії і практики управління, що склалися в 

СРСР. Він повністю ґрунтувався на їх методах і постулатах, серед яких передусім слід 

назвати такі: віра в абсолютну керованість; спонтанна нормотворчість; відомчість; імітація 

роботи; тіньове управління; калька російського чиновництва; довічне наймання 

номенклатури; ризикофобія. Таким є "букет" традиційних характеристик управління в 

Україні недалекого минулого. Єдиною позитивною рисою тодішнього "менеджменту", з 

багатьма застереженнями, можна вважати плановість, яка давала змогу мобілізувати ресурси 
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для централізованого маневру. Але в країні викривлених дзеркал і вона була перекручена до 

невпізнання. 

За останні кілька років обличчя українського менеджменту та української влади дещо 

змінилося. Наприклад, якщо раніше керівники діяли за принципом "виробництво - 

передусім", то нині вони дедалі більшу увагу приділяють збуту, хоч ця галузь і досі 

залишається слабкою в українському управлінні. 

Дотепер у масштабах країни не зроблено реальної оцінки потреби в менеджерах, яка 

не заявлена як попит. Спираючись на об'єктивні закономірності розвитку менеджменту, 

потребу в менеджерах для сучасної економіки можна оцінити приблизно в 1 млн. осіб. 

Переважна більшість українських компаній не здійснює довгострокового планування 

своєї діяльності. Наші менеджери зверхньо дивляться на робітників, умови їхньої праці та 

можливості кар'єри, тобто на ті фактори, що здебільшого і просувають бізнес. За 10 років 

проблеми якості і відповідальності управлінського корпусу України так і не було вирішено. 

Звернімося до оцінки якостей ділових керівників українських підприємств: 

 33% з них можуть вважатися такими, що відповідають сучасним вимогам як 

підприємці, лідери, "реформатори" державної власності; 

 25% директорів є такими, що більш-менш відповідають ринковим критеріям; 

 42% директорів не спроможні розв'язати проблему виходу своїх підприємств із 

стану кризи: питання поточного функціонування вони вирішують час від часу, фінансове 

становище підприємств є нестабільним або кризовим; перспективні напрями 

реструктуризації або не виявлені, або не мають реальних джерел здійснення; керівництво не 

здатне протистояти дифузії активного капіталу. 

Вадою сучасного менеджменту в українському бізнесі є брак корпоративної культури. 

Нині вона притаманна тільки небагатьом українським компаніям. На сучасних українських 

підприємствах дедалі більше загострюються і диференціюються за великим числом ознак 

конфлікти: між діловими культурами України і Заходу; між підприємцями й інвесторами; 

між власниками, директорами і найманими працівниками; між директорами і фінансовими 

структурами; між управлінцями й особами, що не беруть участі в менеджменті, а також між 

акціонерами і найманими менеджерами та фахівцями. 

Одним із найнебезпечніших наслідків українського бездарного менеджменту 80-х 

років і вульгарних "ринкових реформ" 90-х років є вибух корупції, широкомасштабна 

криміналізація суспільства. 

Потрібно, щоб влада сприйняла та засвоїла ідею, яку П. Друкер висловив ще в 60-х 

роках: "менеджмент є загальною і головною функцією нашого суспільства" і відповідно до 
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цього має бути організовано здійснення цієї функції на всіх поверхах і в усіх клітинах 

суспільства. 

Одним із чинників, що може вплинути на швидкий розвиток управління та подолання 

неблагополучної економічної ситуації в Україні, є безкомпромісна відмова від старих звичок 

і умовностей та запровадження нової техніки і методів управління. 

Послуговуючись цим підходом, український уряд і керівники бізнесу з метою 

модернізації методів управління мали б спрямувати зусилля на:  

а) вироблення нових концепцій управління;  

б) екстенсивний та інтенсивний розвиток системи бізнес-освіти;  

в) довгострокове планування управління;  

г) введення системи моніторингу стану управління;  

д) точне визначення прав і обов'язків зі збереженим почуттям колективізму;  

е) дослідження і розробки з менеджменту;  

є) використання сучасних технічних, насамперед інформаційних, засобів. 

Серед тенденцій світового менеджменту чільне місце займає тенденція перетворення 

професіонала-менеджера на ключову фігуру високоефективного управління. Для опису такої 

тенденції існує термін "менеджерська революція". 

Менеджерська революція в Україні можлива за двох умов:  

 якщо сама влада зрозуміє її необхідність;  

 якщо держава та учасники системи бізнес-освіти і консалтингу підготують 

менеджерів до такої революції. 

Щоб "менеджерська революція" розпочалася в Україні, необхідно наявну систему 

врядування проаналізувати під кутом зору "цілей і результатів" і розробити оптимальний 

проект управлінських відносин в Україні, завдяки якому можна було б вийти на рівень 

панування "добробуту для всіх". Потрібно визначити найефективніші організаційні 

структури для прийняття рішень, а також об'єктивно оцінити в загальнодержавному 

масштабі реальну потребу в керівних кадрах як сфери державного управління, так і сфери 

бізнесу в державному і недержавному секторах економіки з погляду поточних та 

перспективних потреб країни, розробити і реалізувати загальнодержавну програму 

задоволення цієї потреби. При цьому варто врахувати як тенденції розвитку світового 

менеджменту, так і ментальність українського народу. 

 

 

Гудим Г. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Карпова-Лаурсен Я. Ю., к.е.н., доцент  
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МАРКЕТИНГ В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Налагодити ефективну організацію функціонування підприємства – це призначення 

менеджменту, тому в ринковій економіці підприємства потребують кваліфікованих 

професіоналів-менеджерів. Оскільки діяльність кожного підприємства в сучасних умовах 

визначається станом ринку, то важливою функцією менеджменту є організація системи 

маркетингу. 

Концепція сучасного маркетингу, як нова філософія бізнесу, відображає дотримання 

підприємством теорії – виробляти те, шо потрібно споживачеві, й отримувати прибуток за 

рахунок найповнішого задоволення його потреб. 

Існує кілька десятків визначень маркетингу, проте суть даного поняття зводиться до 

чарівних п‘яти слів, знайомих кожному бізнесмену на Заході. ―Знайдіть потребу і 

задовольніть її‖ – ось суть діяльності фірми та її маркетингових служб. 

Роль маркетингу в успіху організації настільки значна, що до нього неможливо 

підходити вузькоспрямовано. Для прикладу, затрати на маркетингову діяльність (включаючи 

рекламу) у США, Японії та Західній Європі становлять нерідко більше половини вартості 

багатьох продуктів і послуг. А в 120 західних і 60 японських конторах відомої фірми 

―Міцубісі‖ працюють 13 тисяч спеціалістів з маркетингу, які інформують фірму про всі зміни 

на ринку та у попиті на товари в усьому світі, забезпечують цілеспрямоване та ефективне 

просування товару до споживача. 

Управління маркетингом – це цілеспрямований вплив керівництва фірми на 

спеціалістів по маркетингу і весь персонал в інтересах втілення заходів, розрахованих на 

встановлення вигідних обмінів з цільовими покупцями. Результатом ефективності цих 

заходів є одержання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частки ринку, 

підвищення конкурентної спроможності продукції. 

Менеджер, що діє за принципами сучасного маркетингу, досягає комерційних цілей, 

поставлених перед організацією, шляхом якнайповнішого задоволення потреб через 

гармонізацію відносин між споживачами та виробником з орієнтацією на пріоритети 

споживачів.  

Маркетинг-менеджмент як функція повинна розглядатися не тільки у взаємозв‘язку з 

задачами в рамках процесу маркетингу, але і з задачами по керівництву людьми і 

колективом, відповідальними за досягнення цілей фірми. Велику роль у системі 

менеджменту відіграють управляючі по маркетингу, тобто службові особи фірми, які 

займаються аналізом маркетингової ситуації, втіленням у життя намічених планів, 

здійснюють контрольні функції. До них належать співробітники служби збуту, працівники 
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служби реклами, спеціалісти по стимулюванню збуту, дослідники маркетингу, управляючі 

по товарах, спеціалісти по проблемах ціноутворення.  

Маркетинг-менеджмент підприємства також націлений на залучення споживачів та 

збереження купівельної лояльності на довгостроковий період. 

В сучасних умовах менеджеру належить сформувати концепцію соціально-етичного 

маркетингу – таку організацію управління виробництвом, коли задоволення потреб ринків 

більш ефективними способами поєднується з одночасним збереженням благополуччя 

споживача і суспільства в цілому. Ця концепція поступово набуває дедалі більшої 

значущості у зв‘язку з критикою діяльності багатьох компаній за ігнорування суспільних 

потреб. Наприклад, напій ―Кока-Кола‖ викликає критичне ставлення з боку груп захисту 

споживачів за шкоду, яку завдає зубам цукор і фосфор, що містяться у напої, за 

використання необоротної тари, виготовленої з матеріалів, що не піддаються біохімічному 

розкладу. Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає збалансування трьох основних 

факторів: прибутків фірми, потреб покупців та інтересів суспільства. Завдяки використанню 

даної концепції підприємства можуть добитися значного зростання доходів. 

У залежності від стану кон‘юнктури ринку та факторів навколишнього середовища 

вибирають відповідну модель маркетинг-мікса, а також розробляють комплекс заходів для 

мотивації персоналу служби маркетингу і маркетологів по сумісництву. 

Отже, в сучасних умовах завданнями маркетингу-менеджменту на підприємстві є: 

- по-перше, розробка перспективної і тактичної маркетингової політики підприємства;  

- по-друге, організація маркетингових програм, засобів праці і трудових відносин у 

сфері маркетингу. 

З метою ефективного функціонування підприємства на сучасному етапі  доцільним є 

поєднання управлінських рішень з принципами маркетингу. Саме тому можна стверджувати, 

що роль маркетингу в процесі управління та функціонуванні  підприємством є доволі 

вагомою.  

 

Дидик Ю. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Пак Н. Т., к.е.н., доцент 

ДЕМОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Головним національним інтересом є сталий розвиток економіки та добробут громадян 

України. Забезпечення національних інтересів та економічної безпеки - найважливіші 

функції держави, реалізація яких покликана посилювати позиції в міжнародному 

співтоваристві. 

Економічна безпека — це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати 

стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на 

якомусь визначеному рівні. 

Метою дослідження – вплив демографічних процесів на стан економічної безпеки й 

визначення основних важелів державного регулювання цими процесами. 

Економічна безпека держави – це такий ступінь захищеності національних інтересів в 

економічній сфері від реальних і потенційних загроз внутрішнього і зовнішнього характеру, 

що дає змогу забезпечувати функціонування національної економіки в режимі розширеного 

відтворення та задовольняти потреби особи, суспільства і держави в цілому. 

Об'єктом економічної безпеки виступає як економічна система узята в цілому, так і її 

складові елементи: природні багатства, виробничі і невиробничі фонди, нерухомість, 

фінансові ресурси, людські ресурси, господарські структури, сім'я, особа. 

Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки - створення 

такого економічного, політичного та правового середовища й інституційної інфраструктури, 

які б стимулювали найбільш життєздатні підприємства, інвестиційні процеси, виробництво 

перспективних конкурентоспроможних товарів.  

Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення стабільного й 

безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід 

розглядати як першочергові інтереси держави, як фактор і водночас як результат її 

функціонування. 

 Низький рівень життя та заробітної плати, призвели до погіршення добробуту значної 

частини населення та обтяжливості утримання більш ніж однієї дитини у родині , що істотно 

впливає на відтворювальні процеси. Суттєво занижені стандарти оплати праці населення не 

відповідають реальним результатам роботи, не сприяють якісному та кількісному його 

відтворенню, гальмують розвиток фізичного, інтелектуального та професійного рівня 

трудових ресурсів, значно ускладнюють, а часом і унеможливлюють, здобуття та 

використання новітніх наукових знань, вдосконалення кваліфікації.  

У економічному аспекті збільшення навантаження людьми похилого  віку на 

працездатне населення, зменшення природного поповнення трудових  ресурсів ставлять 

проблеми на шляху розвитку суспільного виробництва. 

Аналізуючи чинники впливу на стан демографічної ситуації в Україні, зазначимо, що 

деформація структури трудових ресурсів поглиблювалася внаслідок тривалого спаду в 

економіці та загострення  кризових явищ у соціально - економічній сфері.  

Сьогодні як ніколи загострюється надзвичайно важливе питання забезпечення 

економічної безпеки України, що є одним з найважливіших національних пріоритетів і 

вимагає посиленої уваги представників владних структур, громадських і політичних рухів, 
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науковців, широких кіл громадськості. Забезпечення економічної безпеки є гарантом 

державної незалежності України, умовою її сталого розвитку та зростання добробуту 

громадян. 

 

 

Думич М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Карпова-Лаурсен Я. Ю., к.е.н., доцент  

КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У ХХІ столітті перед підприємствами все частіше виникають питання: ―Яку 

філософію поставити в основу своїх маркетингових зусиль?‖; ―Як співвіднести власні 

інтереси із запитами та бажаннями кожного окремого споживача і суспільства в цілому?‖. 

Антагонізм інтересів зумовив виникнення та розвиток конкуруючих (альтернативних) 

концепцій управління маркетингом.  

Особливу увагу еволюції та особливостям концепцій управління маркетингом у своїх 

працях приділяють такі зарубіжні й вітчизняні науковці: Л.В. Балабанова, А.В. Войчак, П. 

Діксон, П. Друкер, К.Л. Келлер, Ф. Котлер, І.М. Синяєва та ін.  

Метою роботи є узагальнення теоретичних положень концепцій управління 

маркетинговою діяльністю підприємств та з‘ясування ключових відмінностей між 

основними концепціями управління маркетингом. 

В різні періоди історичного розвитку управління маркетинговою діяльністю 

розривалося по-різному. Так, у сучасній економічній літературі домінує думка про існування 

п‘яти етапів розвитку управління маркетингом, й відповідно, п‘яти основних його концепцій.  

Виробнича концепція є однією із найстаріших в господарській діяльності. Відповідно 

до цієї концепції, споживачі віддають перевагу найбільш відомим, доступним і недорогим 

товарам.  

На думку фахівців, виробничо-орієнтована концепція притаманна вітчизняним 

торговельним підприємствам з низьким рівнем цін, які за рахунок закупівель великих партій 

товарів знижують ціни порівняно з конкурентами. 

На другому етапі еволюції маркетингового управління в центрі уваги суб‘єктів 

господарювання стає товар. Товарна концепція передбачає, що споживачі віддають перевагу 

товарам чи послугам високої якості з найкращими експлуатаційними та інноваційними 

характеристиками. Застосовуючи товарну концепцію, підприємство ризикує піддатися 

―маркетинговій короткозорості‖. Адже, при удосконаленні товару, не завжди враховуються 

потреби споживачів, що значно знижує конкурентоспроможність.  
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Cьогодні велика частка торговельних підприємств в Україні, які реалізують товари, 

також намагаються використовувати концепцію удосконалення товару.  

Концепція, орієнтована на продаж передбачає, що споживачі не будуть активно 

купувати товари, якщо не зробити спеціальних заходів щодо їх просування. Для цього 

підприємство має здійснювати агресивну збутову політику й інтенсивно просувати свої 

товари на ринок для того, щоб перетворити байдужого споживача на активного покупця.  

Після Другої світової війни з‘являється маркетингова концепція. Застосовуючи 

маркетингову концепцію, підприємство може досягти успіху, якщо перевершить своїх 

конкурентів у створенні та наданні доступних і якісних товарів покупцям. Сьогодні 

торговельні підприємства спрямовують усі свої маркетингові зусилля на задоволення потреб 

цільового сегменту ринку. 

На сучасному етапі розвитку концепцій управління маркетингом, маркетинг 

розглядається як функція бізнесу. У своїх маркетингових дослідженнях Ф. Котлер разом із 

К.Л. Келлером замінив концепцію соціально-етичного маркетингу на концепцію 

холістичного (цілісного) маркетингу. За їх переконанням, ця концепція заснована на 

плануванні, розробці та впровадження маркетингових програм і законів з урахуванням їх 

широти і взаємозалежності. До складових холістичного маркетингу відносять: соціально 

відповідальний маркетинг, внутрішній маркетинг, маркетинг взаємодії, інтегрований 

маркетинг та екологічний маркетинг. 

У наш час концепція соціально відповідального маркетингу націлює підприємство на 

визначення потреб, інтересів цільових ринків та їх задоволення більш ефективними, ніж у 

конкурентів, способами, що зберігає і підвищує добробут споживачів, суспільства в цілому.  

Істотним ризиком при використанні концепції соціально відповідального маркетингу 

є відмінності в інтересах споживачів, суспільства та підприємства, що пропонує товари чи 

послуги, а це вимагає компромісів, які часто не влаштовують усіх учасників господарських 

відносин. 

Внутрішній маркетинг передбачає забезпечення повного сприйняття маркетингових 

принципів усім персоналом підприємства, а особливо його керівництвом. Він охоплює 

прийняття і навчання робітників, стимулювання їх до професійного та якісного 

обслуговування клієнтів та ін. 

Головною метою, яку переслідує маркетинг взаємовідносин – це формування 

особливого активу підприємства – маркетингової партнерської мережі. Вона охоплює як 

підприємство, так і зацікавлені в його роботі групи. В цьому випадку успішними стають ті 

суб‘єкти господарювання, які спромоглися побудувати найбільш ефективну систему. 
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Що ж стосується вітчизняних торговельних підприємств, то вони безпосередньо 

взаємодіють з індивідуальними покупцями й філософію свого бізнесу редагують відповідно 

до результату та ефекту, який прагнуть отримати споживачі. 

Інтегрований маркетинг заснований на двох принципах: по-перше, для просування 

продукції використовуються різноманітні маркетингові заходи; по-друге, всі маркетингові дії 

координуються для максимізації їх ефекту. Тобто, розробка і здійснення певного 

маркетингового заходу проводиться з урахуванням всієї маркетингової діяльності 

підприємства. 

Отже, з‘ясування сутності концепцій маркетингового управління, дозволяє нам 

стверджувати, що пріоритетним завданням сьогодні для усіх підприємств є охорона 

довкілля. Відтак, фахівці пропонують застосовувати сучасну холістичну концепцію 

управління маркетингом. Врахування екологічних аспектів діяльності суб‘єкта 

господарювання і рівня екологічної безпеки вироблених ним товарів є пріоритетним 

чинником довгострокового комерційного успіху, ефективності та конкурентоспроможності. 

 

 

Зварич Ю. І. 

Львівська державна фінансова академія  

Науковий керівник - Маліновська О. Я., к.е.н., доцент  

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Головним національним інтересом є сталий розвиток економіки та добробут громадян 

України. Забезпечення національних інтересів та економічної безпеки - найважливіші 

функції держави, реалізація яких покликана посилювати позиції в міжнародному 

співтоваристві. Національна безпека України як стан захищеності життєво-важливих 

інтересів особистості, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз - необхідна 

умова збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей. 

При аналізі економічної безпеки, передусім, виділяють: 

1. Економічну незалежність, що означає, насамперед, можливість здійснення 

державного контролю над національними ресурсами, спроможність використовувати 

національні конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі у міжнародній 

торгівлі. 

2. Стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність і 

надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення 

гарантій для ефективної підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих факторів. 

Сьогодні потрібно враховувати, що місце країни в сучасному світі визначається 

якістю людського капіталу, станом освіти і ступенем використання науки і техніки у 
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виробництві. Достатня кількість робочої сили і сировинних матеріалів усе менше 

розцінюється як конкурентна перевага. 

Тому економічну безпеку слід розглядати як комплексну систему взаємопов‘язаних 

факторів. Серед її складових можна виділити фінансові аспекти економічної безпеки; 

енергетичну безпеку; соціальні і трудо-ресурсні аспекти економічної безпеки; екологічні та 

техногенні аспекти економічної безпеки. 

З огляду на вищезазначене, детальніше розглянемо кожен з факторів економічної 

безпеки. 

Щодо фінансових аспектів економічної безпеки, то нагальність зміцнення системи 

фінансової безпеки в Україні обумовлюється існуючими недоліками у фінансово-

економічній сфері, а саме: розладом фінансів держави, місцевого самоврядування та 

приватних підприємницьких структур, що, зокрема, проявляється в недосконалості 

міжбюджетних відносин та дефіцитності бюджетів усіх рівнів; втратами внутрішньої та 

зовнішньої платоспроможності, яка загрожує банкрутством; нерозвиненістю фондового 

ринку; домінуванням негрошових відносин в економіці; "втечею" національного капіталу за 

кордон; втратою довіри населення до національної грошової одиниці, фінансових інституцій 

тощо. Однією з найсуттєвіших загроз фінансовій безпеці є істотна виснаженість ключових 

джерел фінансових ресурсів - прибутку суб'єктів господарювання, доходів бюджетів усіх 

рівнів, амортизаційних відрахувань, ресурсів цільових фондів. 

Небезпеку в енергетиці обумовлює домінування енергоємних галузей економіки і 

нестача енергетичних ресурсів - енергетична криза. 

Основними напрямами впорядкування паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) 

повинні бути: 1) диверсифікація джерел постачання енергоносіїв; 2) стимулювання 

енергозбереження в країні. 

Щодо соціальних і трудо-ресурсних аспектів економічної безпеки,загрозу 

стабільному, безпечному розвиткові України останніми роками складає усталена негативна 

тенденція до погіршення стану трудового потенціалу країни. Серед чинників, що негативно 

впливають на стан трудового потенціалу слід відзначити погіршення природної бази 

формування робочої сили; зниження реальних доходів населення; поширення масштабів 

безробіття; падіння ефективності використання робочої сили, зниження її професійно-

кваліфікаційного рівня. 

Загрозу економічній безпеці України становить відтік за кордон кваліфікованої 

робочої сили на більш низькі професійні позиції, на некваліфіковані роботи, від'їзд за 

індивідуальними запрошеннями на роботу молоді і висококваліфікованих кадрів, зокрема 

науковців. 
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Якщо взяти до уваги екологічні та техногенні аспекти економічної безпеки, то 

нетрадиційність проблеми, розширення спектра національних інтересів, накопичення 

внутрішніх загроз (із значною питомою вагою загроз техногенного та природного характеру) 

викликали необхідність переосмислення і переорієнтування стратегії усунення аварій, 

катастроф та мінімізації наслідків стихійного лиха. 

У критичному стані знаходиться житлово-комунальне господарство. Зношеність 

водопровідно-каналізаційних мереж, обладнання та устаткування цієї сфери є причиною 

хронічних аварій, внаслідок яких потерпають люди, завдається значна шкода довкіллю. 

Ознак невиліковної хвороби набула проблема знешкодження непридатних до 

використання пестицидів, накопичених упродовж багатьох років в агропромисловому 

секторі. З огляду на реформування цієї галузі можна очікувати, що непридатні пестициди 

взагалі втратять реальних власників, а відтак не буде і відповідальних за їх знешкодження. 

Загалом вирішення екологічних питань повинно стати суттєвим чинником активізації 

і модернізації виробництва. 

Отже, основним завданням держави в контексті забезпечення економічної безпеки є 

створення такого економічного, політичного та правового середовища й інституційної 

інфраструктури, які б стимулювали найбільш життєздатні підприємства, інвестиційні 

процеси, виробництво перспективних конкурентоспроможних товарів. Цей процес має 

супроводжуватися реалізацією низки заходів, серед яких найактуальнішими є: діагностика 

галузевої конкурентоспроможності, створення умов для входження до світової господарської 

системи; вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які в змозі забезпечити вихід на 

світові ринки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каленюк Ю. О.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Герасименко О. В., к.е.н., доцент 

ВІТЧИЗНЯНА МОЛОДІЖНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

Сьогодні Україна знаходиться на важливому етапі свого економічного, політичного і 

соціального розвитку. Сучасна фінансова криза породила безліч проблем в різних сферах 

людських відносин, особливо гостро це торкнулося сфери зайнятості. Основним учасником, 

якого торкнувся цей негативний процес, стала українська молодь. Саме вона є найбільш 
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активною складовою громадянського суспільства: молоді краще пристосовані до 

впровадження інноваційних проектів і технологій в різних сферах, вони є зосередженням 

принципово нових знань і ідей, вони мобільні і повні сил для будівництва свого життя. 

Для нормального функціонування системи сучасного суспільства необхідна нова 

хвиля управлінців і економістів, які б формувалися на основі нових принципів. Разом з тим в 

даний час в Україні ще не створена чітка система формування кадрового резерву, його 

навчання і використання. Найбільш заповзятливі представники молоді, котрі бачать до себе 

байдужість держави, йдуть по шляху просування через приватні комерційні структури, 

"тіньову економіку" і не розглядають державну службу, суспільну діяльність як свою 

вірогідну перспективу. 

Молодь, як соціально-вікова група, володіє рядом особливостей: по-перше, через 

об'єктивні причини молодь відрізняє несформованість ціннісних, духовно-етичних 

орієнтирів і недолік життєвого досвіду, що збільшує вірогідність помилкового вибору при 

ухваленні відповідальних рішень; по-друге, молоді властиво неповне включення в існуючі 

соціально-економічні відносини. При цьому одночасно саме молодь найбільшою мірою 

забезпечує соціальну мобільність і є джерелом економічної ініціативи; по-третє, як і будь-яка 

соціальна група, молодь має власні цілі і інтереси, які не завжди співпадають з цілями і 

інтересами всього суспільства; по-четверте, молодь виконує особливі соціальні функції. 

Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і економічних 

успіхів добиваються саме ті держави, які приділяють підвищену увагу молоді; що стійкий 

розвиток демонструють саме ті суспільства, які переглянули систему традиційних поглядів 

на нові покоління, на систему взаємин між поколіннями і на їх значення для політичного і 

соціально-економічного розвитку. Цілісна і послідовна державна молодіжна політика 

покликана забезпечити високу ефективність реалізації соціальних функцій молоді, що є 

найважливішим чинником стійкого розвитку суспільства і успішного рішення задач, що 

стоять перед державою. Навпаки, відсутність або недостатній розвиток державної 

молодіжної політики знижує якість реалізації соціальних функцій молоді, в цілому 

приводить до гальмування державного і соціально-економічного розвитку. 

Зараз молоді люди потребують допомоги і підтримки, аби отримати професію і освіту, 

влаштуватися на роботу, створити міцну забезпечену сім'ю. І це повинні зрозуміти у владних 

структурах. Важливо, щоб молоді громадяни брали активну участь у підготовці 

законодавчих проектів, які безпосередньо стосуються їхнього життя. Сучасна молодь не 

байдужа до долі держави, у якій їй жити, працювати, творити. Однак, на сьогодні приблизно 

половина безробітних – молоді люди віком до 30 років, а рівень безробіття серед молоді є 

значно вищий, ніж серед інших вікових категорій. 
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Молодь все частіше прагне обирати професії, що приносять швидкий і порівняно 

високий прибуток (комерція). Рейтинг професій у свідомості молоді змістився, порівняно з 

радянським періодом, на такі спеціальності, як бухгалтери, менеджери, юристи, працівники 

страхової і банківської справи, податкової інспекції тощо. Тому прогнозувати, які професії 

нині потрібні для виробництва і управління, без яких не обійтися у майбутньому, необхідно 

на державному рівні. Лише тоді наша країна зможе посісти чільне місце серед розвинутих 

держав. Аби збалансувати попит і пропозицію на ринку праці, слід чітко прогнозувати: 

скільки, для кого і де готувати кадри. Такі передбачення мають стати невід'ємною частиною 

макроекономічного прогнозу розвитку галузей. Для підвищення їх достовірності варто 

поліпшити якість статистичних даних, удосконалити методологію розрахунків. До цього 

процесу доцільно залучити фахівців Мінпраці, Міносвіти, служби зайнятості та науковців. 

Таким прогнозуванням вже більше 50 років займаються у США та у країнах Європи. В 

останні роки Україна почала також долучатися до цього процесу через діяльність служби 

зайнятості, котра повсякденно спілкується з роботодавцями і виконує їхні замовлення з 

підготовки потрібних суспільству кадрів. 

Основним заходом зі сприяння працевлаштуванню молоді є відпрацювання порядку 

надання профорієнтаційних та профдіагностичних послуг як в навчальних закладах різного 

рівня, так і в центрах зайнятості та громадських організаціях. Актуальним залишається й 

проведення перенавчання, оскільки молодь є більш відкритою до освоєння нової 

спеціальності. Причому перенавчання повинно проводитися тільки після аналізу 

кон'юнктури ринку праці та професійної придатності молодої людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпишин Н. М.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дубик В. Я., к.е.н., доцент  

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

Досліджено процес становлення та розвитку національного українського стилю 

управління. Установлено, що різкий перехід від командно-адміністративної до ринкової 

економіки привніс специфічні риси, якими характеризується як українське бізнес-
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середовище, так і методи управління й характеристики власне топ-менеджменту, 

представлені на ринку України.  

У системі міжнародного менеджменту український стиль ведення бізнесу та 

управління людськими ресурсами до цього часу не презентований чітко сформованою 

окремою моделлю. Не можна говорити про український менеджмент і як про похідну або 

складову так званого східноєвропейського або слов'янського стилю управління, оскільки: по-

перше, даної одиниці як складової системи міжнародного менеджменту досі не існує; по-

друге, український бізнес, у тому числі й менеджери та працівники, наділені специфічними 

рисами, навичками, знаннями, моделями поведінки тощо, які докорінно відрізняються від 

усіх східноєвропейських країн, незважаючи на досить довгу історію спільного існування та 

розвитку.  

Тому, розглядаючи український стиль ведення бізнесу, доцільно побудувати аналіз у 

кількох площинах:  методи ведення підприємницької діяльності в умовах існування 

Радянського Союзу й після отримання Україною незалежності й управління державними та 

приватними підприємствами середнього і малого бізнесу, що утворилися на початку 1990-х 

рр. і активно еволюціонують протягом останніх 10–15 років.  

Опинившись на початку 90-х рр. у "двозначних" умовах, українським менеджерам 

довелось повністю переглянути власне бачення як формування економічних одиниць, так і 

управління ними. Отримавши після адміністративно-планової економіки 

вузькоспеціалізовані, роз членовані підприємства, обтяжені багато затратною соціальною 

сферою, оснащенням, що не використовується, чітко орієнтованих на командну 

централізовану систему менеджменту працівників і управлінців, насадження ринкових умов 

господарювання як зовнішніми інвесторами, так і закордонним партнерами та споживачами, 

призвело до економічної кризи країни загалом та управлінської кризи зокрема, яка була 

підкріплена відсутністю висококваліфікованих і адаптованих до нових ринкових 

економічних умов управлінців.  

Для того щоб проаналізувати, яким чином формувався сучасний український топ-

менеджмент, необхідно звернутися до еволюції власне українського бізнесу. 

На рубежі 1980–90-х рр. вітчизняне підприємницьке середовище лише формувалося. 

У ньому переважали особистості, які займалися всім, що приносило доходи, базуючись, 

насамперед, на власній інтуїції. У середині 90-х рр., коли в країні вже були закладені основи 

ринкових відносин, прийшло розуміння необхідності стандартизації технології ведення 

бізнесу. Якщо на першому етапі розвитку найманий топ-менеджер лише допомагав 

власнику, то на другому, в більшості випадків, окрім відповідальності, йому делегувалися й 

реальні повноваження. На початку ХХ ст. ситуація почала динамічно змінюватися. Новий 
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стан бізнес-середовища потребувало від власників-управлінців специфічних знань у галузі 

економіки, якими самі власники не завжди володіли. В умовах цивілізованого та 

структурованого ринку за необхідності налагодження системи регульованого менеджменту 

найдоцільнішим став найм професійних управлінців.  

У 1990-х рр. компанії очолювалися експатріантами, тобто до управління компанії 

залучаються представники не країни базування і не приймаючої країни, а третьої країни, які 

мають достатній досвід роботи як усередині корпорації, так і всередині відповідного регіону. 

Українські компанії звертаються до послуг експатріантів з метою впровадження нових 

технологій, навчання національного персоналу та, що особливо актуально, підвищення своєї 

інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. Адже іноземні інвестори відчувають 

більше довіри до компаній, очолюваних експатріантами. Для компаній, що виходять на 

міжнародні ринки або займаються зовнішньоекономічною діяльністю, експатріанти є 

незамінними для виконання презентаційної функції, оскільки легко орієнтуються в 

неформальних правилах міжнародної ділової етики. За умови використання експатріантів, 

кар'єрний ріст вітчизняних працівників має вертикальні обмеження, іноземні менеджери 

відрізняються від українських вузькофункціональним способом мислення.  

До переваг українських менеджерів слід віднести знання національних особливостей 

ведення бізнесу, їх гнучкість, здатність до навчання, значно більша схильність до прийняття 

ризикових рішень, наявність налагоджених зв'язків, відносно низька оплата їх послуг тощо. 

Тому за інших рівних умов національні кадри, що працюють у національному бізнес-

середовищі, більш ефективні.  

Західний топ-менеджер, завданням якого є організація та управління бізнесу в 

іноземному представництві, звик до того, що працівники здійснюють ефективну діяльність, 

мають достатню кваліфікацію для використання найновітніших технологій. Взаємовідносини 

співробітників у рамках компанії формалізовані, а відповідні процедури зафіксовані в 

корпоративних кодексах. 

Відмінності між двома моделями корпоративної культури очевидні й досить значні. 

Тому в процесі їх інтеграції не виключеними є конфлікти між місцевим та іноземним 

персоналом. Але, в будь-якому разі, саме західна культура повільно, але послідовно 

вкорінюється в Україні.  

Тому не можна недооцінювати роль та необхідність присутності іноземних 

управлінців в українському бізнесі. Їх досвід успішної побудови та розвитку бізнесу багато в 

чому унікальний, а отже, й необхідний, але до їх залучення треба підходити виключно 

ситуативно. У той же час управління вже створеними управлінськими механізмами досить 

успішно можуть здійснювати й національні кадри. Тому в найближчому майбутньому можна 

прогнозувати поступове збільшення кількості українських менеджерів. 
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SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE 

Shadow economy is the economic activity of entities which is not considered, not controlled 

and not subject to the state and aimed to generate income by infringement of legislation. In each 

country there is a component of economic activity that does not fit into the formed and 

institutionalized norms. For activities in the shadow economy, different authors include different 

activities. Some believe that shadow economy covers primarily criminal activities, while others 

think that the shadow economy as a specific sector is formed by those evading taxes. Economic 

roots of shadow economy consist in a contradiction between the growing needs of businesses and 

legal disabilities of social production. 

The aim of this article is to show peculiar features of shadow economy in Ukraine and to 

suggest ways to overcome it. 

Shadow economy includes those economic activities and the income derived thereof that 

circumvent or avoid government regulation or taxation. A large share of shadow economy is 

undeclared work which refers to the wages that workers and business do not declare to avoid taxes 

or labour market regulation. The rest is represented by business underreporting income to avoid 

taxation.  

Nowadays this issue is very important for Ukraine as overcoming shadow economy and 

corruption is a prerequisite for Ukraine's accession to the European Union. Addressing corruption, 

illegal migration and expansion of the criminal sector are defined by the European Commission as 

one of the priority areas of cooperation between the EU and candidate for membership in this 

organization. 

The need to study shadow economy in Ukraine is caused by the following aspects: informal 

sector seriously affects all socio-economic processes in a society that needs consideration in the 

analysis and decision-making; Ukraine, like most post-Soviet countries is a country with a critical 

level of shadow economy and corruption; for Ukraine it is necessary to determine their own long-

term scheme of the shadow-state reconstruction.  

Shadow economy is not something abstract to modern Ukrainians. Unlike residents of 

developed countries, at least most of them, we are constantly confronted with its manifestations in 

everyday life. There is a pretty simple explanation of this. According to the calculations of 

Professor Friedrich Schneider and his colleagues from Dresden University and the World Bank , 

which they did for 162 countries , the share of shadow economy in Ukrainian GDP is the highest in 
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Europe - at 46.8 % of official GDP. Together with Ukraine there are three European leaders: 

Belarus (43.3%), Moldova (44.3%) and Russia (40.6%). 

Calculating the size of shadow economy is important for correct economic policy planning, 

as in many countries public services are trying to do it. In Ukraine such a survey was conducted by 

the Ministry of Economic Development and Trade. Its estimation is conservative - according to it 

the GDP in 2011 amounted to shadow about 36% of the official figure. 

In 2012-21013 the level of shadow economy in Ukraine on an ―spending - retail sales‖ 

amounted to 40-45% of official GDP. 

Factors that provoke shadow economy in Ukraine: political uncertainty, distrust to 

authorities, a high level of bureaucracy; lack of institutional support for economic policy; 

inefficiency of state property management and protection of property rights; systemic flaws of the 

tax system (including the unpredictability and lack of public policy transparency in fiscal sphere); 

imbalance of regulatory policy; inadequacy of budgetary policy deformation of employment; 

weakness of the judiciary; formation of shadow para-state; corruption, raiding; unproductive capital 

outflow from Ukraine.  

Measures that can reduce the size of the shadow economy include the following:  

- reducing the financial attractiveness of undeclared work through better design of tax and 

benefit systems, and stricter controls in the social protection system with regard to the performing 

of undeclared work, ensuring adequate levels of income support, recognition of the link between 

rights and contributions, by controls on welfare beneficiaries and adequate financial sanctions for 

tax and social security fraud;  

- monitoring areas such as the impact of taxation on overtime work, the respect of minimum 

wages or wages set by collective agreements and their possible role as levels of reference for 

envelope wages, tax distortions between the status of employee and self-employed, and the 

reduction of fiscal burden on low skilled jobs perceived fairness of the tax system, administrative 

reform and simplification should be targeted to reducing the cost of compliance with regulations;  

- further improvement of labour law and administrative systems to better cope with short-

term needs and shortages in the labour market, improving national strategies on (joint) inspections;  

- sector-specific approaches to transform undeclared work into regular work (especially in 

hotels and restaurants, agriculture, home services), further exploiting the possibilities of e-

government, on-line registration and exchange of information between administrative databases;  

- the use of electronic payments for purchases over a certain threshold could be made 

mandatory, strengthening the surveillance and sanction mechanisms will have to rely on the 

involvement of labour inspectorates, tax offices and social partners;  
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- exemptions from the practice of written labour contracts should be limited to the minimum, 

sector-specific solutions to control and regularise undeclared work with the involvement of the 

social partners, cooperation between the various bodies in charge of tax, labour, and immigration, as 

well as on the enforcement of legislation and sanctions.  

The strategic goal of reducing shadow economy is a significant reduction in shadowing by 

creating an enabling environment to attract capital to the legal shadow economy and increasing 

national wealth. It should be noted that the legalization of the economy today is part of the strategic 

principles of the state policy of Ukraine. 

Legalization of economy is a complex system of measures aimed primarily at eliminating 

the causes and preconditions of shadow economy.  
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ЕЛЕМЕНТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ НОРМ ДОТРИМАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

Економічна безпека підприємства базується на здатності його працівників уникати 

можливі внутрішні чи зовнішні загрози. В сучасних умовах розвитку підприємства 

економічна безпека не можлива без інформаційної безпеки. Тому якість опрацювання 

інформації працівниками визначає ефективність їх роботи в напрямку дотримання 

економічної безпеки підприємства. Процес управління навичками опрацювання інформації 

працівниками повинен формуватися в корпоративній культурі підприємства. У даній праці 

ми розглянемо вітчизняні приклади управління економічною безпекою підприємства через 

формування відповідної культури роботи працівників з інформацією. 

Перш за все важливо усвідомити, що корпоративна культура – це певна система 

загальних цінностей, відносин та орієнтирів стосовно того, що відбувається у фірмі. Вона 

пізнається менеджерами та іншими співробітниками організації у процесі вирішення 

внутрішніх і зовнішніх проблем. Розуміння культурних традицій, які сформувалися в 

організації, дає можливість новим членам організації правильно мислити, відчувати і 

розуміти колег. Тому важливо усвідомити, що дотримання корпоративної культури 

підприємства усіма працівниками є ключовим елементом економічної безпеки. 

Спілкування із зовнішніми партнерами, а також в середині підприємства є важливою 

частиною побудови позитивного іміджу. Формування відповідного іміджу також виступає 

елементом економічної безпеки підприємства. Взявши за приклад Кодекс ділових та етичних 

норм працівника групи компаній «НІКО» ми розглянемо за якими принципами побудоване 

електронне спілкування на вітчизняних підприємствах. 
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Одними з аспектів іміджу та елементів культурних традицій підприємства є методи та 

способи  роботи працівників у мережі Інтернет та з електронною поштою. Правильне 

використання Інтернет ресурсів працівниками дозволяє підтримувати на високому рівні 

систему інформаційної, і відповідно економічної, безпеки підприємства. Цього принципу у 

власній системі управління дотримується група компаній «НІКО», що виражається в Кодексі 

ділових та етичних норм працівника. 

Згідно з ним використання мережі Інтернет та електронної пошти повинно 

здійснюватись в службових цілях, а також не повинно перешкоджати виконанню 

працівником своїх обов‘язків та функціонуванню комп‘ютерної мережі групи компаній 

«НІКО». Поштові повідомлення не є приватною (особистою) власністю працівника, якій 

гарантована недоторканність, і департамент інформаційних технологій має право доступу до 

електронної пошти та обстеження комп‘ютерних файлів працівника з метою запобігання 

зловживання при користуванні цими засобами, а також з метою їхнього безпечного 

функціонування. 

При використанні електронної пошти чи іншого джерела спілкування працівники 

повинні дотримуватись етики ділового листування, а саме: 

 У текстовому вікні на початку повідомлення обов‘язково повинно бути 

особисте звернення до одержувача за іменем або за іменем та по-батькові; 

 Перед відправкою листа працівники повинні перевірити текст на наявність 

помилок; 

 У вікні «тема» необхідно завжди вказувати тему листа, що надсилається; 

 Листи важливого змісту, що вимагають негайної відповіді та/або певної дії, 

повинні мати позначку високого пріоритету;  

 У кінці тексту коректним буде вжити словосполучення „З повагою,...‖. 

Зважаючи на те, що головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки є 

гарантування стійкого функціонування об'єкта, запобігання розголошуванню, втратам, 

витоку, спотворенню і знищенню службової інформації, а також забезпечення нормальної 

виробничої діяльності всіх підрозділів об'єкта, ми бачимо, що група компаній «НІКО» 

ефективно справляється з дотриманням інформаційної безпеки.  

Аналізуючи наведений матеріал, можна прийти до висновку, що вітчизняні компанії 

здатні уникати загроз, які стосуються їхньої економічної безпеки за рахунок ефективних 

заходів у сфері корпоративної культури. 

 

 

Косаревич Я. І. 

Львівська державна фінансова академія 



 424 

Науковий керівник - Дубик В. Я., к.е.н, доцент 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 

ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

В умовах переходу України до ринкової економіки активно почали появлятись 

підприємства різних форм власності, у кожного з яких існують найрізноманітніші способи та 

методи конкурентної боротьби, насамперед за ринок збуту та реалізації. Недосконала 

законодавча база, яка існує в державі з часу здобуття незалежності, а також слабкість 

державних структур, що мали б забезпечити нормальні умови для розвитку бізнесу – 

поставили суб‘єкти господарювання в такі умови, коли значну увагу вони повинні приділяти 

питанню забезпечення та управління своєю економічною безпекою. 

У сучасній економіці кожна виробнича одиниця (підприємство, організація) мають 

свою власну самостійність – вони самі визначають напрямки політики діяльності 

підприємства, організовують виробництво, збут продукції, а також самостійно відповідають 

за результати господарської діяльності. Саме тому актуальною зараз є проблема 

забезпечення безпеки бізнесу у сучасних умовах. 

Економічна безпека підприємства – це стан його захищеності від негативного впливу 

зовнішніх і внутрішніх загроз, а також дестабілізаційних чинників. 

Враховуючи спектр можливих загроз економічній безпеці підприємств, захисту 

будуть підлягати усі види ресурсів, що будуть використовуватись у їх діяльності. Саме тому 

варто виділити такі напрями та ланки управління економічною безпекою, як:  

− фізичну безпеку об'єктів підприємницької діяльності: будівель, споруд, машин, 

механізмів, товарних запасів, сировини, фінансових ресурсів;  

− інформаційну безпеку, захист інформаційних мереж, ресурсів, програмних засобів, а 

також об'єктів інтелектуальної власності та інших нематеріальних активів, включаючи 

майнові інтереси учасників підприємницької діяльності;  

− юридичну безпеку, під якою розуміється компетентне оформлення порядку і умов 

здійснення діяльності;  

− безпеку персоналу, техніку безпеки, особисту безпеку підприємця, топ-

менеджменту, безпеку ділових відносин. 

Систему економічної безпеки підприємств можна визначити як взаємозв‘язану 

сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які забезпечують безпеку бізнесу 

від внутрішніх і зовнішніх загроз, а саме комплекс управлінських, страхових, економічних, 

правових та інших заходів. 

До основних завдань системи управління економічною безпекою підприємства 

належать:  

− захист законних прав і інтересів підприємства і його співробітників;  
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− збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки;  

− вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу;  

− виявлення, попередження і припинення можливої протиправної діяльності 

співробітників підприємства на шкоду його безпеці;  

− забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей;  

− отримання необхідної інформації для розроблення найбільш оптимальних 

управлінських рішень з питань стратегії і тактики економічної діяльності компанії тощо. 

Головний комплекс проблем і основні причини поточного неблагополуччя багатьох 

промислових підприємств приховуються в: незатребуваності продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, у її низькій конкурентоспроможності; недоступності інвестиційних 

ресурсів; митних і валютних бар'єрах тощо. 

Відтак, організаційними заходами, що мають забезпечувати реалізацію системи 

управління економічною безпекою підприємств, є:  

1) створення координаційного центру на чолі з керівником організації, оперативним 

органом якого є служба безпеки;  

2) розроблення і затвердження наказом по підприємству нормативно-методичного 

забезпечення стратегії;  

3) ресурсне забезпечення і цільове використовуванням ресурсів.  

Також, основними групами заходів, які здійснюються керівництвом підприємств в 

процесі управління економічною безпекою, є такі:  

а) кадрові – система заходів для усунення ризиків у зв‘язку з володінням певною 

частиною персоналу інформацією, що може розцінюватися як комерційна таємниця, 

недостатнім кваліфікаційно-освітнім рівнем працівників;  

б) інформаційно-аналітичні – система заходів, що проводяться з метою прийняття 

ефективних та дієвих управлінських рішень, що стосуються стратегії і тактики розвитку 

підприємства; прийняття превентивних заходів і попередження реальних та можливих загроз 

економічній безпеці;  

в) фінансово-економічні – система заходів, до яких належать: забезпечення 

економічної ефективності господарської діяльності суб‘єкта господарювання; забезпечення 

фінансової стабільності та фінансової незалежності; забезпечення високої 

конкурентоспроможності продукції, товарів та послуг на основі ефективного менеджменту 

те маркетингу фірми тощо;  

г) правові – дії, спрямовані на відслідковування нових законодавчих актів, що 

приймаються у сфері економічної безпеки, та активне застосування усіх законів та 

підзаконних актів України у боротьбі за інтереси конкретного суб‘єкта господарювання;  
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д) техніко-технологічні – заходи, спрямовані на досягнення відповідного рівня 

освоєння виробничої потужності, інноваційну політику підприємства, своєчасне оновлення 

основних виробничих фондів тощо;  

е) ресурсні – система заходів, що проводяться з метою забезпечення виробництва 

основними ресурсами: фінансовими, матеріальними, трудовими. 

Отже, створення якісної системи управління економічною безпекою підприємств 

безпосередньо впливає на ефективність їх функціонування у мінливому навколишньому 

середовищі кожного підприємства та держави в цілому. 

 

 

Косаркевич Я. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Капленко Г. В., к.е.н., доцент 

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Зростання нестабільності та невизначеності як у зовнішньому, так і у внутрішньому 

середовищі підприємства, на фоні інтенсивного розвитку кризових явищ призводить до 

посилення актуальності проблеми управління економічною безпекою підприємства. 

Ситуація, яка склалася в суспільстві та його економічній системі, породила 

непередбачувані  загрози підприємництву. Крім них, продовжують впливати й традиційні, 

постійно діючі деструктивні фактори (наприклад, корупція, промисловий шпіонаж, 

криміналізація бізнесу, крадіжки тощо). Отже, у теперішніх умовах особливо важливо, щоб 

менеджери всіх рівнів володіли теорією економічної безпеки та вміли творчо застосовувати 

її положення на практиці. Зрозуміло, що підприємство (його керівництво) повинно 

гарантувати економічну безпеку виключно на правовій основі. Між тим на сьогоднішній 

день правове підґрунтя досягнення економічної безпеки розроблене в недостатній мірі, а 

деякі нормативно-правові акти, які впливають на результативність діяльності підприємства, 

змінюються надто часто. 

В умовах, коли на систему економічної безпеки підприємства дуже сильно впливають 

несприятливі фактори, не лише порушується стабільність функціонування підприємства, але 

й нерідко виникають кризові ситуації.  

Кризову ситуацію можна розглядати як точку біфуркації, в якій система виходить з 

рівноважного стану й може розвиватись за одним з альтернативних сценаріїв. У такій 

ситуації кожному підприємству важливо розробити й реалізувати ефективні механізми 

управління економічною безпекою.  

Механізм управління економічною безпекою підприємства – одна з найбільш 

важливих складових останньої. Системний підхід до формування цього механізму 
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передбачає, що слід враховувати всі реальні умови його функціонування, а сам механізм 

повинен включати чітко окреслені елементи, схему їх дії та взаємодії, які необхідні для 

одержання прибутку, достатнього для розширеного відтворення капіталу.  

Належить зазначити, що механізм управління економічною безпекою підприємства 

повинен уможливлювати  реалізацію двох груп стратегій: по-перше, стратегій, які 

спрямовані на утримування й розширення життєвого простору підприємства, що узгоджені зі 

стратегічною політикою останнього; по-друге, стратегій, які забезпечать виявлення, оцінку 

впливу загроз, а також формування механізму ефективного вирішення проблеми 

гарантування економічної безпеки підприємства. Обидві групи стратегій мають безперервно 

реалізуватися  на трьох рівнях: оперативному, тактичному, стратегічному.  

Механізм управління економічною безпекою підприємства має: бути динамічним, 

постійно вдосконалюватися; гарантувати  адаптацію  підприємства до змін середовища (як 

внутрішнього, так і зовнішнього) підприємства.  

Успішне функціонування розглядуваного механізму передбачає використання 

індикативного аналізу як методу економічного дослідження для виявлення й зіставлення 

змін показників (індикаторів) економічної безпеки. У випадку особливого  посилення загроз 

їх співвідношення виходить за встановлені межі, набуває екстремального характеру. 

Нагромаджені результати індикативного аналізу мають велике значення для визначення 

наслідків загроз і прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на 

посилення економічної безпеки підприємства. 

Дія механізму, про який ідеться, повинна бути спрямована на забезпечення 

економічної безпеки як сьогодні, так і в майбутньому. Якщо в першому випадку йдеться про 

такі умови забезпечення економічної безпеки, як мінімізація витрат і розширення сфери 

використання послуг інфраструктури ринку, то в другому – це адаптація до нововведень, 

розширення виробництва та його подальша диверсифікація. Кожну з перелічених умов слід 

розглядати не ізольовано, а в тісному взаємозв‘язку. Саме ці умови можуть найбільше 

вплинути на формування прибутку підприємства, тим самим сприяючи посиленню його 

економічної безпеки.  

 

 

Костяк В. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Осідач О. Б., старший викладач 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах ведення бізнесу, які характеризуються кризовими ситуаціями, 

політичною нестабільністю, неузгодженістю і недосконалістю правової бази, відсутністю 
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науково обґрунтованої концепції реформ, криміналізацією бізнесу, виникає необхідність 

вивчення і удосконалення методичних підходів до формування та забезпечення економічної 

безпеки господарської діяльності підприємства. 

Необхідно відзначити, що створити універсальну систему економічної безпеки 

неможливо, оскільки кожне підприємство унікальне, має свої особливості функціонування, 

ринкові зв‘язки, можливості, потенціал і орієнтоване на певний сектор ринку. 

Функціонування системи економічної безпеки передбачає пошук та аналіз інформації, 

діагностики небезпек і можливостей, пошук оптимальних шляхів реагування та захист 

об‘єктів. Процес формування та функціонування системи економічної безпеки пов‘язаний з 

постійними значними інформаційними потоками. 

У зовнішнє середовище від системи економічної безпеки надходять запити щодо 

необхідної інформації, а також дані про підприємство шляхом здійснення господарської 

діяльності, розміщення реклами, публікації статистичної звітності, ЗМІ і т. д. 

Від керівництва підприємства до системи економічної безпеки надходять запити щодо 

стратегії і тактики діяльності підприємства, обґрунтування управлінського рішення і 

прогнозування його наслідків, визначення величини ризиків і їх нейтралізації, а також 

рішення щодо забезпечення збалансованої системи економічної безпеки підприємства. 

Від системи економічної безпеки до внутрішнього середовища підприємства 

надходять: рекомендації щодо прийняття управлінських рішень, 

рішення щодо запобігання небезпек і загроз, рекомендації щодо використання 

виявлених можливостей, рішення щодо фізичної та технічної охорони об‘єктів підприємства, 

консультації з питань діяльності підприємства і його персоналу. 

Отже, зв‘язок системи економічної безпеки з зовнішнім і внутрішнім середовищем 

забезпечується існуванням великої кількості інформаційних каналів. 

При формуванні системи економічної безпеки слід враховувати певні індивідуальні 

чинники, які притаманні кожному підприємству: виробнича структура, масштаби 

виробництва, ступінь охоплення ринку, інноваційна діяльність, ступінь ризикованості 

діяльності, обсяг необхідної інформації і т. д. Виходячи із співвідношення перерахованих 

вище факторів доречним буде формування системи економічної безпеки трьох типів: 

централізованого, децентралізованого та змішаного. 

Змішану систему економічної безпеки пропонуємо формувати на великих 

підприємствах, для зниження обсягу оброблюваної інформації на кожному робочому місці і 

спрощення інформаційних потоків. 
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Також, ще одним важливим моментом, який визначає особливості формування 

системи економічної безпеки промислових підприємств пострадянського простору, є 

технологія процесу забезпечення безпеки діяльності господарюючого суб‘єкта. 

Крім загальних принципів, притаманних усім складним системам, система 

економічної безпеки промислових підприємств пострадянського простору має базуватися на 

деяких специфічних принципах, зокрема: 

• узгодженість загальної стратегії діяльності підприємства зі стратегією забезпечення 

безпеки; 

• принцип стимулювання (матеріальне і моральне заохочення забезпечення безпеки); 

• доброзичлива атмосфера в колективі , яка сприятиме вільному висловлюванню 

думок , ідей , передчуттів , фактів щодо загроз, можливостей, або змін у роботі підприємства 

та їх обговорення; 

• свідоме прийняття ризикованих рішень при високій ймовірності отримання переваг 

у майбутньому; 

• достатній рівень фінансування (залежно від вимог до системи захисту); 

• економічність здійснення тих чи інших заходів безпеки (витрати повинні не 

перевищувати збитків або втрат у разі бездіяльності); 

• своєчасність отримання інформації та оперативне прийняття рішень; 

• охоплення системою всіх рівнів підприємства і сфер діяльності; 

• потужна інформаційна підтримка; 

• випуск безпечної продукції (за будь-яких умов і обставин). 

Дотримання всіх перерахованих принципів дозволить системі економічної безпеки 

органічно доповнити загальну роботу підприємства, стати невід‘ємним елементом успішної 

діяльності, а також забезпечить тривале і ефективне ведення бізнесу. 

Таким чином, формування системи економічної безпеки на підприємствах повинно 

базуватися на загальних і специфічних принципах, які обґрунтовують необхідність 

створення централізованої, децентралізованої або змішаної систем. Залежно від типу 

системи економічної безпеки необхідно формувати відповідні інформаційні канали і потоки 

для обґрунтування рекомендацій і варіантів прийняття рішень для ефективної безпечної 

роботи підприємства. 

 

 

Крайник Х. В.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Карпова-Лаурсен Я. Ю., к.е.н., доцент  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК НАПРЯМУ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Франчайзинг – підприємницька діяльність, за якою на договірній основі одна сторона 

зобов‘язується передати іншій стороні за винагороду на визначений строк або без такого 

комплекс  виключних прав на використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, послуг, ноу-хау, комерційної інформації, що охороняється законом, а також 

інших  передбачених договором об‘єктів виключних прав.  

Франчайзинг - одна із найуспішніших можливостей організувати надійну власну 

справу для малого підприємця, а також для  бізнесмена-початківця, оскільки зменшується 

ризик банкрутства. У колі бізнесменів франчайзинг отримав назву ―готовий велосипед‖. Під 

цим розуміється, що нічого нового запроваджувати не потрібно, а розвивати ―готовий 

бізнес‖. Мале підприємство отримує від франчайзера на певних умовах не тільки право на  

використання його товарного знаку, імені, успішної бізнес-ідеї, але й проходить за його 

сприяння необхідне навчання, користується послугами з маркетингу. 

Франчайзингові відносини підприємств у нашій державі розвиваються у галузі 

торгівлі (роздрібна торгівля одягом, промисловими та продовольчими товарами), 

громадського харчування (фаст-фуд), надання послуг індивідуальним споживачам 

(туристичні, спортивні послуги, автосервіс, навчання, послуги хімчисток, салонів краси 

тощо) та суб'єктам підприємництва (консалтинг), виробництва.  

Найбільшими вітчизняними франчайзерами у сфері торгівлі є ТД ―Грегорі Арбер‖, 

ВАТ ―Сенсус‖, корпорація ―Села‖ та ін. Найбільш відомим вітчизняним франчайзером, що 

працює у сфері громадського харчування, є ТОВ ―Системи швидкого харчування‖ 

(торговельні марки ―Піца Челентано‖, ―Картопляна хата‖, ―Кафе Пункт‖, ―Япі‖).  

Досить перспективним напрямом розвитку франчайзингу в Україні є сфера послуг. За 

прогнозами експертів, через 2–3 роки ця галузь вийде на перше місце за розвитком 

франчайзингових відносин. Пояснюється це незначними затратами для започаткування 

підприємницької діяльності у сфері послуг, а також перспективністю цієї галузі з огляду на 

зростання попиту з боку споживачів на послуги. Серед найбільших вітчизняних 

франчайзерів у сфері послуг доцільно зазначити компанії ―Вояж-Київ‖ (торговельна марка 

―Галопом по Європах‖), ―Софт Сервіс Холдинг‖ (торговельна марка ―Декор Сервіс‖), ―Ун 

Моменто‖ та інші. 

Незважаючи на стійку тенденцію поширення франчайзингової форми співробітництва 

в Україні, існують такі проблеми, що перешкоджають стрімкому розвитку франчайзингу в 

Україні: 

– нестабільність та непередбачуваність розвитку української економіки; 
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– недосконалість правового забезпечення здійснення франчайзингових відносин в 

Україні; 

– відсутність у значної частини вітчизняних підприємців належної поваги до 

інтелектуальної власності інших суб'єктів ринку. 

Незважаючи, на вище перелічені проблеми, франчайзинг - це швидкий та ефективний 

початок бізнесу. Франчайзингова система надає інформацію, що допомагає франчайзі знайти 

відповідне місце для підприємства, зробити його дизайн і переконається в тому, що бізнес 

правильно функціонує. Франчайзі не потрібно турбуватися про проблеми, які виникають на 

початковій стадії, тому що він має досвід свого франчайзера. 

Франчайзинг дає підтримку франчайзі в період перед відкриттям бізнесу. Франчайзі 

завжди має можливість стати фахівцем у новому бізнесі, не витрачаючи роки на навчання в 

школі бізнесу або просто працюючи в цій галузі. Ці знання приходять безпосередньо зі 

спеціальними програмами навчання і програми з розвитку системи управління, які 

франчайзер передає всім новим франчайзі та працівникам. 

Після відкриття франчайзингового бізнесу франчайзі продовжує отримувати 

професійні послуги від франчайзера з питань щоденного ведення бізнесу і маркетингу. Якщо 

виникають проблеми, то їхнім першим завданням буде перевірити всі надані матеріали та 

допомогу. Проте можуть виникати і специфічні проблеми. В цьому разі франчайзі може 

зателефонувати франчайзеру і звернутися за допомогою. 

Франчайзинг в Україні є перспективним напрямком економічної діяльності та в 

найближчі роки прогнозується зростання цього сегменту бізнесу. Адже за умови, коли 

більшість бізнес-проектів почали бути збитковими, франчайзинг залишається прибутковим 

бізнесом. Система франчайзингу дозволяє більш ефективніше організувати бізнес з меншими 

затратами, що підвищує конкурентоспроможність вітчизняної економіки. 

 

 

 

 

Кубарич М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Герасименко О. В., к.е.н., доцент 

АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

Питання необхідності захисту конфіденційної інформації з метою втримання чи 

покращення конкурентних позицій на ринку функціонування того чи іншого підприємства 

особливо актуалізується в умовах здійснення державою антимонопольної політики та 
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сприяння чистій конкурентній боротьбі. Відповідно важливість гарантування інформаційної 

безпеки підприємств в поточному часовому періоді особливо загострюється. 

Отже, метою даного дослідження є розгляд окремих аспектів управління 

інформаційною безпекою підприємств. 

Належні служби підприємств виконують певні функції, які в сукупності 

характеризують процес створення та захисту інформаційної складової економічної безпеки, 

зокрема, до таких належать: 

1) збирання всіх видів інформації, що має відношення до діяльності того чи того 

суб'єкта господарювання (інформації щодо всіх видів ринків; інформації, що характеризує 

політичні події й тенденції макроекономічного розвитку світової та національної економік; 

корисну науково-технічну інформацію); 

2) аналіз одержуваної інформації з обов'язковим дотриманням загальноприйнятих 

принципів (систематизації, безперервності надходження, усебічного характеру аналітичних 

процесів) і методів (локальних із специфічних проблем, загальнокорпоративних) організації 

робіт; 

3) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і 

політичних процесів на підприємстві (в організації), в країні та у світі стосовно конкретної 

сфери бізнесу (діяльності), а також показників, яких необхідно досягти суб'єкту 

господарювання (наприклад, фінансові прогнози, прогнози об'єктів виробництва й 

технологічного розвитку); 

4) оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в цілому, розробка 

рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб‘єкті господарювання; 

5) інші види діяльності з розробки інформаційної складової економічної безпеки 

(зв'язок із громадськістю, формування сприятливого іміджу фірми, захист конфіденційної 

інформації). 

На підприємство постійно надходять потоки інформації, що розрізняються за 

джерелами їхнього формування (виникнення). Заведено виокремлювати: 

• відкриту офіційну інформацію; 

• вірогідну нетаємну інформацію, одержану через неформальні контакти працівників 

фірми з носіями такої інформації; 

• конфіденційну інформацію, одержану способом несанкціонованого доступу до неї. 

Оперативна реалізація заходів з розробки та охорони інформаційної складової 

економічної безпеки здійснюється послідовним виконанням певного комплексу робіт, а саме: 
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1. Збирання різних видів необхідної інформації, що здійснюється через офіційні 

контакти з різноманітними джерелами відкритої інформації, неофіційні контакти з носіями 

закритої інформації, а також за допомогою спеціальних технічних засобів. 

2. Обробка та систематизація одержаної інформації, що провадиться відповідною 

службою підприємства (організації) з метою упорядкування для наступного більш глибокого 

аналізу. Для цього створюються класифікатори інформації та досьє, внутрішні бази даних і 

каталоги. 

3. Аналіз одержаної інформації, котрий включає всебічну обробку одержаних даних з 

використанням різних технічних засобів і методів аналізу. У процесі здійснення аналітичних 

робіт виконуються прогнозні розрахунки за всіма аспектами інформаційної діяльності та 

можливими варіантами поведінки середовища бізнесу за допомогою різних методів 

моделювання. 

4. Захист інформаційного середовища підприємства (організації), що традиційно 

охоплює: 

• заходи для захисту суб'єкта господарювання від промислового шпіонажу з боку 

конкурентів або інших юридичних і фізичних осіб; 

• технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, переговорів, різної 

документації від несанкціонованого доступу заінтересованих юридичних і фізичних осіб до 

закритої інформації; 

• збирання інформації про потенційних ініціаторів промислового шпіонажу та 

проведення необхідних запобіжних дій з метою припинення таких спроб. 

5. Зовнішня інформаційна діяльність, яку спрямовують на створення в очах 

громадськості сприятливого іміджу підприємства (організації) та протидію спробам завдати 

шкоди репутації даної фірми через поширення про неї хибної інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучко А. О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Герасименко О. В., к.е.н., доцент  

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ОДНООСІБНОГО 

УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що для управління великомасштабним 

підприємством потрібні досвідчені, адаптивні, чесні кадри, яких на даний момент знайти 
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важко. Тому метою дослідження є аналіз можливостей використання на великих 

підприємствах новітніх комунікативних технологій для збільшення віддачі від управління. 

У сучасному світі є висококваліфіковані менеджери, які володіють найціннішими  

знаннями та прекрасно оперують ними. Існує багато течій менеджменту. Так само є багато 

думок та ідей. Людству завжди чогось бракує, це спричинено  дією закону зростання потреб. 

Сьогодні контроль та організація займає найбільше часу та зусиль у менеджерів. Кожен 

менеджер намагається створити свою власну модель управління підприємством, щоб можна 

було отримувати найбільшу віддачу. Але ці моделі не завжди можуть бути простими і 

прийнятними персоналу та підлеглим.  

На сьогоднішній день у світі є достатня кількість технологій для ведення ефективного 

контролю, нагляду та управління. Та позаяк, яка б не була модель та система, у ній існують 

позитивні та негативні сторони. В управлінні все повинно бути просто і чітко, але водночас  

грамотно і проконтрольовано. Простота завдань і пояснення завдання для працівника – це 

інтегрування підлеглого у виробництво, тобто  працівник знає своє місце і завдання у 

організації, знає подальшу долю виготовленої ним продукції. 

Мабуть, немає в світі людини, яка б не чула про ігри-стратегії. Кожен гравець в них – 

це менеджер, від вказівок якого залежить кінцевий результат – програш чи перемога. Також 

результат залежить від методів виконання програми. Виникає запитання: чи можна 

відтворити робочий процес підприємства та усі його стадії у електронно-обчислювальному 

варіанті як гру? 

Виявляється, можна. Сучасні ресурси, технології і знання можуть дозволити людству 

це зробити і продуктивно використовувати. Система комунікативного одноосібного 

управління має перспективу у використанні провідними компаніями з великомасштабним 

виробництвом і великою номенклатурою товарів.  

Ця новітня система має свої позитивні і негативні сторони. Але перш за все вона 

призначена для зручності управління. Усі команди подаються менеджером в онлайн режимі. 

При завершенні певних процесів або збоїв виробництва, конфліктів, на робочому столі 

менеджера з‘являється повідомлення, в якому вказана причина повідомлення, інформація 

про рішення проблеми і варіанти прийняття рішень, або запис варіанту вручну. Ця ж сама 

система працює із звітністю або завершення завдань, місій. У вікні програми зображено усе 

підприємство з усією інформацією про цього. Абсолютно все: ресурси, грошові потоки, всі 

відділи. Цехи, прив‘язані до устаткування працівники з інформацією про них, та інше 

Отже, до позитивних сторін системи належать: відображення точної кількості 

доступних ресурсів, реальне відображення часового простору виконуваних операцій, 

масштабність, передбачливість, опис процесів і функцій працівників, призначення об‘єктів 
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та їх значущість, відображення ринків збуту. Усі завдання компанії будуть місіями гри. 

Також велике значення відіграє у системі те, що нею може управляти одна особа. 

Негативні сторони системи: затратність, віддаленість менеджера від персоналу, 

можливість певних збоїв неполадок, велика ризиковість неполадок(через що виникатиме 

недостовірність інформації), рідкість оновлення. На мою думку, більшість негативних сторін 

системи можна ліквідувати додатковими методами та інструментами менеджера: особистий 

обхід менеджера підприємства, відверта розмова з працівником, виступ на зборах 

працівників, оновлення програмного забезпечення, баз даних та інші. 

Головним завданням успішної діяльності і продуктивності запропонованої системи - 

це навчання персоналу, його інструктаж, підбадьорення і координація. Останнє завдання 

виконується в онлайн режимі. Від правильної координації залежить  і кінцевий результат 

виготовленої продукції і час виконання завдання. Система комунікативного одноосібного 

управління надає нам перевагу у координуванні персоналу великого підприємства. Це 

допоможе нам передбачити простої виробництва і швидше реагувати на зміни в 

виробничому процесі. 

За допомогою цієї системи можна слідкувати за продуктивністю виробництва, 

працівників і оперативно приймати рішення. В загальному система створена для 

відображення усієї діяльності підприємства у одній програмі (грі). У зручному інтерфейсі ми 

можемо побачити усі доходи і витрати підприємства, рух товарів, сировини, праці і це 

спостерігати ми можемо у одному вікні програми одночасно. 

У цій системі всі рішення приймає керівник і всі рішення адаптивні і обдумані, 

перевірені досвідом. Але й керівнику потрібна допомога, а саме допомога з юридичного боку 

– юридичне  оформлення розпоряджень, наказів, оголошень.  

Для світових моделей менеджменту ця система може набувати двох видів: 

одноосібного управління і колективного управління.  Одноосібне управління, на мою думку, 

є кращим через координування дій підлеглих, спираючись на оперативні і стратегічні цілі 

підприємства. Колективне управління дозволяє нам прийняти, можливо, правильніше 

рішення, але це займе більше часу, що може відбитися на фінансових результатах. Ця 

система створена для одноосібного управління і ця особа, яка керує нею несе повну 

відповідальність за результати діяльності чого колективне управління просто не визначить. 

Обґрунтувавши вище викладений матеріал можна зробити висновок, що сьогодні 

людство здатне створити продуктивну комунікативну систему одноосібного управління для 

великих підприємств і здатне при певних умовах виключити негативні сторони цієї системи. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

За ринкових умов господарювання дуже важливого значення набуває економічна 

безпека всіх суб'єктів підприємницької діяльності. Стабільне функціонування, зростання 

економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в 

чому залежить від наявності надійної системи управління економічною безпекою. Головна 

мета управління економічною безпекою підприємництва полягає в тому, щоб гарантувати 

його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал 

розвитку в майбутньому. З огляду на це активізується питання необхідності управління 

економічною безпекою підприємництва. 

Необхідно зазначити, що в Україні лише протягом останніх років центральні органи  

державного управління звертають увагу на проблеми економічної безпеки держави. Проте 

ще не на належному рівні державні службовці вищого рівня усвідомлюють системотворчу 

роль економічної безпеки підприємництва у її зміцненні. Відповідно в Україні не прийнято 

жодного програмного документа стратегічного характеру у сфері економічної безпеки 

підприємництва. Це не відповідає практиці економічно розвинених держав світу, в яких 

підприємництво (особливо мале) є не тільки об‘єктом державної політики, але розглядається 

як чинник національної безпеки. 

На сьогоднішній день, головні проблеми безпеки українського бізнесу зумовлені 

такими факторами: 

 високий ризик банкрутства слабких, неефективних підприємств, які не витримують 

ринкової конкуренції (як правило, через 1-4 роки роботи на ринку);  

 «недобросовісна» конкуренція; 

 ненормована приватизація, що призвела до заволодіння ресурсами без значних 

витрат, а також до спроб привласнення майна, зокрема й кримінальним шляхом; 

 відсутність чіткої системи правового захисту приватного підприємництва. 

Рівень економічної безпеки господарюючого суб‘єкта залежить від того, наскільки 

ефективно його керівництво і менеджери нижчих рівнів будуть спроможні уникнути 

можливих загроз і ліквідувати негативні наслідки впливу окремих складових зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Стратегія управління економічною безпекою підприємництва подібна штурвалові 

літака, керму корабля, що задають правильний курс рухові вперед на шляху до досягнення 

мети. 
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До основних проблем (завдань стратегії), на подолання яких мають бути спрямовані 

заходи із управління економічною безпекою підприємництва в Україні, віднесено:  

 критично низький показник рівня сприятливості економічного та правового 

підприємницького середовища, зокрема у рейтингах країн, які складаються провідними 

міжнародними економічними організаціями;  

 низьке значення показника інтегральної оцінки більшості функціональних 

складників безпеки підприємництва; 

 погіршення значень макроекономічного, зовнішньоекономічного, інвестиційного, 

інноваційного функціональних складників; 

 незадовільні показники фінансового стану та ефективності функціонування 

підприємств;  

 негативні тенденції щодо кількості діючих, новостворюваних підприємств та 

обсягів їх господарської діяльності;  

 збільшення кількості кримінальних посягань, корупційних та дискримінаційних дій 

щодо підприємців і їх майна;  

 низький рівень конкурентоспроможності та інноваційної активності підприємств.  

Для розв‘язання цих проблем і усунення перешкод зміцнення економічної безпеки 

підприємництва в Україні та її регіонах найбільш доцільною є розробка та реалізація 

відповідних заходів. А саме:  

1) удосконалення макроекономічних характеристик підприємницького середовища 

(забезпечення зростання основних кількісних та якісних показників розвитку 

підприємництва; зниження рівня тінізації і монополізації економіки; усунення злочинних 

та/чи дискримінаційних дій щодо суб‘єктів підприємництва); 

2) зміцнення фінансової безпеки підприємництва (розвиток системи фінансового 

сприяння суб‘єктам підприємницької діяльності; зниження рівня податкового 

навантаження);  

3) розвиток експортного потенціалу вітчизняних суб‘єктів підприємницької 

діяльності;  

4) поліпшення інвестиційного середовища підприємництва (підвищення рівня 

захищеності інтересів інвесторів);  

5) забезпечення науково-технологічної компоненти підприємництва (модернізація 

техніко-технологічної бази підприємств; стимулювання інноваційної активності суб‘єктів 

підприємництва та ін.);  

6) зміцнення виробничого складника економічної безпеки підприємництва 

(підвищення економічної ефективності й використання ресурсів; зниження ресурсо- та 
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енергомісткості виробництва; створення системи рівного доступу підприємств до 

господарських ресурсів, державних закупівель). 

Отже, проблема управління економічною безпекою підприємництва передбачає 

розв‘язання комплексу складних і багатоаспектних завдань. Головними принципами 

вирішення останніх, зокрема, можуть бути:  використання законних методів й правового 

інструментарію, а також взаємодія й взаємна відповідальність держави, підприємств і 

фізичних осіб.  
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ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ ДЛЯ БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСІВ 

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

В процесі становлення та розвитку кожне підприємство стикається із дефіцитом 

обігових  коштів. У зв‘язку з цим топ-менеджмент будь якого, а тим більше підприємств 

АПК змушений шукати джерел додаткових дешевих фінансових надходжень. Особливими із 

них є фінансова  допомога у вигляді позики. Отож одним із найпростіших зовнішніх джерел 

є позика. Позика — це передача активів у грошовій або натуральній формі на певний 

обумовлений час. При цьому треба мати на увазі, що позичковий капітал — це частина 

авансованого капіталу, сформована за рахунок ще не повернутих позичкових джерел, які 

повинні бути відшкодовані кредиторам через певний строк у зумовленій формі. Тому багато 

відомих успішних підприємств стараються працювати з допомогою такого інструмента, яким 

є кредиторська заборгованість. Сільськогосподарські підприємства в своїй більшості є 

сезонними, а тому їх керівникам потрібно звернути увагу на можливостях залучення 

аграрними підприємствами позичкового капіталу. Орієнтуючись лише на використання 

власного капіталу, менеджмент таких підприємств призводить до того, що це істотно звужує 

можливості підвищення його рентабельності. Агропідприємства у цьому випадку не в змозі 

за сприятливої кон‘юнктури ринку швидко і в значних масштабах наростити обсяги 

виробництва. 

Отже, кожен підприємець, не залежно від розмірів його бізнесу та тривалості 

існування підприємства, хоч раз у житті мав проблеми недостатності обігових коштів, як 

основи фінансів підприємств. Значне місце належить не так внутрішнім, як зовнішнім 

джерелам їх залучення. Основою цієї фінансової роботи завжди були і залишаються дотепер 

запозичення грошових коштів, переважно шляхом кредитування. Хоча тема кредитування в 

Україні бізнесу досить широко розкрита в науковій літературі, проте про договір позики і 
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пишуть, і використовують наявність її можливостей на практиці не дуже часто.  Проблема в 

тому, що договір позики не розглядався попередниками на комплексній економіко-правовій 

основі. Тому розкриття теми позики є актуальним для АПК. 

Позика як фінансовий інструмент  бізнесу та поповнення фінансів підприємства має 

певні особливості, переваги та недоліки.  

Сільськогосподарські підприємства в своїй більшості є сезонними, а тому їх 

керівникам потрібно звернути увагу на можливостях залучення аграрними підприємствами 

позичкового капіталу у всіх різновидах. Отже,  досконалої моделі ні в економічному, ні в 

правовому сенсі, так і не знайдено. Натомість, розглядаючи такий фінансовий інструмент як 

позику, бачимо що сприятливий ефект загалом можливий виключно при певних умовах.    

Насамперед, всі положення договору позики мають затверджуватись законодавством 

на однозначній основі. Так, важливе значення має однаковість трактування і позики, і 

кредиту, і депозиту органами контролю, а також фіскальними структурами. Для цього має 

бути чіткий механізм податкового менеджменту цього виду фінансових відносин 

підприємств АПК і переробної промисловості. З метою розвитку позики як виду поповнення 

фінансово-грошових ресурсів підприємств АПК, щоб домогтися мінімізації ризиків та 

виграшів необхідно всебічно опрацювати їх. Тому таким відносинам, як фінансові основи 

позичкового капіталу для ведення бізнесу у керівників підприємств взагалі, а, особливо, в 

АПК необхідно приділяти максимум уваги. Тим більше, що кредитні ресурси завжди є більш 

вартісні за позику, коли не потрібно навіть застави. 
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KEY ECONOMIC SECURITY COMPONENTS OF UKRAINE AND GREAT BRITAIN 

Economic security of state is an integral part of economic development and one of the major 

vectors of national security, because it is not only a guaranteed access to food for all residents, but 

also the state's ability to provide current and emergency needs with food by its own resources. It is 

the ability of the economy to ensure effective satisfying of social needs at the national and 

international levels.  

Economic security or financial security is the condition of having stable income or other 

resources to support a standard of living now and in the foreseeable future. It includes probable 

continued solvency, predictability of the future cash flow of a person or other economic entity, such 

as a country, employment security or job security. Financial security more often refers to individual 

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living
http://en.wikipedia.org/wiki/Solvency
http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_flow
http://en.wikipedia.org/wiki/Person
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Entity
http://en.wikipedia.org/wiki/Job_security
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and family money management and savings. Economic security tends to include the broader effect 

of a society's production levels and monetary support for non-working citizens.  

The purpose of this paper is to compare key economic security components of of Ukraine 

and Great Britain.  

Britain is a country with a mixed economy. Most industries and services are carried out by 

private companies; the scope of production is in the hands of large industrial firms. Main role in the 

British economy belongs to industry, the share of which accounts for 55 % of GDP and 90 % of 

exports. Mining industry is represented by development of coal deposits, natural gas and oil (North 

Sea). The main trading partners of Great Britain are the countries of the European Union, the USA, 

Sweden, Nigeria, Switzerland.  

External security is a state of conformity with foreign economic activity of national 

economic interests, providing state minimization of losses from exposure to adverse external 

economic factors and to create favourable conditions for economic development through its active 

participation in the international division of labour.  

Regarding the main provisions of British budget , the GDP growth rate is 2.1%, GDP per 

capita is $ 20237, direct foreign investments are $ 36 billions. The government plans to introduce a 

tax charge for the use of roads in the coming year. Such a proposal was made by Transport Minister 

B. Darling.  

As far as education of Great Britain is concerned the government gave 250 million pounds 

in the current year, and another 400 millions were used in the past year. To carry out environmental 

measures they allocate an additional 1 billion pounds for supporting industries that provide little 

carbon emissions and create jobs in areas that do not pollute environment.  

Ukraine is the biggest country whose territory lies entirely in Europe, the second largest 

country in Europe. It ranks 39
th

 place among all economies by overall GDP. Ukraine's economy 

was hit hard by the global economic crisis. It inherited one of the best sets of initial resources. 

Ukraine has launched production of satellites and launch vehicles for space exploration equipment. 

Ukraine is a major producer of military equipment - tanks, military transport aircraft, anti-aircraft 

missile systems, optical equipment.  

As for Ukraine its foreign security is not high. Currently a significant concern is the 

excessive dependence of Ukraine on external conditions, insufficient development of the internal 

market and the constant deterioration of the trade balance. This trend has continued since 2008 due 

to the increase in the negative balance of trade to $ 18.5 billion in mineral resources to $ 18.4 

billion, chemicals and polymeric materials up to $ 5.4 billion.  

The main external threats are import dependence of Ukraine on many products, uncontrolled 

intellectual and human resources outflow, lack of export and foreign exchange control and 
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inadequate customs policy, as well as undeveloped transport infrastructure of foreign economic 

relations.  

In Ukraine a failure to comply with the investment to GDP ratio can be considered as one of 

the main economic threats. Equally important for demographic threat to Ukraine's security is 

migration. Also in Ukraine there is a high level of poverty. 26.4 % of the population classify 

themselves as poor, while in the more developed European countries (Sweden, the Netherlands) this 

figure is 3% and maximum 10%. 

Physical health deteriorization is extremely important in Ukraine. There is a low level of 

people‘s professional education. In Ukraine 92 % of respondents aged 18 have higher education, in 

Great Britain this figure is 65%. The high point of this index in our country does not ensure quality 

and continuous education throughout life. According to experts of the World Economic Forum for 

the quality of education among 134 member countries Ukraine takes the fifty-sixth place.  

Consequently, Great Britain retains its place among the most competitive economies, taking 

the fifth position. The country has received excellent marks for the quality of infrastructure. In the 

context of large market another common strength is the effectiveness of their commodity and 

financial markets.  

As for Ukraine, the issues of guaranteeing economic and food security are especially 

important because during the years of social and economic transformation the agricultural 

production and food products decreased and food security of the population fell to critically 

dangerous edge. Threats to the proper food security conditions are poor quality of domestic 

agricultural production as a result of improper storage conditions and price unavailability of certain 

foodstuffs for particular population groups. The above mentioned threats of economic security of 

Ukraine have both internal and external origin. They have a negative impact on the social and 

economic development of the country, making it weak to the challenges set by globalization. 

Overcoming negative phenomena requires competent and consistent economic policies aimed 

primarily at improving the competitiveness of Ukraine and of the advantageous position in the 

international labour division. 

 

Мелешко Ю. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Герасименко О. В., к.е.н., доцент 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів сучасності, активного розвитку 

ринкових відносин, диверсифікації міжнародних ринків посилюється значення завоювання 

Україною конкурентоспроможного місця на світовій арені. Одним із засобів досягнення цієї 

мети є удосконалення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 
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підприємств, тому що ефективність господарської діяльності підприємств у рамках сучасних 

світових процесів визначається, насамперед, ступенем досконалості та розвитку 

менеджменту ЗЕД підприємств. 

Мета дослідження – аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств і можливостей та перспектив їх розвитку в сучасних умовах 

господарювання.  

Депресивність світової економіки зумовила зниження попиту на міжнародних ринках 

основної експортної продукції України, умови торгівлі додатково погіршилися внаслідок 

застосування протекціоністських заходів у країнах – торговельних партнерах. Унаслідок 

суттєвого скорочення у 2012 р. обсягів експорту з України товарів і послуг (на 7,7% у 

реальному вимірі) його внесок у формування ВВП набув від‘ємних значень і становив –3,2 

в.п. 

За даними Державної служби статистики України, за підсумками 2012 р. Україна 

експортувала товарів на 68,8 млрд дол. США, що у вартісному вимірі на 0,6% (або на 415,6 

млн дол. США) більше, ніж за 2011 р. Імпорт товарів за цей період становив 84,6 млрд дол. 

США, продемонструвавши зростання на 2,5% (або на 2,0 млрд дол. США). Таким чином, за 

підсумками 2012 р. сформувалося негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу товарів 

у розмірі 15,8 млрд дол. США, що на 1,6 млрд дол. США більше аналогічного показника 

2011 р. Найбільше зріс експорт сільськогосподарських товарів (45,8%), транспортних засобів 

(22,8%) і харчових продуктів (18,9%). 

На даному етапі цього недостатньо для ефективної зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств. Україна зіштовхнулася з низкою проблем, що гальмують ці 

процеси:  

 По-перше, необхідно відмітити вкрай несприятливу товарну структуру експорту 

України, оскільки серед експортних позицій переважаючими є металопродукція, мінеральні 

продукти та хімія. В умовах сучасності актуальна переорієнтація з торгівлі сировиною та 

напівфабрикатами на торгівлю товарами кінцевого споживання з високою доданою вартістю.  

По-друге, проблемою українських товаровиробників залишається низька якість 

продукції, це робить її нездатною задовольнити потреби споживачів і зменшує 

зацікавленість в імпорті таких товарів. Причинами цього є низький рівень розвитку 

стандартизації і сертифікації, недостатня підготовка і організація виробництва, застаріле 

устаткування, низька якість сировини і матеріалів, недостатній контроль кінцевих операцій 

тощо.  

Головною проблемою українських підприємств є неефективне використання 

експортного потенціалу країни. 
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Вирішення зазначених проблемних питань залежить від розвитку менеджменту ЗЕД 

вітчизняних підприємств та Україні в цілому. 

 Найважливішими засобами досягнення ефективного управління діяльністю 

підприємства на міжнародному ринку є:  

1. Формування та реалізація стратегії ЗЕД підприємства і тактики його роботи на 

зовнішньому ринку, тобто визначення єдиного напрямку, який буде враховувати внутрішні 

можливості підприємства та ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати.  

2. Професійне виконання основних чотирьох функцій менеджменту (планування, 

організації, мотивації та контролю).  

3. Впровадження нових форм організації та здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності з використанням новітніх технологій та розробок, методів і підходів, 

інформаційних та економіко-математичних моделей.  

4. Підтримка зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств з боку 

держави, оскільки найважливішим аспектом економічного добробуту країни є 

взаємозалежність стану економіки держави та ефективності зовнішньоекономічних відносин. 

Серед конкретних дій держави та підприємств для розв‘язання проблем розвитку 

менеджменту ЗЕД можна назвати:  

- сприяння розвитку торгівельно-економічних зв‘язків з країнами світу і залучення 

інвестицій у економіку країни;  

- здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів підприємств України;  

- спрощення системи тарифних обмежень у митній політиці;  

- гармонізація українського законодавства стосовно сертифікації та стандартизації 

продукції, економічних та технічних процесів із законодавством найрозвиненіших країн 

Європи та світу;  

- створення вільних економічних зон, що спростить проведення експортно-імпортних 

операцій;  

- розвиток та модернізація транспортної інфраструктури; 

 - управління конкурентоспроможністю вітчизняних товарів та послуг;  

- застосування апарату зовнішньоекономічного маркетингу; 

Таким чином, в сучасних умовах інтернаціоналізації світового господарства від 

розвитку менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств залежить майбутнє 

держави в цілому. Першочерговою умовою ефективного розвитку менеджменту ЗЕД 

підприємств є розробка та реалізація ефективної зовнішньоекономічної стратегії, яка надасть 

можливість підприємству передбачити та спланувати діяльність підприємства в 

майбутньому, приймати ефективні управлінські рішення, налагодити зв‘язки з економічно 
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важливими закордонними партнерами, запобігти неефективним міжнародним ринковим 

трансакціям, збільшити обсяги зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

Миколаєвич М. М. 

Львівська державна фінансова академія  

Науковий керівник - Карпова-Лаурсен Я. Ю., к.е.н., доцент 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ 

Розширення участі в європейському регіональному співробітництві та розвиток 

двосторонніх міждержавних відносин є одним із головних напрямів зовнішньої політики 

України. Важливим завданням є розкриття потенціалу транскордонного співробітництва і 

підвищення ефективності функціонування єврорегіонів. Транскордонне співробітництво – 

спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних,  соціальних,  науково-

технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх 

представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та 

територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах 

компетенції, визначеної їх національним законодавством. 

Важливе місце у транскордонному співробітництві займає українсько-польське 

партнерство. Республіка Польща є стратегічним союзником нашої держави. Одним із 

пріоритетних напрямів співпраці України і Польщі є туризм, що обумовлено цілою низкою 

факторів, а саме: тенденцією до зміни функції кордону із бар‘єрної на інтеграційну, 

туристично-рекреаційних ресурсів, які є привабливими для громадян обох країн;  спільним 

історичним минулим; близькістю мови та культури наших народів, релігійною 

спорідненістю.  

Зважаючи на спільні проблеми України та Польщі, і водночас на певні конкурентні 

переваги та досвід Польщі, транскордонне співробітництво у сфері туризму може стати 

дієвим інструментом соціально-економічного розвитку прикордонних територій України та 

Польщі, формування та просування спільних туристичних продуктів, і, як наслідок, 

посилення інтегральної конкурентоспроможності туристичної діяльності в транскордонному 

регіоні. 

SWOT аналіз проекту Спільної українсько-польської стратегії транскордонного 

розвитку в туристичній сфері туризму та рекреації:  

Сильні сторони:  

- спільне проведення фінальної частини чемпіонату з футболу ЄВРО 2012; 

- регіон екологічно чистий, характеризується ландшафтним і біологічним 

різноманіттям; 



 445 

- статус туризму як пріоритетного напрямку розвитку на прикордонних територіях  

України та Польщі; 

- досвід у сфері розробки транскордонних туристичних проектів і продуктів; 

- наявність матеріально-технічної бази туризму; 

- поступове стале зростання рівня послуг; 

- багатонаціональне населення і, як наслідок, багата культура традицій; 

- добре знання населенням історичних і культурних цінностей регіону; 

- можливості для розвитку туризму, пов'язані із розширенням ЄС; 

- поліпшення доступу до фінансових ресурсів, необхідних для розвитку туристичної 

інфраструктури Польщі після розширення ЄС; 

- розроблені програми, стратегії та плани розвитку туризму та рекреації на рівні 

областей та воєводств. 

Слабкі сторони: 

- нестача пунктів перетину кордону, призначених для туристів (пішохідних, 

велосипедних); 

- нерозвиненість туристичного продукту, зокрема спільного для усього українсько-

польського регіону; 

- відсутність практики  маркетингу туристичних можливостей регіонів в Україні; 

- нестача інформації для потенційних відвідувачів про привабливі пам'ятки регіону, 

марковані туристичні маршрути, заклади розміщення, транспортне сполучення; 

- недостатність кваліфікованого персоналу, зокрема такого, що володіє іноземними 

мовами; 

- нестача фінансових ресурсів для розвитку та промоції туризму; 

- нерозвинена з технічної точки зору і недостатня туристична та супутня 

інфраструктура; 

- нестача інформаційних центрів і центрів просування туристичних послуг; 

- поганий стан багатьох історичних і архітектурних пам'яток. 

Можливості: 

- значний  потенціал для  зростання транскордонної рекреації  і туризму;  

- розробка  концепції маркетингу туристичних продуктів регіону; 

- удосконалення матеріальної і технічної бази, реструктуризація  туристичних 

об'єктів; 

- формування спільного транскордонного центру туризму; 

- розвиток людських ресурсів, підвищення зайнятості сільського населення; 
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- зростання  знань  жителів  сільської місцевості  про   туристичні  можливості регіону 

і підвищення можливостей для їх практичного використання; 

- доступ сільських  підприємців до фінансових ресурсів; 

- розвиток місцевого традиційного продукту; 

- зростання культурної свідомості у місцевого населення та інтересу іноземців. 

Загрози: 

- небезпека  забруднення   навколишнього середовища та надмірного 

необґрунтованого антропогенного навантаження на ландшафтні території внаслідок 

посилення інтенсивності туристичного руху та природних і техногенних катастроф; 

- відсутність бачення  перспективного розвитку туристичного сектора; 

- недовіри до українських інституцій як партнерів для співробітництва; 

- політична й економічна нестабільність в регіоні; 

- впровадження  несприятливого податкового режиму; 

- руйнування та повний занепад історико-культурних пам'яток внаслідок  відсутності  

фінансових ресурсів на їх утримання та збереження; 

- конкуренція з боку інших європейських туристичних регіонів. 

Таким чином, незважаючи на певні успіхи українсько-польського транскордонного 

співробітництва у сфері туризму сьогодні виникає гостра потреба у вдосконаленні 

інституціонального забезпечення взаємних туристичних обмінів, зняття візових бар‘єрів, 

створення сприятливого інвестиційного клімату, розробки системи пільгового кредитування 

в сфері туризму, раціонального використання, охорони та збереження туристично-

рекреаційних ресурсів та розвиток загальної і туристичної інфраструктури.  

 

Моргун С. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дубик В. Я., к.е.н., доцент 

АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Характеризуючи категорії «управління» і «менеджмент», оперують однойменними 

теоретичними поняттями: суб'єкт, об'єкт, функції, методи, структури, середовище, система 

тощо. Однак практична реалізація цих категорій суттєво відрізняється змістовим 

наповненням елементів процесів управління й менеджменту і практичними способами 

реалізації управлінських відносин, що становлять сутність цих категорій. 

За твердженням Дракера, слово «менеджер» не має точного відповідника в німецькій, 

французькій, іспанській, італійській, російській мовах, а використовувані в цьому значенні 

слова «так само неточні і ухильні, як і слово „менеджер‖». 
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Менеджмент (англ. manegе управляти) — вид діяльності, спрямованої на досягнення 

певних передбачених цілей виробничо-господарською організацією (підприємством), яка 

функціонує в ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. 

Мета менеджменту — забезпечення прибутковості чи дохідності діяльності 

організації на основі раціонального налагодження виробничого процесу і процесу 

управління, розвитку матеріально-технічної і технологічної бази, ефективного використання 

кадрового потенціалу, власних та залучених коштів. 

Функціональна багатогранність менеджменту безпосередньо пов'язана з 

особливостями його економічних, соціально-психологічних, правових, організаційно-

технічних аспектів. 

За останні кілька років обличчя українського менеджменту та української влади дещо 

змінилося. Наприклад, якщо раніше керівники діяли за принципом "виробництво - 

передусім", то нині вони дедалі більшу увагу приділяють збуту, хоч ця галузь і досі 

залишається слабкою в українському управлінні. 

Практика соціалістичного управління не спиралася на фінансові показники, а тому 

підприємства зазвичай очолювали інженери ("червоні директори"), а не фахівці з 

відповідними знаннями бізнес-менеджменту. Звернімося до оцінки якостей ділових 

керівників українських підприємств: 

- 33% з них можуть вважатися такими, що відповідають сучасним вимогам як 

підприємці, лідери, "реформатори" державної власності. Вони забезпечують стабільне 

фінансове становище підприємств, перебудовують структуру випуску продукції, не 

допускають гострих соціально-трудових конфліктів, активно впроваджують приватизаційну 

політику (залучення зовнішніх інвесторів, концентрацію акцій у руках дієздатних власників 

та ін.); 

- 25% директорів є такими, що більш-менш відповідають ринковим критеріям; 

- 42% директорів не спроможні розв'язати проблему виходу своїх підприємств із стану 

кризи. 

Таким чином, у цілому професійний рівень директорів не можна оцінити як досить 

високий. Тільки третина керівників має необхідний професійний рівень. На жаль, багато 

менеджерів занадто орієнтовані на процес діяльності, а не на його результати. При такому 

підході вони вважають за краще правильно робити справи замість того, щоб робити 

правильні справи; вирішувати проблеми замість того, щоб створювати творчі альтернативи; 

зберігати засоби замість того, щоб оптимізувати використання їх; виконувати обов'язок 
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замість того, щоб домагатися результатів; зменшувати витрати замість того, щоб 

підвищувати прибуток. 

Отже, менеджмент необхідно розвивати на основі знань, проте в Україні, здається, не 

завжди прислухаються до таких рекомендацій. Український менеджмент - і державний, і 

приватний - не має так званих "клем-контактів" для регулярного підключення 

інтелектуального і духовного потенціалу українського народу, через які б надходили 

конструктивні ідеї. Щоб "менеджерська революція" розпочалася в Україні,  Потрібно 

визначити найефективніші організаційні структури для прийняття рішень, а також 

об'єктивно оцінити в загальнодержавному масштабі реальну потребу в керівних кадрах як 

сфери державного управління, так і сфери бізнесу в державному і недержавному секторах 

економіки з погляду поточних та перспективних потреб країни, розробити і реалізувати 

загальнодержавну програму задоволення цієї потреби. При цьому варто врахувати як 

тенденції розвитку світового менеджменту, так і ментальність українського народу. 

 

 

Никорович У. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дубик В.Я., к.е.н., доцент  

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Стратегічний менеджмент (стратегічне управління) – це процес оцінки зовнішнього 

середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на 

створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити бізнесу прибуток в 

довгостроковій перспективі. Він є найважливішим компонентом менеджменту підприємства. 

Стратегічний менеджмент підприємства повинен створювати і проводити в життя 

перспективні плани розвитку бізнесу підприємства. Його головними цілями повинні стати 

підвищення конкурентоспроможності, зростання бізнесу, забезпечення лідируючої ролі 

підприємства в галузі, капіталізація лідерства. Він повинен нести повну відповідальності за: 

- стійке зростання економічної та соціальної стабільності підприємства, його 

конкурентоспроможність та інноваційний розвиток; 

- вкладення капіталу, управління активами, зниження вартості, цінову конкуренцію, 

прискорення виробництва, зростання продуктивності. 

Стратегічний менеджмент підприємства повинен спиратися на модель бізнесу. Така 

модель повинна бути розроблена. У ній повинні бути представлені всі ключові процеси і 

функції, за допомогою яких підприємство заробляє гроші; повинна виражати проблеми 

бізнесу підприємства, служити засобом аналізу та порівняння цих проблем. 

Функція системного аналізу – розробка обґрунтованих управлінських рішень при 

розв'язанні складних слабоструктурованих задач. 
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Головним принципом має стати управління, побудоване на бізнес-процесах. Перехід 

до процесного управління пов'язаний із створенням оновленої організаційної структури, 

освоєнням і впровадженням нових моделей і технологій менеджменту, створених за останні 

десятиліття світовою наукою, перевірених успішною практикою провідних фірм, заснованих 

на високих досягненнях інформатизації бізнесу. 

Стратегічний менеджмент підприємства повинен фокусувати ідеї бізнесу на кінцевих 

продуктах, гарантувати їх втілення, обґрунтовувати і забезпечувати перетворення цих ідей у 

конкретні процеси і функції бізнесу – у вигляді кінцевого продукту. 

Ефективний стратегічний менеджмент може бути побудований тільки на основі 

інформаційних технологій. Суть діяльності цього компонента визначають завдання 

розробки, планування та аудиту реалізації ІТ / ІС-стратегії з метою досягнення конкурентних 

переваг підприємства в бізнесі. 

Діючи у фінансовій сфері, стратегічний менеджмент охоплює питання зростання, 

прибутковості і грошового потоку, пов'язує їх рішення, перш за все, з поверненням коштів, 

інвестованих у розвиток, а гарантії успішних повернень бачить в ефективному управлінні 

фінансовим ризиком 

Діючи в сфері відносин з клієнтами, стратегічний менеджмент підприємства повинен 

бути націлений на результати, виражені в універсальних заходи задоволеності клієнтів, 

утримання та захоплення клієнтів, прибутковості клієнтів і часткою ринку. У сукупності ці 

заходи характеризують джерела доходів підприємства та досягнення його фінансових цілей. 

 

 

 

 

Опалевич Г. Ю. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дубик В. Я., к.е.н., доцент 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

Фундаментальною основою економічного розвитку держави є економічна безпека. 

Важливим правовим актом, який визначає політику України у галузі забезпечення 

економічної безпеки держави є "Концепція національної безпеки України". У ній розкриті 

положення економічної безпеки і визначені основні загрози національної безпеки України, 

здійснено дослідження певних аспектів економічної безпеки. 

Механізм забезпечення економічної безпеки держави являє собою систему 

організаційних та інституційно-правових заходів впливу, спрямованих на своєчасне 

виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці держави. В 

умовах європейської інтеграції забезпечення фінансово-економічної безпеки має бути 
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першочерговим завданням, з точки зору національних інтересів. Адже, сучасні тенденції 

глобалізаційних фінансово-економічних і соціальних процесів узагальнюють вимоги та 

параметри ефективного економічного розвитку окремих суб'єктів світової економіки,  в 

першу чергу – національних економік. 

Забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки можливе тільки за допомогою 

здійснення структурної перебудови і підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки, що в свою чергу залежить від  інвестиційного клімату, розвитку фінансового і 

фондового ринків і т.д. 

Першочерговими завданнями перед керівництвом держави у сфері забезпечення 

економічної безпеки повинні бути: 

 спрямовування зусиль на подолання тінізації економіки; 

 збалансовування розвитку бюджетної сфери; 

 забезпечення внутрішньої і зовнішньої захищеності національної валюти; 

 здійснення виваженої політики внутрішніх і зовнішніх запозичень та ін. 

Важливим елементом є створення координаційного центру, який, отримуючи 

інформацію з цієї проблематики від різних міністерств і відомств, мав би змогу узагальнити 

її та вносити пропозиції щодо вирішення проблемних питань. Адже, злагоджена взаємодія 

між різними складовими економічної безпеки забезпечить отримання ефективного 

результату у системі національної безпеки країни в цілому. Тому, без забезпечення 

економічної безпеки практично неможливо вирішити жодне із загальнодержавних завдань, 

що стоять перед Україною. 

Актуальність економічної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів 

визначається необхідністю формування внутрішнього імунітету і  зовнішньої захищеності 

від дестабілізаційного впливу та конкурентоздатності на світових ринках, а також стійкості 

фінансового становища. 

Важливим кроком у контексті загального реформування економіки є інтеграція в 

економіко-правове середовище України ринкових фінансово-господарських інструментів. 

Введення будь-яких нових методів управління економічними процесами вимагають не тільки 

їх імплементації в організаційно-правову інфраструктуру фінансово-господарських відносин, 

а й ретельного розроблення конкретних схем їх застосування з тим, щоб отримати найбільш 

ефективний результат. 

З перших років переходу України до ринкового типу економіки дуже гостро постає 

питання забезпечення безпеки здійснення економічної діяльності. До основних проблем 

забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах євроінтеграційних процесів 

належить: 
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 по-перше, ринкова економіка, побудована на конкуренції, є дуже 

динамічною системою, а значить і дуже небезпечною;. 

 по-друге, український ринок перебуває на стадії становлення і тому його 

механізми ще не відпрацьовані; 

 по-третє, в країні відсутні стійкі норми права захисту інтересів 

підприємців. 

Спеціалісти з безпеки вважають, що одним із шляхів створення для недержавних 

підприємств передумов для економічного виживання за умов ринкових відносин є виявлення 

та нейтралізація загроз економічній стабільності підприємства, що і є суттю діяльності щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємства, тобто стану його стабільної діяльності, за 

якого реалізуються програми, забезпечується прибуток і захист від зовнішніх і внутрішніх 

дестабілізуючих чинників. 

Отже, основні положення поняття «безпека»: 

 наявність загроз – зовнішніх та внутрішніх; 

 наявність життєво важливих інтересів об'єктів захисту; 

 баланс інтересів між ними. 

Метою забезпечення безпеки підприємства має стати комплексна протидія 

потенційним і реальним загрозам, усунення або ж мінімізація яких має гарантувати суб'єкту 

господарювання успішність функціонування в нестабільних умовах зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що дуже важливо в умовах євроінтеграційних процесів. 

Сучасний етап вивчення економічних відносин сформував передумови зародження 

нової науки про економічну безпеку підприємства – екосекент (від англ. economic security of 

enterprise). Екосекент – це економічний стан підприємства, стійкий (у межах критичних 

обмежень) проти зовнішніх та внутрішніх змін фінансово-господарського середовища, не 

віднесених до форс-мажорних обставин. 

Отже, в умовах євроінтеграції правове регулювання безпеки підприємницької 

діяльності набуває важливого значення. Насамперед треба відзначити, що в Україні відсутній 

окремий закон, який би регулював відносини між суб'єктами права щодо захисту бізнесу чи 

корпоративних прав, або від зазіхань, як з боку злочинних угруповань, так і з боку 

корумпованих владних структур, а норми права, які регулюють вказані відносини, містяться 

в окремих законах України та в підзаконних нормативних актах. 

 

 

Перепросов Р. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Герасименко О. В., к.е.н., доцент 

ОРГАНІЗАЦІЯ СИЛОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
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На сучасному етапі економічного розвитку держави господарюючі суб‘єкти, 

враховуючи поточну криміногенну ситуацію, змушені приділяти значну увагу організації 

силової складової економічної безпеки підприємста. 

З огляду на беззаперечну актуальність тематики, метою даного дослідження є, власне, 

розгляд особливостей організації силової складової економічної безпеки. 

Ведучи мову про аналіз загроз негативних впливів за силової складовою економічної 

безпеки підприємства, слід зазначити, що відповідно до причин виникнення таких загроз 

процес аналізу містить: 

1. Аналіз рівня організації силової складової економічної безпеки за напрямками, 

ресурсами, виконавцями, взаємодією та ефективністю витрат. 

2. Прогнозування можливих негативних впливів та очікуваної шкоди від них. 

3. Розробку рекомендованого комплексу заходів для запобігання можливим 

негативним впливам. 

4. Планування бюджету на використання рекомендованого комплексу заходів і 

розрахунок очікуваної ефективності від його реалізації. 

5. Планування підбору і спеціального навчання відповідного персоналу. 

6. Оперативне планування реалізації пропонованих заходів за ресурсами та 

виконавцями. 

В свою чергу, явища (дії), що негативно впливають на рівень силової складової 

економічної безпеки, зумовлюються кількома причинами, основними з яких є: 

• неспроможність підприємств-конкурентів досягти переваг коректними методами 

ринкового характеру, тобто за рахунок підвищення якості власної продукції, зниження 

поточних витрат на виробництво (діяльність), удосконалення маркетингових досліджень 

ринку тощо; 

• кримінальні мотиви одержання злочинними юридичними (фізичними) особами 

доходів через шантаж, шахрайство або крадіжки; 

• некомерційні мотиви посягань на життя та здоров'я керівників і працівників 

підприємства (організації), а також на майно фірми. 

Названі спонукальні мотиви можуть спричинити намагання здійснення негативного 

впливу (фізичного та морального характеру) на працівників фірми. Спроби фізичного 

усунення керівників, вищих менеджерів і головних спеціалістів спричинюються переважно 

зіткненням комерційних інтересів підприємств конкурентів, конфліктами керівництва 

підприємства з кримінальними організаціями (особами), а також політичними мотивами. 

Спроби морального тиску на працівників тієї чи іншої фірми, як правило робляться з метою 

змусити їх учинити дії, що завдаватимуть шкоди економічній безпеці та ефективному 
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функціонуванню фірми. Виконавцями таких дій можуть бути представники криміналітету, 

корумповані чиновники служб безпеки та податкових служб або спеціально найняті для 

цього люди та організації. 

У кінцевому підсумку сукупність негативних дій щодо силової складової економічної 

безпеки підприємства можна стисло сформулювати так: 

1) фізичні та моральні впливи особистого спрямування (спрямовані проти конкретної 

особистості); 

2) негативні дії, спрямовані на завдання шкоди майну, включаючи загрози зменшення 

активів підприємства (організації) і втрати ним (нею) фінансової незалежності; 

3) негативний вплив на інформаційне середовище суб'єкта господарювання (так 

званий промисловий шпіонаж). 

При цьому очевидною видається необхідність здійснення ефективної організації 

силової складової економічної безпеки підприємства як способу нівелювання вищезгаданих 

негативних дій. 

 

 

 

Петрук Н. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Маліновська О. Я., к.е.н., доцент  

СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО КРЕАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ З ОГЛЯДУ НА 

СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Особливості постійно мінливого сучасного ринку вимагають сучасних маркетингових 

підходів бізнесу, який розраховує на успіх. Часто успішні рішення в маркетингу засновані не 

тільки і не стільки на знаннях з підручників про всі складові комплексу маркетингу та про 

ринок, а й на суб'єктивному почутті, підсвідомому відчутті, яке можна охарактеризувати як 

креативність. 

Креативність - творчі здібності індивіда, що характеризуються готовністю до 

створення принципово нових ідей, що відхиляються від традиційних або прийнятих схем 

мислення і входять в структуру обдарованості як незалежний чинник, а так само здатність 

вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем . 

Останнім часом маркетинг визнається як управлінська діяльність, що вивчає всі види 

діяльності, пов‘язані із спрямуванням потоку товарів і послуг від виробника через систему 

реалізації (у визначених умовах) до кінцевого споживача. 

Сучасний маркетинг завдяки своїм технологічним, інформаційним і креативним 

можливостям значно впливає на процес соціального конструювання реальності. Саме на це 

акцентують увагу у своїй науковій праці П. Берґер та Т. Лукман. На їх думку, особлива 

позиція  маркетингової діяльності полягає і в тому, що вона задля свого ефективного 
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функціонування має відстежувати та враховувати всі суттєві зміни у житті людини й 

оперативно реагувати на них.  

Розвиток маркетингової діяльності,  особливості й умови використання маркетингу в 

різних країнах, регіонах, галузях, компаніях, організаціях, на фірмах та підприємствах 

зумовили появу і розвиток різноманітних його видів. За видами попиту розрізняють 

маркетинг конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвиваючий 

(креативний) маркетинг, підтримуючий, демаркетинг, протидіючий. Прояв креативності у 

розвиваючому маркетингу дозволяє в умовах прихованого попиту перетворити потенційний 

попит на реальний. При цьому використовуються  такі інструменти маркетингу як розробка 

товарів, що відповідають новим наявним потребам; перехід на новий якісний рівень 

задоволення потреб; використання реклами, створення специфічного іміджу товару, 

спрямованого на конкретні споживчі групи та пошук нових сфер споживання товару. 

Ефективна реалізація розвиваючого маркетингу можлива завдяки використанню 

індивідуально-психологічних властивостей маркетолога чи менеджера, що виконує функцію 

маркетингу на підприємстві. При цьому творчих здібностей як таких не існує. Інтелектуальна 

обдарованість є необхідною, але недостатньою умовою творчої активності особистості. 

Головну роль у детермінації творчої поведінки відіграють мотивації, цінності, особистісні 

риси. До основних рис творчої особистості відносять когнітивну обдарованість, чутливість 

до проблем, незалежність у невизначених і складних ситуаціях. Д. Богоявленська 

запровадила поняття «креативна активність особистості». На її погляд, такий тип активності 

зумовлений психічною структурою, властивою креативному типу особистості. Креативний 

тип особистості властивий усім новаторам. Креативність розкривається в процесі суб‘єкт-

суб‘єктної взаємодії і завжди адресується іншій людині. Отже, креативність – це презентація 

своєї індивідуальності споживачам. 

Креативність в маркетингу - це питання висловлення чітко визначених ідей 

незрівнянним способом, щоб привернути увагу і зацікавити людей заздалегідь встановленого 

типу в відомої ситуації та мотивувати їх до конкретної реакції. Ставка при цьому робиться на 

оригінальність, запам'ятовуваність, відповідність потребам і бажанням цільової аудиторії і на 

здатність вплинути, тобто схвилювати і захопити цільову аудиторію. 

 

 

Пізь І.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Герасименко О. В., к.е.н., доцент 

ЕКОНОМІЧНА І ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ: АНАЛІЗ 

СУЧАСНОГО СТАНУ 
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На сучасному етапі розвитку економіки України одним із пріоритетних напрямків 

сучасної державної політики є забезпечення фінансової безпеки. В умовах відкритості 

вітчизняної економіки та посилення залежності її розвитку від динаміки світової економіки і 

процесів глобалізації очевидно стає необхідність попередження як зовнішніх, так і 

внутрішніх загроз. В свою чергу, забезпечення інтересів країни базується на стійкому 

розвитку регіонів, коли реалізація цілей і завдань у сфері регіональної політики відображає 

формування можливостей системи цілеспрямованих дій на загрози регіонального рівня.  

Глобальна нестабільність у виробничій, продовольчій, енергетичній, фінансовій та 

інших сферах, особливо остання фінансова криза, виявили низку системних недоліків, що 

обмежують можливості стабільного соціально-економічного розвитку. Однією із загроз 

фінансовій безпеці держави є погіршення фінансової спроможності вітчизняних підприємств 

в 2011 році: показники платоспроможності не досягають мінімально допустимих значень за 

всіма галузями, так фінансова залежність становить 62,8%.  

Економічна безпека – це такий стан національної економіки, за якого забезпечуються 

захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до 

розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави. Під 

життєво важливими інтересами у цьому контексті розуміють сукупність потреб, які 

забезпечують існування і прогресивний розвиток особистості, суспільства, держави. 

Основними завданнями економічної безпеки є: забезпечення пропорційного та 

безперервного економічного зростання, приборкання інфляції та безробіття, формування 

ефективної структури економіки та розвиненого ринку цінних паперів, скорочення дефіциту 

бюджету та державного боргу, забезпечення соціального захисту та підвищення якості життя 

населення, підтримка стійкості національної валюти тощо. 

Оскільки економіка є основним видом діяльності суспільства, держави й особистості, 

то економічна безпека – найбільш важлива складова національної безпеки України. На 

сьогодні національній економічній безпеці загрожує невирішеність наступних проблем: 

- залежність внутрішнього ринку від зовнішньоекономічної кон‘юнктури, недостатня 

ефективність роботи щодо його захисту від несумлінної конкуренції з боку українських 

монополістів та імпортерів, а також стосовно боротьби з контрабандою; 

- недостатня ефективність використання матеріальних ресурсів, переважання в 

структурі промисловості галузей з невеликою часткою доданої вартості, низький 

технологічний рівень вітчизняної економіки; 

- наявні валютні ризики, неефективне використання коштів Державного і місцевих 

бюджетів; 
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- недосконалість законодавства для прискорення розвитку національної економіки на 

інноваційних засадах, відносно високий рівень тінізації економіки, відсутність достатніх 

стимулів для легалізації доходів населення та зменшення тіньової зайнятості; 

Вирішення означених проблем потребує проведення відповідних дієвих заходів на 

рівні регіонів як основних елементів забезпечення національної економічної безпеки країни. 

Економічна безпека регіону – це здатність регіональної економіки функціонувати в 

режимі розширеного відтворення, тобто стійкого економічного зростання, максимально 

забезпечувати прийнятні умови життя та розвитку особистості для більшості населення. 

Проте засоби і методи забезпечення економічної і фінансової безпеки держави, які 

застосовуються на нинішньому етапі законодавчими і виконавчими органами України, 

недостатні. Незважаючи на скорочення дефіциту бюджету відносно ВВП до 1,8% в 2011р., 

залишається ряд проблем. У структурі боргу переважає зовнішній борг (54,8%), що 

становить істотну загрозу економіці країни. Частка грошової маси у ВВП (коефіцієнт 

монетизації) сягнула 52,2% при встановленому пороговому значенні 50%. Вартість 

банківських кредитів значно перевищує граничне значення – 15,3%. Все це призводить до 

зниження доступності та привабливості кредитів для позичальників і гальмує розвиток 

економіки.  

В усьому різноманітті проблем національної економічної безпеки країни чітко 

визначається регіональний аспект. Тому система економічної безпеки регіону повинна бути 

орієнтована на забезпечення економічної незалежності, стабільність і стійкість, здатність до 

саморозвитку і прогресу. Її основними принципами мають стати комплексність і системність, 

гнучкість, порівнянність витрат щодо забезпечення безпеки та майбутніх збитків від загроз. 

 

 

 

 

 

 

 

Пілоян Р. П.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Шот А. П., к.е.н., доцент 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВО КОНТРОЛЮ ТА 

ЙОГО ОЦІНКА 

Ефективність контролю досить складне поняття, що характеризується певними 

критеріями та оцінюється за певними показниками, на формування яких впливають 

різноманітні соціальні, економічні, правові та інші фактори. Проблеми ефективності 

державного фінансового контролю у своїх працях досліджували такі вчені та практики, як Л. 

Андросов, Ю. Ігнатов, В. Кравченко, І. Стефанюк та інші. 
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Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні 

розпочалося з розробки та схвалення Урядом Концепції розвитку державного внутрішнього 

фінансового контролю на період до 2017 року, яка передбачає здійснення процесу в три 

етапи. 

На першому етапі (до 2011 року) передбачалося утворення у Мінфіні підрозділу з 

питань реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю та оцінки 

ефективності систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, розроблення 

законодавчих актів, їх схвалення Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради 

України, підготовка стандартів з внутрішнього аудиту та інструкцій з внутрішнього 

контролю та інші завдання. 

На другому етапі (2012-2016 роки) передбачається запровадження в органах 

державного і комунального сектору нової моделі системи внутрішнього контролю, 

утворення служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору з 

поступовою заміною інспектування на внутрішній аудит . 

На третьому етапі (2017 рік) буде забезпечено підбиття підсумків двох етапів 

реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю.  

Ефективність діяльності органу державного фінансового контролю - це 

співвідношення економічних результатів виконання подань і розпоряджень та витрат на 

утримання органу державного фінансового контролю. 

Ефективність діяльності органу державного фінансового контролю розраховується за 

формулою: 

Е еф = Е б / З 

де, Е еф - економічна ефективність; 

Е б - кошти, повернуті на бюджетні рахунки й до державного та місцевих бюджетів; 

З - затрати  на утримання органу фінансового контролю. 

Розрахунок економічної ефективності фінансового контролю в Держфінінспекції 

становить в середньому 6-8 гривень на одну гривню витрат.  

Для посилення ефективності фінансового контролю необхідно, по-перше, 

підвищувати якість роботи ревізорського складу, який повинен виявляти максимально 

можливу кількість порушень, по-друге, знижувати собівартість контрольної роботи. 

Слід зауважити, що в цій діяльності можуть бути і певні обмеження, які викликані 

такими причинами: обсяг виявлених порушень може знижуватися залежно від підвищення 

результативності контролю, а скорочення собівартості контрольної роботи обмежуватися 

необхідним рівнем її якості.  
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Оцінка ефективності внутрішнього фінансового контролю є обов'язковим питанням, 

яке досліджується під час проведення контрольних заходів суб'єктами державного 

фінансового контролю в межах наданих повноважень. Цю оцінку здійснюють через систему 

показників, до якої відносяться: абсолютні розміри виявлених в результаті контролю нестач, 

незаконних витрат і крадіжок, відшкодування матеріальних збитків держави в абсолютних 

сумах і у відсотках до загальної величини виявлених незаконних витрат, нестач і крадіжок; 

відносний показник ефективності контролю , показники ефективності контролю, що 

характеризують наслідки контрольних дій, ефективність контролю на макрорівні можна 

виміряти за допомогою непрямих показників, та узагальнюючим показником є її кількісний 

вимір. 

Oцінити ефективність контролю через кількісний показник можливо двома 

способами: перший - традиційний - використовує як вимірник результат контролю, який 

обчислюється в повернутих державі коштах у порівнянні з витратами на контроль; другий 

спосіб - прагнення за допомогою динаміки величини трансакційних видатків вирахувати 

абсолютну ефективність всієї системи державного контролю. 

Кардинально новий підхід до визначення ефективності системи фінансового 

контролю передбачає розгляд ризику неефективного здійснення контролю з позицій як самої 

контролюючої системи, так і сфери, в якій вона знаходиться, тобто системи менеджменту та 

навколишнього суспільно - господарського середовища. 

Таким чином, важливим інструментом державного управління, що дає змогу досягти 

виконання зазначених завдань та зменшити кількість проблемних питань, пов'язаних з 

діяльністю органів державного і комунального сектору, є державний внутрішній фінансовий 

контроль. Ефективний державний внутрішній фінансовий контроль сприяє державному 

управлінню в разі зміни середовища, потреб та пріоритетів суспільства і держави. У зв'язку з 

цим з метою вдосконалення системи державного управління, впровадження нових 

технологічних досягнень з урахуванням програмних змін необхідно постійно проводити 

оцінку державного внутрішнього фінансового контролю для приведення його у відповідність 

з потребами сьогодення.  

Рихліцька М. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Пак Н. Т., к.е.н., доцент 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЯК ГАРАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

В умовах глобалізації світової економіки забезпечення економічної безпеки країни 

стає все більш нагальною проблемою, оскільки економічна безпека є невід‘ємною складовою 

системи національної безпеки країни, її фундаментом. Лише створення потужної системи 

економічної безпеки дасть можливість уникнути певних негативних наслідків відкритості 
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національної економіки, забезпечити її конкурентоспроможність, захистити вітчизняного 

товаровиробника та ефективно взаємодіяти з міжнародними фінансовими та економічними 

структурами. 

Метою дослідження  є з‘ясування суті економічної безпеки, визначення та аналіз її 

основних складових елементів, які в сукупності є концептуальною основою механізму 

забезпечення національної безпеки. 

Загалом, економічна безпека – це стан національної економіки, за якого 

забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, 

здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, 

держави. Економічна безпека є однією зі складових національної безпеки, яка охоплює 

також оборонну, екологічну безпеку тощо. 

Термін «економічна безпека» ввів в лексикон Президент США Т. Рузвельт в 1934р., 

створивши федеральний Комітет з економічної безпеки у зв‘язку з усвідомленням 

необхідності державного регулювання економіки та відмовою від класичної в той час 

практики невтручання держави в економічне життя.  

Об'єктами економічної безпеки є держава, суспільство, громадяни, підприємства, 

установи та організації, території, окремі складові економічної безпеки.  

Суб'єктами економічної безпеки виступають держава та її інститути (міністерства, 

відомства, податкові й митні органи, біржі, фонди і страхові кампанії), а також підприємства, 

установи й організації як державного, так і приватного сектора економіки. 

Основними завданнями економічної безпеки є: забезпечення пропорційного та 

безперервного економічного зростання, приборкання інфляції та безробіття, формування 

ефективної структури економіки та розвинутого ринку цінних паперів, скорочення дефіциту 

бюджету та державного боргу, забезпечення соціального захисту та підвищення якості життя 

населення, підтримка стійкості національної валюти тощо. 

В свою чергу, за ринкових умов господарювання підприємство, як відкрита система, 

функціонує у складному зовнішньому середовищі, що характеризується нестабільністю та 

постійною динамікою. Таке середовище змушує керівництво швидко адаптуватися до нових 

умов, потребує знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, 

врахування чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища. 

Найважливішими факторами, що впливають на економічну безпеку підприємства, є 

ступінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування, доступ на світові ринки 

збуту, інвестиційна привабливість регіону, держави. Насамперед, економічна безпека 

підприємства залежить від економічної безпеки держави, регіону, адже ґрунтується на 

їхньому фінансовому, сировинному та виробничому потенціалі, перспективах розвитку. 
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Отже, економічна безпека держави є складною системою, утвореною великою 

кількістю підсистем з відповідними елементами та взаємозв'язками між ними. Це потребує 

застосування системного підходу для ефективнішого управління та забезпечення стійкості і 

життєздатності національної економіки загалом та об'єктів безпеки на різних рівнях її 

системної ієрархії управління. 

Життєздатність підприємства чи організацій в економіці в значній мірі залежить від 

наявного рівня їх економічної безпеки. Тому перед всіма суб'єктами господарювання в нашій 

державі виникає необхідність внутрішньої самооцінки та прогнозування можливих змін в 

стані їх економічної безпеки. Такий підхід викликаний тим, що вони повинні адекватно 

реагувати на дію різних чинників зовнішнього чи внутрішнього походження, які формують 

як потенціал підприємства, так і можливості його повноцінного використання. 

 

 

Різник О. В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дубик  В. Я., к.е.н., доцент 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Підтримка становлення та розвитку малого та середнього бізнесу(МСБ) в Україні є 

одним із визначальних пріорітетів державної політики з перших років економічних реформ. 

Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, 

гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання 

на всіх рівнях та знайшла свій прояв у здійсненні спеціальних заходів державної політики 

щодо підтримки позвитку МСБ в Україні. 

Особливої в цьому контексті уравління економічною безпекою малого та середнього 

бізнесу. Більшості сучасних підприємств доводитьмся діяти в глобальних маштабах: їх 

ринком стає будь-який район з високим рівнем споживання, вони повинні бути здатні 

задовільнити попит споживачів скрізь, незалежно від кордонів і національної приналежності. 

Компанії мислять у глобальних категоріях покупців, технологій, витрат, постачань, 

стратегічнихальянсів і конкурентів. Різні ланки і стадії проектування виробництва і збуту 

продукції розміщуютьсяч в різних країнах та уніфікуються в міжнародному маштабі. 

Створення і розвиток фірм малого і середнього бізнесу в сучасних умовах дозволяє обійти 

безліч бар‘єрів (за рахунок використання трансфертних постачань, цін, сприятливих умов 

відтворення, кращого знання ринкової ситуації, додавання прибутку). 

Відтак, зазначимо, що для нормального розвитку МСБ необхідні фінансові ресурси. 

Тому, нагальною потребою стає формування єдиного глобального світового економічного, 

правового, інформаційного, культурного простору для вільної і ефективної 
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підприємнницької діяльності всіх суб‘єктів господарювання, створення єдиного 

планетарного ринку товарів і послуг, капіталів, робочої сили, економічне зближення й 

обє‘днання окремих країн в єдиний світовий господарський комплекс. 

Однак, враховуючи стан банківської системи, не всі українські банки ведуть гнучку 

кредитну політику щодо клієнтів малого і середнього бізнесу. Тоді, як Європейський банк 

реконструкції і розвитку (ЄБРР) є чи не найуспішнішим гравцем на фінансовому ринку у 

питаннях підтримки приватног сектору у країнах СНД та Центральної Європи. Тому, така 

підтримка для українського малого і середнього підприємництва є вкрай важливою. 

Зазначимо, що ще у вересні 2002 року ЄБРР започаткував нову стратегію співпраці де 

окремим напрямком визначалась підтримка власне малого бізнесу. 

Загалом, в Україні існували та існують можливості для ефективного розвитку різних 

галузей народного господарства і розвитку малого та середгього бізнесу. Відтак, економіка 

України може бути зоорієнтована на розвиток та нарощування виробничих потужностей та 

експортного потенціалу галузей народного господарства, так як ресурсний потенціал є 

достатнім, а можливості його ефективного використання залежать від злаггодженості та 

системваатизації складових стратегій розвитку малих та середніх підприємнств на основі 

інвестиційно-інноваційного розвитку. 

Отже вплив світової спільноти на розвиток вітчизняного малого та середнього бізнесу 

може значно підсилитися завдяки інституціоналізації його підтримки в контексті 

ефективного державного управління економічною безпекою. Про це свідчить світова 

практика створення спеціалізованих банківських установ, утворених за участю міжнародних 

організацій. Проте, на сьогоднішній день ще тільки іде пошук оптимальних форм 

фінансування підтримки малого та середнього бізнесу в управлінні економічною безпекою 

малого та середнього бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

Сверчкова О. В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник - Чопко Н. С., к.е.н., доцент  

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

Економічну безпеку підприємства можна трактувати як стан захищеності усіх систем 

підприємства від можливих загроз при здійсненні господарської діяльності в певній ситуації. 

Враховуючи той аспект, що організація відкрито взаємодіє з навколишнім середовищем, а, 

інколи, на пряму залежить від природних ресурсів, виникає необхідність зміцнення 
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екологічної безпеки як складової економічної. Проаналізуємо вітчизняний досвід управління 

економічною безпекою підприємства через призму соціальної відповідальності сучасної 

організації перед суспільством. 

Ми дотримуємось думки вчених, що соціальна відповідальність бізнесу – це 

відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє 

середовище, що реалізується через прозору та етичну поведінку, відповідає сталому розвитку 

та добробуту суспільства, враховує очікування зацікавлених сторін, поширена в усій 

організації і не суперечить відповідному законодавству і міжнародним нормам поведінки. 

Важливо зрозуміти те, що соціальна відповідальність може гарантувати організації 

економічну безпеку. 

Оскільки існують внутрішня (спрямована на внутрішнє середовище: умови праці,  

мотивацію працівників, навчання, соціальний захист, якість продукції та послуг, вплив на 

навколишнє середовище) та зовнішня (екологічні проекти, програми підтримки культури, 

освіти, науки, спорту, розвиток громадянського суспільства) корпоративна соціальна 

відповідальність, ми розглянемо напрям збереження навколишнього середовища на прикладі 

Кодексу корпоративного управління ПАТ ― Концерн Галнафтогаз
 ‖
. 

Однією з найважливіших цілей підприємства є збереження навколишнього 

середовища. Таким чином, раціональне використання сучасного рівня розвитку науки, 

техніки, суспільства в цілому дасть змогу організації отримати значні переваги в 

корпоративній соціальній відповідальності, а отже, гарантуватиме стійкість системи 

управління економічною безпекою підприємства. Тому ця ціль і відіграє важливу роль у 

соціальній відповідальності ПАТ ―Концерн Галнафтогаз
 ‖
. 

Безумовно, захист довкілля полягає у забезпеченні системних екологічних інвестицій, 

пошук нових технологій, спрямованих на економію ресурсів, поширення свідомої поведінки 

серед працівників та клієнтів організації, скороченні та усуненні негативного впливу, 

спричиненого діяльністю підприємства. 

Враховуючи відповідальність компанії перед суспільством, політика компанії у сфері 

підтримки захисту навколишнього середовища ґрунтується на: 

1. Досягненні рівня екологічної безпеки у сфері перевезення, зберігання та реалізації 

нафтопродуктів. 

2. Підвищенні екологічної безпеки об‘єктів компанії, зниження негативного впливу на 

навколишнє середовище за рахунок підвищення надійності технологічного обладнання, 

забезпечення його безпеки та безаварійної роботи. 
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3. Використанні передових технологій та методів управління для зниження об‘ємів 

викидів та негативних впливів на навколишнє середовище для збереження природних 

ресурсів. 

4. Створенні та реалізації програм, що будуть забезпечувати вирішення найбільш 

важливих завдань екологічної безпеки, що постають. 

5. Прийнятті та реалізації можливих управлінсько-виробничих рішень з обов‘язковим 

врахуванням екологічного аспекту майбутньої діяльності. 

6. Оцінці впливу майбутньої господарської діяльності на навколишнє середовище. 

Для даного підприємства найбільш успішною стала програма захисту довкілля ― 

зелений офіс 
‖
. Зелений офіс – це філософія керування організацією, що дає змогу зменшити 

негативний вплив довкілля через максимальне збереження ресурсів і зменшення кількості 

відходів, зокрема, формування особистої відповідальності за довкілля у працівників та 

клієнтів організації. 

Оскільки екологічна складова полягає в дотриманні чинних екологічних національних 

та міжнародних норм, мінімізації втрат від забруднення та у захисті навколишнього 

природного середовища, можна сказати, що ПАТ ―Концерн Галнафтогаз
‖
 ефективно сприяє 

формуванню позитивного іміджу компанії, відповідно формує лояльне коло споживачів, що 

забезпечує у певній мірі економічну безпеку організації. 

Таким чином, для забезпечення ефективної системи управління економічною 

безпекою будь-якого підприємства, слід розробити концепцію корпоративної соціальної 

відповідальності для конкретної організації та забезпечити конкретні кроки її реалізації. Все 

це зміцнить економічну безпеку організації та забезпечить екологічну безпеку 

навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

Стефанків І. Р., Чунгіна А. М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Шевців Л. Ю., к.е.н., доцент 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

В умовах ринкової економіки виникає об`єктивна потреба у постійному контролі, 

аналізі, коригуванні й прогнозуванні змін фінансового стану та оцінки фінансових 
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можливостей підприємства на майбутнє. Система управління підприємством повинна 

вдосконалюватись з урахуванням накопиченого світового досвіду, новітніх теоретичних і 

практичних досягнень у сфері менеджменту. Як один з ефективних напрямків удосконалення 

системи управління на мікрорівні для вітчизняних підприємств можна запропонувати 

використання бюджетування, яке позитивно зарекомендувало себе в країнах із розвиненою 

ринковою економікою.  

Одним з ефективних напрямків удосконалення системи управління на мікрорівні є 

бюджетування. 

Як свідчать огляд тлумачень термінів «бюджет» та «бюджетування» у літературних 

джерелах та проведені дослідження, немає однозначності та єдності підходів у трактуванні 

цієї категорії. На нашу думку, найбільш глибоке та змістовне визначення бюджетування дає 

Мельник О. Г., розглядаючи бюджетування як управлінську технологію, що передбачає 

формування бюджетів для обраних об‘єктів та їх використання з метою забезпечення 

оптимальної структури та співвідношення доходів та витрат, надходжень та видатків, активів 

та пасивів підприємства чи його ланок для досягнення встановлених цілей з урахуванням 

впливу середовища функціонування.  

Бюджетування діяльності підприємств дозволяє створити ефективну систему 

управління фінансами; підвищити інвестиційну привабливість; оптимізувати доходи й 

витрати в цілому; отримувати консолідовану звітність; розраховувати й оцінювати 

показники ліквідності та рентабельності підприємств; підвищити ефективність управління в 

цілому. 

В основі побудови системи бюджетів підприємств повинні лежати науково 

обґрунтовані принципи, оскільки вони визначають характер та зміст діяльності, створюють 

умови для ефективної роботи і зменшують можливість впливу негативних факторів на 

процес виробництва та реалізації продукції.  

Ми вважаємо, що бюджетне планування на підприємстві повинно будуватися на таких 

основних принципах: 

– уніфікація всіх бюджетних форм, бюджетних періодів і процедур розроблення для 

підприємства та його структурних підрозділів незалежно від специфіки їх господарської 

діяльності; 

– сумісність бюджетних форм та форматів із встановленими формами державної 

звітності; 

– забезпечення можливості складання зведеного бюджету; 

– розподілення накладних витрат на витрати структурних підрозділів та підприємства 

в цілому за формулою, що є єдиною для всіх підрозділів; 
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– стабільність, незмінність процедур бюджетування та встановлених цільових 

нормативів упродовж усього бюджетного періоду; 

– безперервність процедури складання бюджетів, 

– облік доходів і витрат, надходжень та відрахувань у порівняних одиницях обліку; 

– детальний облік найбільш важливих статей витрат, що мають велике значення для 

підприємства. 

Особливістю бюджетів (на відміну від форм бухгалтерської звітності) є те, що форми 

бюджетів не стандартизуються і визначаються цілями і об‘єктами планування, характером і 

обсягами діяльності підприємства, його фінансовою і виробничою структурами. 

Бюджети підприємства можуть складатися за допомогою різних методів (метод 

розроленя бюджетів, метод синхронного бюджетування, метод централізованого 

бюджетування, метод бюджетного планування з «нуля» та ін..). Але в їх основі лежить 

балансовий метод, який допомагає узгодити потреби і ресурси, балансуються не тільки 

підсумкові показники надходжень і видатків, а й для кожної статті витрат визначаються 

джерела покриття. 

Вибір методів розроблення бюджетів залежить від характеристик функціонування 

підприємства, а саме: розмірів та життєвого циклу, стабільності середовища функціонування, 

рівня розвитку бюджетної системи на підприємстві, особливостей внутрішньоорганізаційної 

побудови, централізації управління, наявності розробленої на підприємстві системи норм та 

нормативів, диверсифікації діяльності, кваліфікації працівників, задіяних у процесі 

бюджетування, рівня застосування сучасних інформаційних технологій та программного 

забезпечення. 

Удосконалення системи управління діяльністю підприємства передбачає 

впровадження повної системи бюджетування на великих підприємствах зі значною кількістю 

відокремлених підрозділів та напрямків діяльності, оскільки за рахунок бюджетування 

максимально досягається: покращання координації дій підрозділів, узгодження напрямків їх 

діяльності; підвищення оперативності й ефективності у прийнятті управлінських рішень; 

покращання фінансових результатів на підставі управління прибутком і витратами на 

операційному рівні, більш раціонального розподілу й використання ресурсів, оптимізації 

витрат і здійснення оперативного контролю за постійними й змінними витратами; 

поліпшення платоспроможності за рахунок ефективного управління грошовими потоками 

тощо. 

Отже, найцінніше, що дає підприємству бюджетування, - це координація всіх сторін 

діяльності, зусиль усіх підрозділів на досягнення кінцевого результату і, як наслідок, 

підвищення ефективності та фінансової стійкості. 
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Львівська державна фінансова академія 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Економічна наука розробила, а господарська практика випробувала загальну 

методологію оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Його пропонується оцінювати 

на підставі визначення інтегрального критерію із зважуванням і сумуванням окремих 

функціональних критеріїв, що розраховуються шляхом порівняння (зіставлення) величини 

загрози економічної безпеки підприємства та ефективності заходів щодо її запобігання. 

Метою дослідження є розгляд особливостей оцінки рівня економічної безпеки 

підприємства. 

В цілому, аналіз і оцінку економічної безпеки підприємства виконують у такій 

послідовності: виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають економічну 

безпеку підприємства (по кожній з функціональних складових), аналіз і оцінка ступеня їх 

впливу; розрахунок узагальнених показників економічної безпеки підприємства для кожної з 

функціональних складових; розрахунок інтегрального показника економічної безпеки 

підприємства, розробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення економічної безпеки, 

і оцінка їх ефективності. 

Оцінку рівня економічної безпеки здійснюється порівнянням розрахункових значень 

показника з реальними величинами, одержаними раніше стосовно підприємства, а також 

(коли це можливо) щодо аналогічних суб'єктів господарювання відповідних галузей 

економіки. 

Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну сукупного критерію 

економічної безпеки підприємства здійснюється функціональний аналіз заходів з організації 

необхідного рівня економічної безпеки підприємства за окремими складовими в наступній 

послідовності: 

1. Визначення структури негативних впливів за функціональними складовими 

економічної безпеки. Розподіл об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів.  

2. Фіксація здійснених превентивних заходів для запобігання негативним впливам за 

всіма функціональними складовими економічної безпеки підприємства. 

3. Оцінка ефективності здійснених заходів з погляду нейтралізації конкретних 

негативних впливів за кожною складовою економічної безпеки. 

4. Визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених для подолання 

вже наявних і можливих негативних впливів на економічну безпеку підприємства. 
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5. Виявлення неусунених та очікуваних негативних впливів на рівень економічної 

безпеки і тих, що можуть з'явитися в майбутньому. 

6. Опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних впливів на 

економічну безпеку і запобігання таким можливим впливам. 

7. Оцінка вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення негативних 

впливів на рівень економічної безпеки підприємства та визначення відповідальних за їхню 

реалізацію.  

Результати функціонального аналізу оформляються у вигляді спеціальної таблиці-

карти. Заповнюючи таку таблицю карту, негативні явища, що впливають одразу на кілька 

складових економічної безпеки, вураховують окремо для кожної з них, натомість вартість 

заходів, які повторюються стосовно різних функціональних складових, вураховується в 

бюджеті підприємства лише один раз. 

Оцінка ефективності діяльності відповідних структурних підрозділів підприємства з 

використанням даних про витрати на запобігання можливим негативним впливам на 

економічну безпеку та про розміри відверненої і заподіяної шкоди дає об'єктивну 

(підкріплену економічними розрахунками) панораму результативності діяльності всіх 

структурних підрозділів (відділів, цехів) з цього питання. Конкретна оцінка ефективності 

роботи структурних підрозділів того чи іншого суб'єкта господарювання щодо економічної 

безпеки підприємства здійснюється з використанням таких показників: 

1) витрати на здійснення заходу; 

2) розмір відверненої шкоди; 

3) розмір заподіяної шкоди; 

4) ефективність здійсненого заходу (як різниця відверненої та заподіяної шкоди, 

поділеної на витрати на здійснення заходу). 

Таким чином, врахування особливостей оцінки рівня економічної безпеки 

підприємства дозволить забезпечити його ефективну підтримку в коротко- та довгостроковій 

перспективі.  

 

 

 

 

Сушінець В. В. 

 Львівська державна фінансова академія  
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
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Історія України свідчить, що національна безпека асоціювалася переважно з безпекою 

держави, і головною турботою було забезпечення цілісності державної структури, безпеки 

владних інститутів, стійкості внутрішніх та зовнішніх системних зв‘язків. У XXI ст. ми 

дивимося на державу не тільки як на владний каркас, а сприймаємо її як складну систему – 

соціокультурну, соціотехнічну і соціоприродну водночас. 

 Через недосконалість державного управління соціальна природа феномену безпеки, 

на жаль, постійно виявляється у серйозних надзвичайних ситуаціях, кризових 

внутрішньополітичних процесах, невідповідності реальних дій влади декларативним заявам, 

кризі довіри у відносинах зі стратегічними партнерами тощо. Якщо безпека – це необхідні 

умови існування, то забезпечення національної безпеки загалом – це підтримання цілісності 

державної структури, стійкості й безпечності її системних зв‘язків, а також створення 

нормальних та безпечних умов функціонування всіх її елементів. 

 Мета дослідження - проаналізувати існуючі теоретичні підходи стосовно формування 

економічної безпеки та напрацювання відповідних рекомендацій щодо вдосконалення 

механізмів управління нею. 

Питання про адекватність системи національної безпеки України реаліям XXI ст. 

залишається невирішеним як у науково-теоретичному, так і в практично-політичному 

аспектах. 

Україна двічі формувала концептуальні засади національної безпеки – у 1997-му та 

2003 рр. Однак швидкоплинність подій на міжнародній арені, а також докорінні зміни в 

суспільно-політичному та економічному житті всередині Української держави призвели до 

переосмислення концептуальних підходів у сфері національної безпеки.  

Створити і реалізувати в сучасних умовах ефективну стратегію безпеки, що 

забезпечує захист суспільства від різноманітних загроз, без глибокої наукової розробки 

фундаментальних проблем організації розвитку людського суспільства, вивчення природи 

його інтересів і суперечностей, механізмів їх розв‘язання, раціонального комплексного 

використання ресурсів практично неможливо. 

 Пояснюється це, по-перше, тим, що всі види діяльності, спрямовані на забезпечення 

безпеки суспільства, мають багатоплановий характер. Тому створення загальної теорії 

безпеки передбачає тісну інтеграцію різноманітних наук.  

По-друге, випадковість та невизначеність пронизують усі рівні організації 

матеріального світу. Це призводить до неоднозначного відображення процесів, що 

відбуваються у свідомості людей, а отже, до невизначеності й навіть ірраціональності їх 

реакції на вплив навколишнього світу. 



 469 

 По-третє, організація соціальної системи та її розвиток не підкоряються досить 

точним законам і закономірностям, позаяк умови та засоби забезпечення соціальної 

стабільності здебільшого визначаються суб‘єктивними факторами і є прерогативою 

індивідуального та колективного інтелекту. 

 Основними елементами міжнародної і національної безпеки є політична, економічна, 

воєнна, технологічна, екологічна, гуманітарна та інші сфери діяльності. Кожна зі сфер має 

певну специфіку, своєрідність. Водночас усі вони перебувають у тісному взаємозв‘язку і 

взаємозалежності. Окреме питання стратегії економічної безпеки – це тінізація економіки 

України, що набула тотального характеру в умовах фінансово-економічної кризи. За 

оцінками деяких експертів та дослідників, обсяг тіньової економіки сягає близько 60% ВВП, 

що становить на сучасному етапі реальну загрозу національній безпеці держави. 

Таким чином, Україна давно опинилася в „економічній прірві‖, пошуком виходу із 

якої майже ніхто не займається, а якщо і займається, то вкрай неефективно.  

На наш погляд, можливі три сценарії розвитку стратегії економічної безпеки нашої 

держави. Перший сценарій, який нам прогнозує більшість міжнародних експертів, полягає в 

тому, що Україна не спроможна вирватися із числа країн, які мають відсталу економіку. За 

другим сценарієм, Україні потрібен «прорив» на базі інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку. І, нарешті, третій сценарій передбачає поєднання першого та другого варіантів 

розвитку.  

В результаті дослідження виявлена чітка закономірність залежності національної 

безпеки України та її стратегічної складової – економічної безпеки. Економічна безпека 

держави є однією з головних складових національної безпеки України яка трактується як 

складна багатофакторна категорія. Економічна безпека держави значною мірою залежить від 

організації економічної безпеки суб‘єктів господарської діяльності, що може бути визначена 

як стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів підприємств і 

відображена в оптимальних значеннях фінансових та бухгалтерських показників.  

 

 

Шеремета А. І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Пак Н. Т., к.е.н., доцент 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

Проблема гарантування економічної безпеки України впродовж багатьох років 

залишається надзвичайно важливою, передусім, з точки зору забезпечення стійкого та 

збалансованого розвитку країни в довгостроковій перспективі. Динамічна зміна умов 

функціонування сучасної економіки, здатність мінімізувати вплив на економічну безпеку від 
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дії внутрішніх і зовнішніх загроз визначає рівень конкурентоспроможності країни та 

динаміку соціально-економічного розвитку.  

Становлення української державності має на меті побудову сучасної європейської 

країни з розвиненою економікою, спроможною задовольнити соціальні та матеріальні 

потреби її громадян. Економічні інтереси є частиною національних інтересів країни, але на 

сьогодні саме економіка є найбільш вразливим елементом національної безпеки держави. 

Ефективна система економічної безпеки держави – це питання існування будь-якої держави, 

тому її забезпечення є одним із пріоритетних завдань розвитку  української держави. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування  сутності економічної безпеки 

України та її підсистем. 

Загалом, економічна безпека держави — дослідження національних економічних 

інтересів і загроз економічній безпеці України, здатності держави до захисту національних 

економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, а також здатності національної 

економіки зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення і достатній оборонний 

потенціал у кризових ситуаціях. Це обумовлює ґрунтовне дослідження проблеми 

економічної безпеки України, розвиток та вдосконалення підходів до її аналізу, що 

призводить до необхідності використання економіко-математичних методів, які є важливим 

інструментом системи підтримки прийняття науково-обґрунтованих рішень з метою 

своєчасного виявлення негативних тенденцій та ефективного управління в сфері економічної 

безпеки України.  

Водночас, економічна безпека України – це стан національної економіки, за якого 

забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, 

здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, 

держави. Під життєво важливими інтересами в даному контексті розуміють сукупність 

потреб, які забезпечують існування і прогресивний розвиток особистості, суспільства, 

держави. Економічна безпека є однією зі складових національної безпеки, яка охоплює 

також оборонну, екологічну безпеку тощо.  

Оскільки економіка є основним видом  діяльності суспільства, держави й особистості, 

то економічна безпека – найбільш важлива складова національної безпеки України, яка 

охоплює також оборонну,екологічну безпеку тощо. 

Основними завданнями економічної безпеки є: забезпечення пропорційного та 

безперервного економічного зростання, приборкання інфляції та безробіття, формування 

ефективної структури економіки та розвинутого ринку цінних паперів, скорочення дефіциту 

бюджету та державного боргу, забезпечення соціального захисту та підвищення якості життя 

населення, підтримка стійкості національної валюти тощо. Ці завдання визначають стратегію 
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економічної безпеки як формування та обґрунтування стратегічних пріоритетів, 

національних інтересів, засобів і механізмів вирішення проблем, які актуальні саме в даний 

момент. 

У свою чергу, забезпечення інтересів країни базується на стійкому розвитку регіонів, 

коли реалізація цілей і завдань у сфері регіональної політики відображає формування 

можливостей системи цілеспрямованих дій на загрози регіонального рівня. Але при цьому 

слід враховувати регіональні відмінності рівня економічної безпеки, що визначаються 

нерівномірністю соціального розвитку, особливостями розвитку економіки та розміщення 

продуктивних сил, ступенем динамізму інноваційних перетворень, якістю людського 

потенціалу, інвестиційним кліматом і багатьма іншими чинниками. 

Поряд із вищесказаним, економічна безпека регіону – це здатність регіональної 

економіки функціонувати в режимі розширеного відтворення, тобто стійкого економічного 

зростання, максимально забезпечувати прийнятні умови життя та розвитку особистості для 

більшості населення.  

Економічна безпека регіону – це діапазон рівнів економічних і соціальних показників, 

у межах яких регіон протягом довготривалого періоду розвивається стійко 

Також, економічна безпека на регіональному рівні – це спроможність економіки 

протистояти дестабілізуючій дії внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних чинників, а 

також не створювати загрози для інших елементів регіону та зовнішнього середовища.  

Отже, економічна безпека — стан економіки, при якому забезпечується досить високе 

і стійке економічне зростання; ефективне задоволення економічних потреб; контроль 

держави за рухом і використанням національних ресурсів; захист економічних інтересів 

країни на національному і міжнародному рівнях. 

В усьому різноманітті проблем національної економічної безпеки країни чітко 

визначається регіональний аспект. Тому система економічної безпеки повинна бути 

орієнтована на забезпечення економічної незалежності, стабільність і стійкість, здатність до 

саморозвитку і прогресу. Її основними принципами мають стати комплексність і системність, 

гнучкість, порівнянність витрат на підтримку необхідного рівня економічної безпеки та 

майбутніх збитків в результаті впливу зовнішніх загроз. 

 

 

 

 

 

 

Шліхта О. Я. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Дубик В. Я., к.е.н., доцент 
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ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Тіньова економіка здійснює значний негативний вплив на всі  соціально-економічні 

процеси, які відбуваються в суспільстві. Ігнорування такого суперечливого явища, як тіньова 

економіка, спричиняє серйозні помилки при визначенні макроекономічних показників, та  

неадекватну оцінку найважливіших процесів і тенденцій, тактичні та  стратегічні прорахунки 

щодо забезпечення конкурентоспроможності економіки. 

За  оцінками  експертів в Україні підприємств близько 50-60% працює в тіні. Це вкрай 

негативно позначається на надходженнях до бюджету, здатності держави здійснювати 

масштабні інвестиційні й соціальні  проекти,  ступені  соціального захисту найманих 

працівників, а  також ефективному використанні  природних і фінансових ресурсів  країни.  

Сьогодні детінізація економіки входить до стратегічних засад державної політики 

України, що і підтверджує Закон України «Про основи національної безпеки України» згідно 

з статтею 7 якого тінізацію національної економіки визнано однією з загроз національним 

інтересам і національній безпеці України в економічній сфері. Масштаби тіньової 

економічної діяльності  істотно впливають на обсяги  і структуру ВВП, призводять до 

спотворення офіційних даних про його величину. Тіньова економіка створює реальну загрозу  

національній безпеці та демократичному розвитку держави. Високий рівень тінізації 

економіки вкрай негативно впливає на імідж країни, її конкурентоспроможність, 

ефективність структурних та інституційних реформ. Тому тінізація економіки в контексті 

економічної небезпеки України залишається вкрай актуальною проблемою. 

Відтак, варто дослідити та проаналізувати   процес  детінізації в контексті економічної 

безпеки України та на основі аналізу запропонувати комплекс певних заходів, які 

стимулюватимуть процес детінізації з врахуванням позитивних і негативних результатів її 

впливу на населення та національну економіку. 

Виходячи з стану проблем тінізації в Україні, можна визначити основні чинники 

тінізації економіки нашої країни на сучасному етапі:  

1)  політична невизначеність, недовіра до дій влади  та високий рівень бюрократизму;  

2)  недостатність інституційного забезпечення економічної політики в Україні; 

3)  неефективність управління державною власністю і захисту прав власників; 

4)  системні вади податкової політики та недосконалість бюджетної політики; 

5)  незбалансованість державної регуляторної політики; 

6)  деформація структури зайнятості населення;  

7)  рейдерство, яке пов‘язане з наступним чинником;  

8)  слабкість та недосконалість судової влади;  

9)  утворення тіньової парадержави;  
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10)  непродуктивний відплив капіталів та інші чинники тінізації.  

Тіньовий сектор постійно поширює зв‘язки  з легальним сектором економіки, 

конкурує з ним  та витісняє його  з найбільших  сфер  господарювання. Тіньова  економіка 

створює реальну загрозу  національній безпеці та демократичному розвитку держави, 

негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, 

соціальну та гуманітарну сфери,  громадську  свідомість, міжнародні  відносини  з  іншими 

країнами тощо.  

Для припинення окремих тіньових схем і обмеження тіньової економіки на сучасному  

етапі пропонується ряд заходів, зокрема:  реформування  національної  системи  фінансового  

контролю за здійсненням протизаконної діяльності у напрямі розробки конкретних  

інструментів  обмеження  тіньових  систем  перерозподілу фінансових ресурсів за кожним 

конкретним випадком; формування  спеціального  реєстру  та  загального  переліку  

декларацій  із  заявленими  до відшкодування сумами ПДВ, які вважаються сумнівними; 

застосування  мінімальних  цін  на  високоліквідні  імпортні  товари (передусім  підакцизні)  

для розрахунків  і  сплати  податків;  створення  інституту  представників  митної  та  

податкової  служби  в зарубіжних  країнах (для  обміну  інформацією  про  оподатковування  

зовнішньоекономічної  діяльності українських суб‘єктів підприємництва);  запровадження 

моніторингу за внутріфірмовими цінами в межах холдингових компаній;  застосування  змін  

в  організаційній  структурі  державних  холдингових  компаній (зокрема, позбавлення 

підприємств права юридичної особи) та інші. 

Отже, уряду потрібно від звинувачень бізнесу перейти до визнання власної провини за 

те, що не були вчасно створені належні умови для легалізації господарської діяльності. 

Виходячи з світового досвіду, потрібно встановити вичерпний перелік видів діяльності, 

доходи від яких завжди вважатимуться кримінальними. Також, стимулом детінізації 

економіки має стати продовження широкомасштабної податкової реформи, спрямованої на 

зниження і вирівнювання податкового тягаря, спрощення податкової системи,  посилення 

податкового контролю за рівнем витрат виробництва, заохочення інвестиційної діяльності та  

нагромадження амортизаційних фондів підприємств, мінімізацію витрат на виконання й 

адміністрування  податкового законодавства. 

 

 

 

 

 

 

Шукатка Ю. П. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник - Осідач О. Б., старший викладач  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах процес успішного функціонування і економічного розвитку 

підприємств багато в чому залежить від рівня вдосконалення такої ланки як економічна 

безпека. 

Загалом, економічна безпека підприємства – це забезпечення захищеності життєво 

важливих інтересів підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, що організовується 

адміністрацією та колективом підприємства шляхом реалізації системи заходів правового, 

економічного, організаційного, інженерно-технічного та соціально-психологічного 

характеру. 

Метою забезпечення економічної безпеки підприємства є захист його власності та 

співробітників від джерел зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки, створення умов задля 

запобігання причин, що породжують їх. 

При цьому до загроз економічної безпеки підприємства, зокрема, відносяться:  

- активна участь представників влади та управління у комерційній діяльності;  

- використання кримінальних структур для впливу на конкурентів;  

- відсутність законів, що дозволяють у повному обсязі протидіяти недобросовісній 

конкуренції;  

- відсутність у країні сприятливих умов для проведення науково-технічних 

досліджень;  

- відсутність чіткої та об‘єктивної інформації про суб‘єктів підприємницької 

діяльності та їх фінансове становище; 

- відсутність культури ведення справ у підприємницькому середовищі; 

- дія або бездіяльність співробітників підприємства, що суперечить інтересам його 

комерційної діяльності, наслідком якої можуть бути нанесення економічного збитку 

компанії; витік або втрата інформаційних ресурсів (в тому числі відомостей, що становлять 

комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію);  

- підрив його ділового іміджу в бізнес-колах;  

- виникнення проблем у взаєминах з реальними і потенційними партнерами (аж до 

втрати важливих контрактів);  

- конфліктні ситуації з представниками кримінального середовища, конкурентами, 

контролюючими та правоохоронними органами;  

- виробничий травматизм або загибель персоналу та т. ін.  

Позитивний вплив зовнішнього середовища підприємства на економічну безпеку 

включає технічні та управлінські нововведення. Зазначимо, що необхідність брати до уваги 

нововведення, що виникають як в галузі технології виробництва, так і у сфері організації 
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виробництва та управління, обумовлена, як мінімум, двома причинами, а саме: можливістю 

знизити витрати виробництва і тим самим збільшити прибуток та отримати конкурентні 

переваги на ринку; розширити займаний сегмент ринку або вийти на нові ринки збуту. 

Зрештою вищезгадані дії повинні призвести до зростання прибутку підприємства, зміцнити 

його конкурентні позиції на ринку та сприяти підвищенню рівня економічної безпеки. 

Слід зазначити, що сьогодні не всі керівники підприємств готові повною мірою 

оцінити необхідність створення надійної системи економічної безпеки. Особливо ж складно 

буває визначити конкретні дії, необхідні для захисту тих чи інших життєво важливих 

ресурсів. Внаслідок цього, багато керівників обмежуються створенням на підприємстві лише 

охоронних структур, майже зовсім виключаючи з арсеналу організаційно-технічні та правові 

методи, засоби та способи захисту інформації. 

Заходи забезпечення збереження інформації на окремому підприємстві можуть бути 

різні за масштабами та формами і залежати від виробничих, фінансових та інших 

можливостей підприємства, від кількості та якості секретів, що охороняються. При цьому 

вибір таких заходів необхідно здійснювати, дотримуючись «золотої середини», оскільки 

надмірне приховування інформації, так само як і безвідповідальне ставлення до її 

збереження, можуть викликати втрату певної частки прибутку або призвести до серйозних 

збитків . 

Отже, забезпечення економічної безпеки підприємства становить єдиний 

організаційно-технічний комплекс, у ході формування якого розробляється концепція чи 

політика безпеки. Її основу становить перелік обов‘язкових заходів, спрямованих на 

вироблення плану дій щодо захисту об‘єкта: визначення складу служби безпеки, її місце в 

організаційній структурі підприємства, сфера її компетенції, права та повноваження, 

варіанти дій у різних ситуаціях з метою уникнення конфліктів між підрозділами. Політика 

економічної безпеки підприємства визначає правильний з точки зору організації спосіб 

використання комунікаційних і обчислювальних ресурсів, правила доступу на об‘єкт, 

правила поведінки з конфіденційною інформацією, а також процедури запобігання порушень 

режиму безпеки і реагування на них. 

 

 

 

 

 

CЕКЦІЯ 5 

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. 
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Безпала О.П. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Дубик В.Я., к.е.н., доцент  

 «ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ» В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 

ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

Проблема зайнятості є однією з основних проблем соціально-економічного розвитку 

України. Пошук роботи є доволі складним і тривалим процесом, насамперед для молоді. І з 

кожним роком ця проблема поглиблюється. Особливо з появою на національному ринку 

таких явищ як «тіньова зайнятість» і «тіньова заробітна плата».  

Як заявив президент Конфедерації роботодавців Олег Шевчук, за оцінками 

роботодавців, на сьогодні «в тіні» працюють близько 5-7 млн. українців. Основна частина з 

яких – це молодь, тому вирішення цієї проблеми є вкрай актуальним в забезпечені 

економічної безпеки держави. 

Основними причинами існування тіньової зайнятості є: високе податкове 

навантаження; складна система оподаткування; низький рівень заробітної плати у 

державному секторі; надмірне регулювання діяльності малого підприємництва; низька якість 

державних послуг.  

Це в свою чергу призводить до ряду серйозних проблем в контексті економічної 

безпеки держави, таких як:  

▪ руйнування фіскальної (податкової) бази, яка виконує ряд функцій держави;  

▪ виникнення обмежень на розширення виробництва і економічного зростання країни 

відповідно;  

▪ залучення кримінальних грошей до економіки країни;  

▪ негативний вплив на інвестиційну привабливість країни.  

Також, така система праці має ряд недоліків, для самих працівників, а саме: не 

нормований робочий день; позбавлення працівників соціального, пенсійного та медичного 

забезпечення; відсутність записів про місце праці у трудовій книжці.  

Відтак, державний комплекс заходів детінізації вітчизняного ринку праці має 

включати наступні елементи:  

1. Створення сприятливих умов для легалізації зайнятості та доходів населення.  

Як показує практика, головною причиною тіньової зайнятості та видачі заробітної 

плати «в конверті» є високий рівень нарахувань і утримань з Фонду оплати праці (ФОП) (з 

01 січня 2011 р. найнижчий розмір єдиного соціального внеску встановлений на рівні 36,3% 

визначеної бази нарахування для бюджетних установ). Саме тому формування ефективного 

ринку праці та поліпшення ситуації у сфері офіційної зайнятості неможливе без змін у 
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системі оподаткування. Зокрема, ці зміни повинні передбачати зниження податкового 

навантаження на ФОП на 20–25%. Що ж стосується Пенсійного фонду, то відрахування в 

нього могли б покритися за рахунок легалізації заробітної плати та зростання економіки.  

Щодо змін у оподаткуванні доходів домогосподарств, то вони повинні передбачати 

зменшення податкового навантаження на трудові доходи, за рахунок збільшення 

оподаткування власності та доходів від її використання (наприклад, доходів від оренди 

майна, страхових виплат тощо). У цілому, такі заходи забезпечать зростання пропозиції 

праці, стимулюватимуть легалізацію багатьох видів тіньової діяльності, неофіційної 

вторинної і третинної зайнятості тощо.  

2. Запровадження заходів державної підтримки розвитку підприємництва, зокрема: 

спрощення процедури реєстрації, звітності, врегулювання податкових та митних питань, 

скорочення мережі відповідних інстанцій, а також кількісті обов‘язкових відвідувань 

підприємців різними комісіями та інспекціями; забезпечення неухильного дотримання 

принципів державної регуляторної політики усіма без винятку органами влади; 

впорядкування дозвільної системи на основі європейських стандартів.  

3. Проводення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності, спрямованої на погашення заборгованості із 

заробітної плати та підвищення її рівня. Проводення через ЗМІ роз‘яснювальної роботи 

серед населення щодо соціальних переваг отримання легальних доходів та повноти і 

своєчасної сплати страхових внесків, як гарантії реалізації прав найманих працівників на 

пенсійне забезпечення та соціальний захист. 

4. Удосконалення законодавчої бази у сфері трудових відносин, посилення контролю 

за дотриманням норм трудового законодавства.  

5. Вивчення та запровадження світового досвіду щодо обмеження масштабів 

тіньового ринку праці.  

Отже, реалізація зазначених рекомендацій дасть змогу Україні хоча б на декілька 

відсотків знизити рівень тіньової зайнятості та сприятиме не лише формуванню 

повноцінного ринкового середовища, розвитку економіки, легалізації капіталу, процесу 

демократизації економіки і суспільства в цілому, а й значному підвищенню 

конкурентоспроможності економіки та усуненню реальних загроз економічній безпеці 

держави.  

 

Бешлей В.В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Зеленко В.А., к.е.н. 
АНАЛІЗ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 
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Терміни "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", "інвестиційна 

діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатися в нашій країні порівняно нещодавно. 

Тому поняття та сутність цих термінів в нашій еконовіці трактується по-різному. Так, 

наприклад, поняття "інвестиції" ототожнюють з капітальними вкладеннями, "інвестиційна 

діяльність" - з інвестуванням .  

Термін "інвестиції" походить від латинського слова "invest", що означає вкладення 

коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою 

подальшого збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення. За 

фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в 

господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення - інвестиції це 

видатки на створення, розширення, реконструкцію, та технічне переозброєння основного 

капіталу, а також на пов`язані з цим зміни оборотного капіталу. 

Перехід української економіки від директивно-керованого до ринкового типу 

управління зумовлює пошук і обґрунтування нового шляху економічного розвитку. 

Інвестиційна діяльність являється запорукою ефективної економічної діяльності. 

Актуальними питаннями дослідження особливостей інвестиційного процесу займалися такі 

автори, як Пересада А.А., Майорова Т.В., Борщ Л.М., Герасимова С.В., Блохін В.С., Бровко 

К.М., Тимонін О.М., Гайдуцький А.П., Федоренко В.Г 

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних 

інвестицій як прямих так і портфельних. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, 

порівняно кваліфікована і в одночас дешева робоча сила, значний науково-технічний 

потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої.  

Проте притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного національного капіталу 

перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість 

виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, та ще 

однієї дуже важливої причини корупції.  

 На сьогоднішній день іноземні інвестори які все ж наважуються інвестувати в нашу 

економіку вимагають законодавчих гарантій, великі корпорації та інвестиційні компанії 

вимагають урядових гарантій та пільг. Проте механізм реалізації правових гарантій поки що 

недостатньо відпрацьований. 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більш ніж 83% загального 

обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 13,66 млрд. дол. США, Німеччина – 7,47 млрд. 

дол., Нідерланди – 4,91 млрд. дол., Російська Федерація – 3,66 млрд. дол., Австрія – 3,45 

млрд. дол., Великобританія – 2,3 млрд. дол., Франція – 2,28 млрд. дол., Швеція – 1,76 млрд. 

дол., Віргінські Острови (Брит.) – 1,65 млрд. дол. і США – 1,04 млрд дол. 
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За матеріалами "Інтерфакс-Україна" капітальні інвестиції в Україні в січні-червні 2013 

р. становлять 103,33 млрд гривень, що на 14,6% менше, ніж за аналогічний період минулого 

року. Про це повідомляє Державна служба статистики України. Згідно з даними, основне 

падіння інвестицій відбулося у другому кварталі, позаяк за підсумками першого відомство 

зафіксувало зростання капінвестицій на 3%. 

  Експерти допускали зниження цього показника, враховуючи високу базу 

порівняння в першому півріччі 2012 р. (тоді зростання до 2011 р. становило 29,1%), особливо 

у другому кварталі 2012 р., що було пов'язано зі значними роботами з підготовки до 

чемпіонату Євро-2012, що стартував у червні. 

За даними Державної служби статистики, чисте надходження прямих іноземних 

інвестицій в Україну за перше півріччя поточного року становило 224 млн доларів. Рік тому 

цей показник становив 2,369 млрд доларів, тобто, був у понад 10 разів більшим.  

 Аналізуючи економічний і політичний стан України можна сказати що іноземні 

інвестиції в Україні значно зменшуються. Найперше, саме через корупцію і бюрократію у 

світі склалась негативна думка про нашу державу. Додамо до цього нашу систему 

оподаткування і ось ми маємо результат – Україну віднесли до групи країн з найбільшим 

інвестиційним ризиком.  

Таким чином, напрями інвестиційної політики України необхідно переглянути та 

розробити єдину чітку стратегію залучення іноземних інвестицій, оскільки залучення 

іноземних інвесторів з метою вкладення грошей в економіку держави є основною 

органічною частиною інвестиційної політики будь-якої країни. 

 

 

Білоуха А.М. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Овчиннікова Т. В., к.е.н., доцент 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА КОМПЕТЕНТНОГО 

УПРАВЛІНЦЯ  

Один з найважливіших напрямів перетворень і прогресивних змін у нашій країні – 

перебудова систем управління підприємством. 

Управління підприємством – це процес, в основі якого лежить вплив на колектив 

підприємства та всі сторони його діяльності з метою отримання максимальних результатів. 

Такий вплив на кожному підприємстві та організації виконують управлінські кадри. А отже, 

ефективний процес управління на підприємстві обумовлює результативність діяльності 

всього підприємства. Але процес управління виконують люди, а отже ефективність процесу 

управління залежить від ефективної діяльності управлінського персоналу підприємства, яка 
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в свою чергу складається з ефективної діяльності окремих груп працівників та груп 

працівників різного рівня освіти, кваліфікації, тощо. 

Менеджмент організації, що працює в умовах ринку, висуває високі вимоги до 

управлінського персоналу. Сучасний управлінець – це людина, яка володіє як загальними 

основами науки управління, так і специфічними знаннями та вміннями в області стратегії 

управління, інновацій, маркетингу, управління персоналом та виробництвом. 

Для того, щоб виконувати свої складні функції, менеджери повинні мати специфічні 

знання та володіти здатністю використовувати їх у повсякденній роботі по управлінню 

підприємством. Вимоги до їх професійної компетенції можна умовно розділити на дві групи. 

Першу складають знання та вміння (мистецтво) виконувати професійну роботу в такій 

спеціальності як менеджмент. Вони складаються з: 

- вміння обґрунтовувати та приймати рішення в ситуаціях, для яких характерні висока 

динамічність та невизначеність; 

- здатність засвоювати і використовувати інформацію з питань розвитку галузі, в якій 

працює підприємство: стан досліджень, техніки, технології, конкуренція, динаміка попиту на 

продукцію, тощо; 

- вміння застосовувати передовий досвід з менеджменту на інших підприємствах та в 

інших галузях; 

- здатність управляти ресурсами, планувати та прогнозувати роботу підприємства, 

володіти засобами підвищення ефективності управління; 

- вміння використовувати сучасну інформаційну технологію, засоби комунікації та 

зв'язку; 

- вміння відбирати методи та засоби досягнення найкращих результатів виробничо-

господарської діяльності при найменших фінансових, енергетичних та трудових затратах; 

- наявність спеціальних знань в галузі організації та управління виробництвом 

(теоретичних основ, передових сучасних методів та форм, рекомендацій сучасної вітчизняної 

та закордонної науки управління), а також вміння використовувати їх у своїй практичній 

діяльності; 

- вміння раціонально підбирати та розташовувати кадри; 

- вміння мобілізувати колектив на вирішення поставлених завдань; 

- здатність та вміння підтримувати дисципліну та відстоювати інтереси справи; 

- вміння доцільно планувати роботу апарату управління; 

- розподіляти права, повноваження та відповідальність серед підлеглих; 

- координувати діяльність всіх служб та підрозділів як єдиної системи управління 

організацією; 
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- вміння планувати та організовувати особисту діяльність, поєднувати у ній основні 

принципи управління, використовувати в залежності від ситуації найбільш доцільні та 

ефективні методи та стиль роботи; 

- вміння проявляти високу вимогливість до себе та підлеглих; 

- конкретність та чіткість у вирішенні оперативних питань та повсякденних справ; 

- вміння враховувати та контролювати результати своєї діяльності та роботи 

колективу; 

- здатність заохочувати працівників брати на себе відповідальність у виконанні своїх 

рішень. 

Ці та багато інших знань та вмінь набуваються в процесі вивчення управлінської 

науки, її законів, принципів, методів, засобів роботи з інформацією. Менеджер, який працює 

професійно, обов'язково використовує ті досягнення науки в галузі процесів, методів, форм 

управлінської діяльності, які підвищують ефективність господарювання. 

Друга група вимог до професійної компетенції менеджерів пов'язана зі здатністю 

працювати з людьми та керувати собою. В процесі виконання своїх функцій менеджери 

вступають у взаємодію з широким колом осіб – колегами, підлеглими, керівниками, вищими 

адміністраторами, акціонерами, постачальниками, тощо. Щоб працювати з людьми, що 

настільки відрізняються одне від одного, менеджер повинен мати багато специфічних 

особистих якостей, які підсилюють довіру та повагу з боку тих, з ким вони вступають в 

контакт. Це, насамперед: 

- високе почуття обов'язку та відданості справі; 

- чесність у відносинах з людьми та довіра до партнерів; 

- ввічливе відношення та піклування про людей, не зважаючи на їх становище в 

ієрархії підприємства; 

- здатність швидко відновлювати свої фізичні та душеві сили та критично оцінювати 

свою діяльність. 

Отже, перелічені групи вимог включають як різноманітні професійні характеристики, 

організаційні здібності, вміння працювати з людьми, спрямувати їх на виконання 

поставлених завдань, скоординувати їх дії, так і якості психологічного характеру, які 

проявляються у взаємовідносинах з підлеглими та партнерами по виробничій діяльності. 

Відповідність управлінця цим вимогам забезпечить високий рівень ефективності його 

роботи. 

 

Ващук О.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Пікулик О.І., к.е.н., доцент 
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УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНКАХ 

В наші дні існує маса міжнарожних рейтингів та оцінок рівня розвитку країн. 

Глобальні дослідження, що здійснюються міжнародними організаціями вивчають найбільш 

цікаві сфери життєдіяльності суспільства в різних країнах світу, а отримані результати 

використовують для порівняння соціально-економічних, політичних, культурних позицій 

країн. 

Рейтингові оцінки виступають своєрідним орієнтиром для транснаціональних 

компаній та інвестиційних фондів. Маючи намір вкладати кошти за кордоном, вони 

стикаються з певними ризиками, як-от: недостатньо достовірна інформація щодо надійності 

та кредитоспроможності партнера в країні-реципієнті; загроза тиску з боку фіскальних і 

адміністративних органів; коливання валютних курсів, що є джерелом напруження в роботі 

фінансових менеджерів й інколи призводить до матеріальних втрат підприємства; ризики 

політичного характеру, що можуть позначитися не лише на втраті частини капіталу, а й 

дискредитують чи підривають власний імідж в очах ділових партнерів. Проте вивчити 

фінансові документи компаній та урядів усіх країн світу було б не під силу жодному 

інвесторові, навіть дуже досвідченому. Тому в процесі вибору об'єкта інвестування особлива 

увага надається оцінкам провідних рейтингових агентств, на основі яких і приймаються 

рішення щодо проведення ретельного дослідження на ринку певної країни. Слід зазначити, 

що рейтингові показники мають надзвичайну вагу не лише для нерезидентів, а й для 

національних урядів, оскільки є важливим зовнішнім інформаційним джерелом, а у випадку 

незадовільності сигналізують про необхідність здійснення адекватних заходів щодо їх 

покращення. 

 Враховуючи наявність значної кількості міжнародних рейтингів, які оцінюють стан 

розвитку країн з урахуванням інноваційно-технологічних чинників, виникає потреба у 

здійсненні певних узагальнень щодо місця України на міжнародній арені та визначенні 

відповідних тенденцій для вдосконалення існуючої стратегії розвитку в Україні. 

Відповідно до статистичних даних Всесвітнього економічного форуму (World 

Economic Forum) Україна займала у 2013 р. 47 місце в рейтингу „Індексу рівня глобалізації 

країн‖ з результатом 67,79 що на 3 місця нижче ніж у 2012р. (44 місце із індексом 

глобілізації 68.48). 

Розраховані за методикою організації The Economist Intelligence Unit (аналітичний 

підрозділ британського журналу Economist) показники глобального індексу миру свідчать 

що індекс миру в Україні на 2013р. становив 2,238, до дозволяло їй зайняти в цьому рейтингу 

111 місце,  показник України в цьому ж рейтингу у 2012р. становив 1,935 і вона займала 71 

місце. Глобальний індекс миру - це комплексний показник, який характеризує миролюбність 
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країн світу, вимірюючи рівень насильства всередині держави і рівень агресивності його 

зовнішньої політики. 

„Індекс легкості ведення бізнесу‖ призначений для аналізу діяльності національних, 

насамперед малих і середніх підприємств, протягом всього їх життєвого циклу - від 

створення і до ліквідації, та оцінці нормативних актів, що регулюють їх діяльність протягом 

всього життєвого циклу. Спираючись на дослідження групи Всесвітнього банку „Індекс 

легкості ведення бізнесу‖ в 2012р. Україна зайняла 137-е місце зі 185 країн, а в 2013р. -  112-

те. 

Індекс глобальної конкурентноспроможності розрахований за методикою 

Всесвітнього економічного форуму свідчить що у 2013р. у цьому рейтингу Україна втратила 

11 позицій, опустившись із 74 до 84 місця, з результатом 4,05. 

Індекс свободи преси, що публікується щорічно організацією „Репортери без 

кордонів‖ засвідчує що, Україна в цьому рейтингу у 2013 році посіла 126 місце,  що на 10 

місць нижче, ніж у 2012. 

За індексом сприйняття корупції у 2012р. Україна отримала лише 26 балів зі ста 

можливих і посіла 144-е місце зі 176 країн. Такий рейтинг щороку публікує міжнародна 

протикорупційна організація Transparency International. 

Звіт з розвитку людства, який складається ООН демонструє, що динаміка рейтинку 

погіршилась. У 2010 р. Україна була на 69-й позиції, у 2011р. займала 76-те місце з 

показником 0,737, а в 2012р. 78 місце з показником 0,74. 

Проведене в роботі дослідження показує, що хоча Україна і має значний потенціал 

соціально-економічного розвитку: багаті природні ресурси, високий рівень освіти населення, 

місткий внутрішній ринок, проте цей потенціал використовується неефективно: переважна 

частка населення – нещасливі люди, з низьким рівнем добробуту і нетривалим життям. Щоб 

подолати цей дисбаланс і повною мірою реалізувати потенціал соціально-економічного 

розвитку України, необхідні інвестиції, у тому числі і зарубіжні. Але недоліки державного 

управління (корупція, недотримання норм законодавства, політична нестабільність, 

ускладнений доступ до фінансових ресурсів тощо) знижують привабливість України для 

іноземних інвесторів. 

Щоб покращити ситуацію, яка склалася, необхідно, в першу чергу, досягти 

економічної і політичної стабільності, знизити рівень корупції, створити дієву судову владу, 

підвищити рівень довіри населення до державних і фінансових інститутів, а також сприяти 

підтримці і розвитку підприємництва. При цьому також важливо використовувати існуючі 

національні конкурентні переваги, а саме: досягнення в сферах суднобудування, 

інформатизації, освіти, виробництва військової техніки і зброї,  авіакосмічній сфері тощо. 
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Аналіз місця України в системі світогосподарських зв'язків крізь призму міжнародних 

рейтингів свідчить про те, що ранги нашої країни, надані відповідно до певних критеріїв 

оцінювання, тісно переплітаються між собою. Зазвичай позиція України в одному рейтингу 

пояснюється поточним станом основних показників інших рейтингів. 

Рейтинг України у світі настільки незадовільний, що потребує нагальних і 

радикальних реформ національної економіки. Вони повинні проводитися із максимальним 

використанням наявного науково-технічного й ресурсного потенціалів, інтелектуальних та 

інформаційних ресурсів. Тільки за такої умови Україна виглядатиме пристойно у дзеркалі 

міжнародних рейтингів. 

 

 

Війтів І.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Долбнєва  Д.В,  ст. викладач 
ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМКИ 

ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

В умовах формування ринкових відносин та різноманітних форм власності у 

суспільстві виникла об‘єктивна необхідність в незалежному професійному контролі за 

діяльністю підприємств та її результатами − створення системи професійного незалежного 

аудиту як системного економіко-правового та історично-культурного явища.  

Вивчення економічних проблем розвитку аудиту як підприємницької діяльності в 

Україні та визначення основних напрямків підвищення його ефективності в найближчій 

перспективі стали основною метою нашого наукового дослідження. 

Його результати чітко засвідчили факт наявності значних проблем здійснення аудиту, 

одночасно дали змогу нам окреслити способи їх вирішення. 

Переломним моментом для України та її підприємництва стало ухвалення в квітні 

1993 р. Закону України ―Про аудиторську діяльність‖, що надало легітимності цій формі 

незалежного фінансового контролю та стало імпульсом її інтенсивного розвитку.  

З року в рік Аудиторська палата України разом зі Спілкою аудиторів України 

проводить розробку на основі узагальнення вітчизняної та світової практики науково 

обґрунтованої методики та рекомендацій з питань аудиторської діяльності в Україні.  

Однак, не дивлячись на це, реального попиту на послуги аудитора як захисника 

інтересів існуючого чи потенційного інвестора сьогодні, на жаль, немає. Аудиторські фірми, 

до сьогоднішнього часу стикаються з рядом невизначених питань, що стосуються базової 

теорії аудиту, стратегії формування конкурентних переваг аудиторських фірм на ринку, 

методологічних засад і методичних аспектів проектування траєкторії розвитку професійного 
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аудиту, оптимальної структури аудиторських компаній для визначення національної моделі 

економічного зростання країни. 

Досліджуючи проблеми розвитку аудиту в Україні, ми визначили, що їх є значна 

кількість, що зумовлено економічними, політичними та законодавчими тенденціями 

розвитку нашої держави протягом років її незалежності. Зокрема, нами виокремлено такі 

ключові проблеми, які потребують нагального вирішення: 

а)  відсутність економічного механізму щодо регулювання аудиту (штрафні санкції за 

неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, розвиток 

цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг тощо);  

б)  недосконалі законодавча база і досвід судового розгляду позовів щодо аудиторів 

(аудиторських фірм) (немає методики оцінки розмірів збитку користувачів від не якісного 

аудиту); 

в)  недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 

г)  брак достатнього досвіду здійснення аудиторської діяльності; 

д)  недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси - і неосвоєний 

ринок аудиторських послуг; 

е) недостатній рівень довіри до аудитора та якість аудиторських послуг; 

є) власна система ціноутворення при формуванні ціни на аудиторські послуги; 

ж) відсутність типових форм документів з аудиту та методичних рекомендацій з 

питань його комп‘ютеризації тощо. 

Незважаючи на те, що для розвитку аудиту в Україні вже зроблено дуже багато, ще 

залишаються питання, які потребують першочергової уваги та роз‘яснення, а саме: 

 удосконалення законодавчого регулювання аудиту в Україні;  

 подальше впровадження міжнародних стандартів аудиту;  

 поліпшення методики та організації аудиторських перевірок, їх якості; 

 розробка оптимальної методики визначення вартості аудиту,  

аудиторських послуг;  

 питання аудиторської етики;  

 підготовка і підвищення кваліфікації аудиторів;  

 формування методологічних засад і методичних аспектів проектування стратегії 

розвитку професійного аудиту; 

 розробка внутрішньофірмових стандартів аудиту, робочої документації тощо.  

Відповідно до цього, нами було визначено, що основними напрямами підвищення 

ефективності аудиту в Україні можуть стати: 
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1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, створення до них 

коментарів у повному обсязі. 

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України ―Про аудиторську 

діяльність‖. 

3. Розробка Типових методик аудиторської перевірки фінансової звітності 

підприємств у розрізі галузей їх діяльності (банківська, торговельна, страхова, хімічна, 

металургійна, харчова, легка промисловості, будівельна тощо). 

4. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з 

міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів. 

5. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на основі 

вивчення міжнародного досвіду з цього питання . 

6. Зосередження зусиль професійних організацій на таких напрямах своєї діяльності 

як: а)підтримка та розширення кваліфікації своїх членів; б) моніторинг якості та 

незалежності;в)популяризація в суспільстві професії, зокрема фундаментальних принципів, 

таких як незалежність, чесність, об‘єктивність. 

Вирішення зазначених проблем за допомогою запропонованих напрямків, на нашу 

думку, сприятиме укріпленню конкурентних позицій аудиту, підвищення авторитету 

аудиторських фірм та аудиторів, удосконаленню аудиторської діяльності в Україні загалом. 

 

 

Війтів І.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – П’ятночко Н.Є.,  ст. викладач 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

У процесі реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку та прийняття 

національних стандартів змінюються вимоги до обліку й аналізу ефективності використання 

виробничих запасів, а також розширюються поставлені перед ними завдання. Однією з 

обов‘язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його виробничими 

запасами. Відмінною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, 

перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). 

Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у 

виробництві має велике значення.  

Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування 

структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має 

визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки 

матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Особливістю 
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сільськогосподарського виробництва є те, що як виробничі запаси воно використовує значну 

частину виробленої власної продукції у вигляді кормів, насіння, а також продукти і відходи, 

одержані від переробки продукції у власному господарстві чи на стороні.  

Сьогодні зміни в законодавстві, що регулює бухгалтерський облік в Україні, 

відбуваються досить часто. Це стосується і обліку виробничих запасів. Так, найбільших змін 

бухгалтерський облік зазнав протягом 1999 - 2000 рр. 

Існують суперечності між Інструкцією про застосування Плану рахунків та 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 ―Баланс‖. У балансі немає статті 

―Продукція сільськогосподарського виробництва‖, а є стаття ―Готова продукція‖, в якій 

передбачено показувати запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли 

випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і 

відповідають технічним умовам і стандартам. Тут йде мова про промислову продукція, облік 

якої ведеться на рахунку 26 ―Готова продукція‖, а не про продукцію сільськогосподарського 

виробництва, що обліковується на рахунку 27. Тому виникає питання: де 

сільськогосподарським товаровиробникам відображати у балансі сільськогосподарську 

продукцію? 

Отже, потрібно внести зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків та 

П(С)БО 2 ―Баланс‖ з уточненням їх дії на сільськогосподарські підприємства. Найкраще 

вести облік сільськогосподарських виробничих запасів (насіння, кормів, садивного матеріалу 

тощо) на аналітичних рахунках субрахунку 208 ―Матеріали сільськогосподарського 

призначення‖, які кожне підприємство відкриває самостійно в залежності від видів таких 

запасів. Облік продукції сільськогосподарського виробництва краще здійснювати на рахунку 

27 у розрізі субрахунків, які підприємство відкриває самостійно в розрізі видів продукції: 

продукція рослинництва, продукція тваринництва та промислова продукція. 

На цьому рахунку доцільно обліковувати лише продукцію сільськогосподарського 

виробництва, призначену для продажу на сторону, видачі працівникам у рахунок оплати 

праці, використання в невиробничих цілях. На цей рахунок слід також оприбутковувати з 

виробництва продукцію, призначення якої відразу не можна визначити, а після первинної 

обробки такої продукції та визначення використання у вигляді насіння чи кормів її слід 

переносити з рахунку 27 на субрахунок 208, тобто зараховувати до складу виробничих 

запасів.  

Також проблемним є облік палива на підприємствах АПК та контроль за його 

витрачанням. Досі не створена Інструкція з обліку та зберігання палива для 

сільськогосподарських підприємств, що створює труднощі з обліку паливно-мастильних 

матеріалів, оскільки з‘являються нові форми розрахунків за паливо, які передбачають 
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заправку транспортних засобів по талонах, за платіжними електронними картками, 

використання для роботи автомашин рідкого та газоподібного палива. Тому потрібно 

розробити таку Інструкцію з огляду на специфіку галузі. Досить важливим питанням, яке 

необхідно з‘ясувати, є питання як обліковувати отримані сільгосппідприємствами талони на 

пальне: як грошові документів, бланки суворої звітності чи як пальне? 

Інструкція з застосування Плану рахунків дозволяє обліковувати оплачені талони на 

пальне безпосередньо на рахунку 203 ―Паливо‖. Але треба мати на увазі, що за своєю 

економічною суттю талони є незаперечним правом на отримання пального при його 

пред‘явленні на АЗС постачальника, тому отримані від постачальника талони можуть бути 

визнані активами, оскільки їх вартість визначена в накладній на відпуск талонів, а у 

майбутньому очікується отримати економічну вигоду від їх використання.  

Тому з метою контролю за зберіганням і використанням талонів на пальне 

пропонується оприбутковувати їх на рахунок 203 ―Паливо‖ на окремий субрахунок ―Паливо 

по талонах‖, де вони будуть обліковуватися як отримане паливо за його видами і марками, за 

кількістю палива, а також за вартістю його придбання відповідно до П(С)БО 9 ―Запаси‖. 

Доцільніше впровадити на підприємствах АПК автоматизовану форму ведення 

обліку. Комп‘ютеризована форма обліку запасів допоможе: зробити їх оприбуткування 

своєчасним і повним; правильно документувати надходження й використання запасів; 

покращити контроль за їх зберіганням; додержуватись встановлених норм витрат запасів та 

їх використання за цільовим призначенням; правильно визначати повну собівартість 

придбаних запасів; правильно провести інвентаризацію й виявити запаси, що не 

використовуються в господарстві; контролювати відображення операцій по руху запасів в 

облікових регістрах. Створена для сільськогосподарських підприємств конфігурація в 

програмі ―1С: Підприємство - Бухгалтерський облік для України 8.1‖ забезпечує високий 

рівень адаптації програмного засобу як до особливостей суб‘єкта господарювання, так і до 

змін в обліковій політиці та в діючому законодавстві. 

 

 

Габінет І.О. 
Львівський національний університет ім. Івана Франка 

Науковий керівник –  Грищук А.М.,  к.е.н., доцент 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

В умовах нестабільності економіки Україні необхідний сталий розвиток усіх 

соціально-економічних сфер. Енергетична система, як одна із вагомих соціально-

економічних складових, відіграє важливу роль в економіці країни, здійснюючи значний 
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вплив на її розвиток та функціонування. Вона забезпечує життєдіяльність всіх галузей 

національної економіки та визначає основні фінансово-економічні показники країни. 

Над дослідженнями енергетичної політики регіону працювало багато вітчизняних 

науковців, а саме: Бараннік В.О., Бондар К.В., Вербинський В.В., Земляний М.Г., 

Кушнірецька О.В., Морева В.В. 

Виявлення та характеристика існуючих соціально-економічних передумов та 

особливостей розвитку регіональної енергетичної політики (РЕП). 

Необхідність виділення РЕП із загальнодержавної випливає з того, що регіони країни 

суттєво відрізняються між собою за різними аспектами соціально-економічного та 

енергетичного характеру і, відповідно, потребують різних підходів та засобів управління 

розвитком регіонів. 

В силу дії чинників природного, історичного та соціально-економічного характеру 

регіони України характеризуються диспропорціями, що виявляються у виробництві та 

споживанні окремих видів енергетичних ресурсів за обсягами та за видами, їх врахування 

має стати ключовим питанням у процесі розробки РЕП та визначенні пріоритетів і напрямків 

національної енергетичної політики. 

Серед природних чинників, що мають первинний вплив на формування виробництв і 

першочергово визначають регіональні відмінності, насамперед, виділяють фактор наявності 

в регіонах паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), їх територіального розміщення та 

мінеральних характеристик. 

Найбільшими споживачами енергетичних матеріалів і продуктів нафтопереробки в 

Україні є Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області, які споживають понад 

50% паливних ресурсів країни. Водночас Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, 

Тернопільську області можна вважати низько розвиненими у плані ПЕК, оскільки їм 

притаманні низькі показники споживання окремих видів ПЕР і фактична відсутність їх 

виробництва. 

Щодо продуцентів енергетичних ресурсів, то серед них виділяють групи областей 

паливного (Донецька, Луганська, Львівська, Івано-Франківська, Полтавська, Сумська, 

Чернігівська обл.) та енергогенеруючого спрямування (Рівненська, Миколаївська, 

Запорізька, Харківська, Київська, Хмельницька обл.). 

У структурі споживачів електричної енергії вагомий відсоток споживання належить 

населенню. Саме тому, важливою задачею РЕП в забезпеченні соціально-економічного 

розвитку України є активізація її соціальної спрямованості. 

Неспроможність більшості верств населення оплачувати реальні витрати, пов‘язані з 

генерацією, транспортом та розподілом електричної та теплової енергії, зумовлює 
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необхідність запровадження адміністративних методів, що передбачають соціальний захист 

як споживачів, так і виробників енергії. З одного боку, людина як елемент соціальної 

системи має право на надійне і якісне енергозабезпечення. Крім того, кожний повинен 

платити за фактично спожиту кількість і якість того, чи іншого, енергоресурсу і не за таким 

цінами, що містять у собі вартість значних втрат енергії при її виробництві й доставці. 

Становище ускладнюється тим, що стан житлових і громадських будівель є 

незадовільним: будинки не в змозі зберегти тепло, а системи опалення застаріли та не 

утримуються у відповідному стані. 

Поряд із питаннями зміцнення сировинної та технологічної бази і підвищення ступеня 

її комплексного освоєння виникають екологічні питання щодо ліквідації небезпечних 

наслідків функціонування енергетики, відновлення природного середовища та створення 

безпечних умов життя для населення. 

Налагодження сталого енерго- та паливозабезпечення регіонів з одночасно 

допустимою ліквідацією регіональних диспропорцій, екологізацію та вирішення 

регіональних проблем енергозбереження, підвищення енергоефективності слід вважати 

ключовими питаннями енергетичного розвитку регіону. Активні зусилля мають 

спрямовуватись на вирішення та усунення існуючих недоліків систем централізованого 

електро-, газо-, тепло- та паливопостачання регіональних споживачів. 

 

 

Жибак О.Р. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Пікулик О.І., к.е.н., доцент.  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ 

СВІТОВОГО РИНКУ 

Конкурентоспроможна вітчизняна продукція в умовах глобалізації – це важливий  

фактор соціально-економічного розвитку. 

На сучасному етапі розвитку України існує ряд проблем, пов‘язаних з 

конкурентоспроможністю вітчизняної продукції вимогам світового ринку, а саме:  

- корупція та хабарництво у національній економіці, що спричиняє зменшення 

зацікавленості інвесторів щодо економічної діяльності на території України; 

- неправильна організація з боку держави спрямованості  і масштабів розвитку 

виробництва, значна перевага галузей видобувної промисловості у порівнянні з обробною 

промисловістю та сферою послуг; 

- щорічний дефіцит державного бюджету України (у 2012 році він становив 53 млрд 

грн.) та заборгованість перед іноземними країнами; 
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- неефективне використання природних ресурсів та купівля певної сировини у інших 

країн, володіючи при цьому власними джерелами цієї сировини; укладання невигідних 

договорів з іншими державами, які обмежують права України або свідчать про їх відсутність 

чи наявність лише обов‘язків, що сковує можливості вільної  економічної діяльності; 

- наслідування соціально-економічного розвитку провідних країн світу, не беручи до 

уваги особливостей вітчизняного суспільного поділу праці;  

- зацикленість на  радянських методах і принципах виробництва продукції, високі 

витрати виробництва, відсутність органів, які повинні контролювати  якість  всієї випущеної 

продукції на території України; 

- присутність невидимої класової  та культурної суперечності між українським 

народом, відсутність єдиного національного духу. 

Відсутня чітка стратегія покращення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

Приклади, які засвічують існування цієї проблеми:  

- присутній великий відсоток тіньової економіки (31%) за рахунок надмірного 

податкового тиску, який не дає можливості реалізації вітчизняної продукції за нижчими 

цінами у порівняння з іншими країнами (за рівнем легкості сплати податків у 2012 р. Україна 

посіла 164 місце серед 189 держав світу, розташувавшись в рейтингу між Нікарагуа і 

Сальвадором); 

- надання переваги експорту сировини та імпорту  готової продукції, тобто слабка 

спрямованість промисловості на виробництво товарів кінцевого споживання; український 

ринок заполонили дешеві китайські товари; 

- слабка поінформованість іноземців про національні місця відпочинку, адже на 

сьогоднішній час дуже мало іноземців знають про таку державу як Україна; нерозвинутий 

рекреаційний комплекс Карпат і Криму, а також надмірна забрудненість узбережжя морів. 

Україна постійно намагається копіювати політику провідних країн замість того, щоб 

розробляти власну стратегію і методи підвищення конкурентоспроможності національної 

продукції, або ж вибирає тільки окремі пункти з досвіду інших держав. У нас є мала 

кількість дослідницьких структур щодо покращення якості і зменшення витрат виробництва. 

Більшість заводів працюють на застарілому радянському обладнанні, а українські 

конструктори та науковці виїжджають за кордон у пошуках кращих умов життя. 

Спостерігається слабке фінансування розвитку НТП, не зважаючи на сильну інтелектуальну 

власність. В Україні неповноцінно використовуються власні природні ресурси: наша країна 

має поклади газу і нафти  завдяки яким змогла б забезпечити себе, але не займається їх 

видобуванням, а укладає невигідні угоди з Росією. На українських землях  займаються 

сільськогосподарською діяльністю підприємці інших держав. Верхівка держави спрямовує 
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переважну більшість коштів на розвиток своїх підвладних територій (Донецьк), підсилюючи 

ворожнечу між населенням сходу і заходу. 

На нашу думку, основними шляхами підвищення конкуренто-спроможності 

національної продукції є:  

- розробка і прийняття досконалішого законодавства щодо оподаткування та 

зниження рівня тінізації економіки; 

- розвиток галузей обробної промисловості, а також збільшення їх експорту; 

- створення структур, які б постійно проводили сертифікацію якості продукції і не 

допускали підробки українських товарів; обмеження дозволу ввозу китайських товарів;  

- спеціалізація на таких напрямах, як літакобудування, машинобудування і 

найголовніше – сільське господарство, адже Україна має чудове географічне положення і 

кліматичні умови, велику кількість чорноземів, за рахунок яких повинна посідати перше 

місце у Європі з експорту сільськогосподарської продукції;  

- домінування інтенсивного типу економічного зростання, впровадження досягнень 

НТП, а також  фінансування дослідницьких структур; 

- покращення інформованості іноземних держав про якість вітчизняних туристичних 

послуг, розвиток рекреаційного  комплексу Карпат і Кримського узбережжя, а також різних 

оздоровчих комплексів (адже на території України є багато термальних вод, лікувальних 

грязей, а також найбільші в Європі соляні шахти). 

З вище сказаного можна зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку в Україні 

є багато проблем щодо виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. Проте, наша держава має великі перспективи за 

рахунок працьовитості і розумових здібностей населення. Тому необхідно спрямувати свій 

потенціал у ті сфери економіки, у яких ми маємо переваги в порівнянні з іншими країнами 

світового господарства. 

 

 

Жук О.Б. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник –  Гупало О.Г., к.е.н., доцент 

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

Сучасний етап світового розвитку характеризується динамічним поглибленням 

процесів інтеграції політичного, економічного, культурного життя країн світу, а також 

основною особливістю якого є виникнення великої кількості проблем і суперечностей, які 

ставлять під загрозу майбутнє людства. До глобальних викликів можемо віднести: 

імовірність виникнення глобальної екологічної катастрофи, загострення суперечностей між 
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багатими та бідними країнами, невідповідність організації і механізмів функціонування 

світової фінансової системи сучасним реаліям, посилення протистояння між різними 

релігійними цивілізаціями, поглиблення суперечностей між цільовими орієнтирами на 

зростання споживання та обмеженими ресурсними спроможностями щодо їх забезпечення. З 

огляду на це перед світовою економічною наукою постає завдання пошуку нових 

концептуальних підходів, шляхів і механізмів соціально-економічного розвитку. 

Однією з нових теоретичних доктрин, що зробила спробу відповісти на сучасні 

глобальні виклики, є концепція сталого розвитку, сутність якої полягає в тому, що соціально-

економічний розвиток має бути спрямований на гармонізацію еколого-економічного 

простору з урахуванням поточних інтересів і потреб кожної особистості і суспільства 

загалом без загрози для інтересів і потреб майбутніх поколінь.  

Концепція сталого розвитку ґрунтується на п‘яти основних принципах: 

1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого характеру, для того 

щоб він відповідав потребам людей, що живуть зараз, не втрачаючи при цьому можливості 

майбутнім поколінням задовольняти свої потреби. 

2. Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів, відносні. Вони 

пов‘язані з сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до 

самовідновлення. 

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість 

реалізувати свої надії на благополучніше життя. Без цього сталий і довготривалий розвиток 

просто неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних та інших катастроф - 

злидні, які стали у світі звичайним явищем. 

4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто користується надмірними засобами 

(грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями планети, зокрема відносно 

використання енергії. 

5. Розміри і темпи росту населення повинні бути погоджені з виробничим 

потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється. 

Розрізняють економічний, соціальний та екологічний підходи до обґрунтування 

концепції сталого розвитку. Перший підхід передбачає оптимальне використання обмежених 

ресурсів і використання екологічних - природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, 

включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, 

мінімізацію, переробку і знищення відходів. 

Соціальний підхід обґрунтування концепції сталого розвитку орієнтований на людину 

і спрямований на збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на 

скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Відповідно до цього підходу концепція 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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сталого розвитку передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують 

сферу його життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх 

виконання. 

З точки зору екологічного підходу, сталий розвиток має забезпечувати цілісність 

біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, 

від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Деградація природних ресурсів, 

забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують 

здатність екологічних систем до самовідновлення. 

Охарактеризовані вище три підходи до обґрунтування концепції сталого розвитку – 

економічний, соціальний, екологічний – повинні розглядатись збалансовано, оскільки вони 

дуже тісно взаємопов‘язані і доповнюють один одного. Так, економічний і соціальний 

підходи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові завдання, як досягнення 

справедливості всередині одного покоління (наприклад, щодо розподілу доходів) та надання 

цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення. Механізм взаємодії економічного та 

екологічного підходів породив нові ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в 

економічній звітності підприємств) зовнішніх впливів на навколишнє середовище. Нарешті, 

взаємодія соціального та екологічного підходів викликала інтерес до таких питань як 

рівність між поколіннями, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь, та участі 

населення в процесі прийняття рішень. 

Таким чином, наведемо декілька прикладів впровадження концепції сталого розвитку: 

- будівництво доріг, будівель має супроводжуватися відповідним зростанням 

зелених насаджень - щоб не погіршувати стан довкілля; 

- зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися виснажен-ням чи 

іншим погіршенням якості ґрунту; 

- видобування корисних копалин (наприклад, металевих руд, вугілля) має 

супроводжуватися створенням підприємств, що не залежать від цього видобутку. Таким 

чином, щоб після вичерпання ресурсів майбутні покоління (а часто й поточні) не стикались з 

економічними проблемами; 

- навчання та використання праці жінок не повинне приводити до відмови від 

виконання основного обов‘язку - народження дітей. Фактично найбільша шкода, яка може 

бути завдана майбутнім поколінням - це їх знищення з різних причин. 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Основою розбудови незалежної держави, у якій гармонійно поєднуються інтереси 

громадян України та світової спільноти, має стати модернізація усіх сфер економічного 

життя. Досягти цієї мети можна, беручи активну участь у євро інтеграційних процесах. 

Зона вільної торгівлі з ЄС для України – це насамперед можливість доступу на ринки 

європейських країн без обтяження вартості українських товарів за рахунок ввізних мит, 

тобто можливість збільшення експорту продукції національних товаровиробників та, в 

результаті, зростання економіки. Серед основних умов Угоди про зону вільної торгівлі між 

ЄС і Україною, що безпосередньо вплинуть на обсяги експорту України, слід виділити 

такі:безмитний експорт з України в ЄС промислової і більшості видів сільськогосподарської 

продукції, скасування в ЄС субсидій на експорт сільськогосподарської продукції в Україну, а 

без субсидій експорт для європейських виробників малоцікавий, поступове скасування 

вивізних мит у Україні  на експорт насіння соняшника, брухту кольорових металів та шкур, 

перехідні періоди для лібералізації ввізних мит та лібералізація торгівлі послугами в Україні, 

перехід  на гармонізовані з ЄС стандарти і сертифікати. 

Зона вільної торгівлі з ЄС стане дуже вигідною для української легкої промисловості. 

Експорт українського текстилю, швейної, хутряної та взуттєвої продукції зросте у два рази. 

Українські виробники текстилю  вже в частково інтегровані в європейські ринки і можуть 

бути прикладом для інших українських експортерів. 

Від створення зони вільної торгівлі  з ЄС отримають вигоду виробники харчових 

продуктів, металу та продукції машинобудування. Адже ці галузі, ймовірно, отримають 

європейські інвестиції, яких їм зараз не вистачає. 

Скасування мит на ввезення української продукції збільшить надходження від 

експорту зерна, адже Україна є одним із трьох найбільших експортерів зерна в Європу. 

Збільшаться також обсяги експорту і іншої сіль господарської продукції. 

Та варто враховувати, що із численними перевагами євроінтеграції вона принесе і 

деякі негативні моменти. 

Незважаючи на перспективи розвитку, якщо українська металургія не буде 

модернізуватись, вітчизняні виробники втрачатимуть ринки ЄС та інших країн на користь 

Китаю та Туреччини. Конкуренція за ринок ЄС загострюватиметься і з боку європейських 

компаній та інших великих експортерів до ЄС. Це пояснюється тим, що металургійна 

промисловість ЄС має очевидні технологічні переваги та кращий доступ до великих 

покупців сталі. 
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Також виникатимуть можливі обмеження доступу українських товарів на європейські 

ринки через їх невідповідність європейським стандартам і сертифікатам, зниження рівня 

тарифного захисту промислових товарів, насамперед в автомобільній галузі. 

Слід відзначити, що у товарній структурі українського експорту в регіон ЄС  значне 

місце посідають мінеральні продукти, недорогоцінні матеріали та вироби з них, продукція 

агропромислового комплексу, текстиль та текстильні вироби. Це вказує на вузькість 

асортименту, що в умовах вільної торгівлі може згубно вплинути  на українських виробників 

кінцевої продукції. 

Окрім цього, у разі вступу у ЄС Україна ризикує понести значні втрати через високі 

митні ставки при експорті продукції у країни Митного Союзу, або навіть втратити свій 

найбільший ринок збуту – Росію та країни СНД. Послаблення митно-тарифного режиму для 

експорту української продукції в ЄС може і не компенсувати цих втрат, оскільки низькі 

ставки ввізного мита компенсуються високими стандартами технічного регулювання 

продукції  харчової, деревообробної і паперової промисловості, рибальства та будматеріалів. 

Тому, для попередження та усунення таких загроз, які несе євроінтеграція економіці 

України, потрібно працювати у таких напрямах: по-перше, підвищувати якість та надійність 

продукції; по-друге, впроваджувати інноваційні технології для підвищення технологічного 

рівня і модернізації виробництва і тим самим підвищувати конкурентоспроможність 

продукції; по-третє, диверсифікувати експорт; по-четверте, пропонувати європейському 

ринку замість сировини та напівфабрикатів продукцію із більшим ступенем обробки та 

товари для кінцевого споживання (незважаючи на нульові ставки мита на експорт 

соняшникового насіння, використовувати його для виробництва олії, яку й експортувати  в 

ЄС як готову продукцію; експортувати одяг та хутряні речі власного виробництва замість 

тканин та хутра тощо); і, наостанок, уряду слід проводити зважену зовнішню політику, яка 

узгоджуватиме інтереси українських товаровиробників та світового суспільства. 

 

 

Кінаш О.В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник  – Пікулик О. І.,к.е.н., доцент  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Глобалізаційні процеси, що розпочались в останній чверті ХХ століття в економічній, 

науково-технічній та політичній сферах, викликають неоднозначну реакцію у суспільстві. 

Прихильники глобалізації стверджують, що вона викликала загострення міжнародної 

конкуренції, економію на масштабах виробництва та підвищення продуктивності праці. 

Противники ж наголошують на нерівномірному розподілі благ між країнами та їх надмірній 
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залежності одне від одної.  

Хоча глобалізація і була покликана стерти територіальні та культурні кордони країн, в 

сучасному світі вона є однією з основних причин вироблення національних економічних 

стратегій. Збереження конкурентоспроможності на міжнародному ринку вимагає створення 

конкурентних переваг для підприємств аби утримати їх від потенційної еміграції в більш 

привабливі для ведення бізнесу країни.   

При подальшій інтеграції до світової економічної спільноти Україна зможе брати 

активну, а не пасивну, участь в регулюванні міжнародних економічних відносин. 

Скоротяться витрати на здійснення зовнішньоекономічних операцій, що підвищить цінову 

конкурентоспроможність вітчизняних виробників. За рахунок входження держави до 

прийнятих у сучасному світі економічних норм покращиться інвестиційний клімат. 

Україна має чимало конкурентних переваг, серед яких можна виділити дешеву 

кваліфіковану робочу силу, достатню забезпеченість деякими видами ресурсів, вигідне 

геоекономічне розташування між заходом та сходом.   

Інтеграція передбачає собою членство у різних суб‘єктах економічного життя, таких 

як міжнародні організації (МВФ, СОТ, Світовий банк), Європейський Союз, країни «великої 

двадцятки», неурядові організації. В перспективі вони розширюють можливість вільного 

доступу до зарубіжних ринків.   

Одне з основних питань полягає в тому, як потрапити на міжнародний ринок та 

зайняти там гідну позицію. Досвід Китаю показує, що для цього в принципі достатньо мати 

дешеві товари. Однак країна з дешевими ресурсами та робочою силою в умовах глобалізації 

ризикує перетворитися на сировинний придаток розвинутих країн.  

На сьогодні Україна значно відстає від провідних держав світу в розвитку 

інформаційних технологій, перебуває на початковій стадії формування власних ТНК, 

повільно проводить економічні реформи. У міжнародних рейтингах конкурентоздатності 

Україна пасе задніх. Через неконкурентоспроможність занепадають галузі, які могли б 

переробляти сировину, інші галузі функціонують на неповну потужність.  

Україна не використовує свої конкурентні переваги в зв‘язку з неефективністю 

офіційного сектора економіки, натомість її конкуренти широко застосовують нові технології, 

стимулюють запровадження інновацій, таким чином знижуючи собівартість виробництва й 

оволодіваючи новими ринками збуту.  

Основними пріоритетами України при визначенні відповідного місця на міжнародній 

економічній арені є посилення співробітництва з країнами СНД, інтеграція до європейського 

економічного простору, розвиток економічних зв‘язків з країнами, що стрімко розвиваються, 

членство в міжнародних економічних організаціях.  
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Стратегічною метою є проведення структурних реформ, спрямованих на посилення 

конкуренції у відкритому ринковому середовищі; проведення  інноваційної політики, 

об‘єднавши науковий, технічний та виробничий потенціали. Необхідно навчити підприємців 

навикам прийнятого у світі етичного ведення бізнесу.  

Ефективна економічна модернізація можлива лише за умови наявності розвинутої 

інфраструктури, конкурентного середовища, законодавчого забезпечення (податкова, 

фінансова, банківська системи, адміністративно-правові структури). Окрім того, існують 

певні вимоги й до людського капіталу, його кваліфікації та економічної свідомості. 

Модернізація повинна враховувати національні, історичні традиції та навички народу, в 

країні якого вона проводиться.  

Пріоритетними є розвиток високотехнологічних галузей (космічна, літакобудування) 

та галузей АПК.  Володіючи значним запасом родючих земель в умовах швидкого зростання 

населення в бідних країнах і стрімкої переорієнтації споживачів на органічні продукти в 

багатих, Україна може зайняти одне з провідних місць у цій сфері. На думку деяких вчених, 

саме нестача продовольства буде однієї з головних причин конфліктів та війн між державами 

у найближчому майбутньому.  

Україна займає другу за розміром площу в Європі, має Карпати та Кримські гори, 

вихід до двох морів, декілька зовсім різних культурних регіонів, тому за відповідного 

інфраструктурного оснащення може і повинна стати важливим туристичним центром 

Європи.   

Забезпечити фінансування усіх необхідних реформ, використовуючи лише власні 

сили, практично неможливо. Досвід країн, які здійснили ривок із третього світу в перший 

(Японія, Південна Корея, Сінгапур) показує, що величезне значення має прихід в країну 

іноземних інвесторів, ладних вкладати кошти в розбудову інфраструктури. Для цього варто 

забезпечити їм усі необхідні умови, такі як звільнення від сплати податків, залізні гарантії 

приватної власності, надання необхідної інформації тощо. 
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 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

Останніми роками у світі дедалі більше проводяться дослідження тенденцій розвитку 

економіки. Високий рівень економічного розвитку досягається завдяки використання 

сучасної форми міжнародних відносин, яка характеризується поширенням взаємозалежності 

між країнами, впровадженням новітніх технологій, інноваційним розвитком, 
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фундаментальними перетвореннями у всіх сферах суспільного життя, а саме за рахунок 

глобалізації.  

Глобалізація (від англ. global – світовий, всесвітній) – ключове поняття, яке детермінує 

еволюцію світової цивілізації на зламі тисячоліть, формує нову еру взаємодії націй, 

економічних систем та окремих індивідів, спричиняючи фундаментальні перетворення в усіх 

сферах суспільного життя. Глобалізацією називають тісний взаємозв'язок у світі: рух 

інформації, капіталу, товарів та людей через державні кордони у дедалі швидшому темпі та 

обсязі, взаємопроникнення культур, способів життя, залежність усіх країн світу від 

глобальних проблем. Тому суть процесу глобалізації світової економіки полягає у стрімкому 

зростанні обсягів і різноманітності світових зв'язків, поширенні процесів, практик і структур 

від національного простору до глобальних масштабів, у результаті чого посилюється 

економічна взаємозалежність країн світу, а також формується відносно цілісна економічна 

система, що практично охоплює територію всієї планети і диктує власні правила гри 

національним господарствам. 

Однозначно оцінити вплив глобалізації на світові процеси неможливо. Існують і 

переваги її, і недоліки. Переваги глобалізації чітко сформульовані Р.П. Колосовою, яка 

визначила, що глобалізація дає змогу: 

- досягти більш високі і стабільні середні світові темпи економічного зростання; 

- підвищити рівень життя, урізноманітнити споживчий вибір (перелік доступних 

товарів і послуг); 

- поглиблювати міжнародний розподіл праці; 

- сформувати єдиний світовий простір (доступ до фінансових ринків, ресурсів, 

обмін досвідом); 

- інтегрувати ринок товарів, послуг, капіталу, міжнародної торгівлі; 

- мобілізувати значні фінансові ресурси для здійснення життєво важливих 

проектів для людей всієї планети – запобігання захворювань, подолання наслідків 

екологічних катастроф тощо; 

- отримати доступ до сучасних технологій не тільки для найрозвиненіших країн, 

але й для всієї світової спільноти; 

- ефективніше розподіляти кошти і в кінцевому підсумку сприяти підвищенню 

якості трудового життя, розширенню життєвих перспектив населення (за нижчих затратах); 

- розвивати демографічні процеси в різних регіонах, поширюючи демократичні 

цінності, активізуючи діяльність недержавних інститутів; 

- здійснювати економію на масштабах виробництва, що потенційно може 

сприяти зниженню цін, а значить, стійкому економічному зростанню, підвищенню рівнів 
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зайнятості й життя; 

- підвищити рівень продуктивності праці в результаті раціоналізації виробництва 

на глобальному рівні й поширювати передову технологію, а також посилити конкурентний 

тиск на користь безперервного введення інновацій у світовому масштабі; 

- отримати результат від вільного та широкого розповсюдження капіталу, 

зростання зарубіжних капіталовкладень, розширити можливості для розвитку 

інфраструктури, полегшити контакти між людьми різних країн тощо; 

- поява ТНК. 

Однак, глобалізація економіки несе в собі не тільки переваги, а й недоліки, тобто 

негативні наслідки та потенційні проблеми. Вона супроводжується: взаємозалежністю 

фінансових ринків та залежністю розвитку окремих країн від міжнародного економічного 

порядку; зростанням спекулятивних валютних потоків між державами і вторинних 

фінансових ринків, появою напівкримінальних мережевих структур, що ставлять у 

залежність цілі країни та контингенти, здійснюють рейдерські захоплення держав; станом 

платіжної та торгівельної розбалансованості, що  у сукупності значно обмежують можливість 

формування незалежної макроекономічної політики на національних ринках; передумовою 

для виникнення специфічних конфліктів – культурних, правових, світоглядних; загостреною 

конкурентною боротьбою на світовому ринку; отриманням основних прибутків найбільш 

розвиненими країнами і транснаціональними корпораціями. 

 

 

Лазорко Я. П. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Юкіш В.В., к.і.н., доцент  

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

В економічному потенціалі країни займає вагоме місце. Позитивні сторони малого і 

середнього бізнесу обумовлюється швидкою окупністю витрат, свободою ринкового вибору, 

орієнтацією на  виготовлення товарів і послуг повсякденного побуту, реалізацією інновацій, 

високою мобільністю і раціональністю форм управління. 

Реалії функціонування економічної системи України все більше вказують на 

проблеми, що існують в малому та середньому бізнесі. Тому, є ряд вагомих причин для 

вивчення даної проблеми, зокрема те, що дуже суперечливою є практика розвитку малого і 

середнього бізнесу в Україні та складною для аналізу. Мається на увазі ситуація зі 

створенням механізмів регулювання цієї сфери. 

Для того, щоб підприємництво мало змогу виконувати свої соціально-економічні 

завдання, необхідно підвищувати життєздатність суб‘єктів малого підприємництва. Це стає 
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можливим лише за умов реалізації цілеспрямованих дієвих заходів з підтримки малого та 

середнього підприємництва. 

Сьогодні все більша увага приділяється українському ринку M&A.M&A(Mergers & 

Acquisitions) – перекладається як злиття і поглинання та є абревіатурою, яка 

використовується для ідентифікації операцій, при реалізації яких відбувається передача 

контролю по управлінню бізнесом або його частини,які називають M&A-угоди. За даними 

Ernst & Young об‘єм українського ринку M&A за підсумками 2012 року сягає близько $7,3 

млрд. При цьому в 2011 р. Україна, як і інші ринки, що розвиваються, буде залишатися в 

центрі уваги іноземних інвесторів. 

Згідно даним агентства Mergermarket, минулого року 41 українська компанія змінила 

власника. Офіційно підтверджена вартість 18 операцій складає $2,7 млрд. На думку 

експертів, активізація M&A в Україні була логічним продовженням поліпшення світової 

ситуації: об‘єм операцій злиття і поглинань минулого року виріс на 16% і склав $1,92 трлн. в 

порівнянні з $1,65 трлн. у 2009-му. 

Дослідження показали, що основним стимулом до інтеграції організації є прагнення 

досягти ефекту синергії. Основними видами синергетичних ефектів та можливостями 

компанії під час їх досягнення є: 

- маркетингові – освоєння нових ринків та каналів збуту; виведення на ринок 

додаткових продуктів; отримання економічних вигод від ефекту масштабу; 

- управлінські – отримання конкурентних переваг, зменшення рівня ризику 

ведення бізнесу, отримання технологічної цілісності об‘єднання, оптимальне використання 

кадрових ресурсів; 

- фінансові – збільшення ринкової вартості інтегрованого об‘єднання; 

можливість скорочення  витрат та зростання величини чистого прибутку; можливість 

економії на податкових платежів; додаткове акумулювання грошових ресурсів; фінансова 

диверсифікація.  

Сучасний ринок поділений не між множиною дрібних виробників, а між великими їх 

об‘єднаннями. Така ситуація наштовхує на думку: хіба створення таких потужних об‘єднань 

не погіршить становище вже і так майже знищеного малого і середнього бізнесу. На місце 

саморегулювання ринку приходить механізм нав‘язування ринку волі корпорацій та 

держави, можливостей та умов самостійно вести малий і середній бізнес, а особливо з 

отриманням прибутку, практично немає. 

Звичайно, об‘єднання підприємств в сучасних умовах стало необхідністю, оскільки 

самостійно функціонувати та витримувати конкуренцію на ринку може не кожне 

підприємство малого та середнього бізнесу. Ефективність злиття та об‘єднання досягається 
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за рахунок диверсифікації фінансових послуг в межах одного фінансового об‘єднання 

різнопрофільних компаній. Основними видами фінансових послуг таких об‘єднань є 

кредитування, страхування, управління активами,обслуговування інвестиційних проектів. 

Об‘єктивною є потреба прийняття моделі змішаної економіки, в якій держава мала б 

змогу активно впливати на її розвиток, контролювати процеси злиття та об‘єднання з метою 

сприяння розвитку підприємств малого та середнього бізнесу. Об‘єднання підприємств 

повинно стати тимчасовою необхідністю з метою залучення додаткових коштів,джерел 

фінансування, удосконалення системи управління, а потім виходом уже «модернізованого» 

підприємства на самостійний рівень функціонування. Реалізація такої моделі ринкових 

трансформацій, хоч і потребує реформування ринку, значних перетворень в законодавстві, 

але може мати позитивний ефект для малого та середнього бізнесу, особливо в умовах 

загострення світової фінансової кризи. 

 

 

Литвинюк І.В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник – Юринець З.В., к.е.н., доцент  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ 

ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

Соціально-економічний розвиток – це багатомірний процес, який має розглядатися з 

урахуванням такої сукупності соціальних та економічних цілей, як: зростання виробництва 

та доходів населення; збільшення добробуту, поліпшення стану здоров‘я, якості освіти; 

формування умов, які сприяють зростанню гідності громадян; змін у свідомості громадян; 

змін у традиціях та звичках. 

Одним з основних завдань соціально-економічної політики держави є удосконалення 

політики оплати праці працівників бюджетної сфери економіки з метою посилення мотивації 

працівників, зацікавленості в результатах праці.  

Стандарти оплати праці, що діють в Україні надто низькі, низький рівень життя 

широких верст населення та відсутність безпосереднього зв‘язку між заробітками й 

ефективністю праці впливають на зниження економічної і трудової активності. Існуюча в 

Україні система оплати праці в бюджетній сфері згідно Єдиної тарифної сітки не є повністю 

ефективною і потребує удосконалення. 

Так Кабінетом Міністрів України було схвалено розпорядження від 19 січня 2011 р. 

N29-р «Про Концепцію удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери», де 

метою реалізації є вдосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери та створення 

належних умов для підвищення ефективності їх праці. Концепцію передбачається 
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реалізувати в період 2011-2016 років. Урядом були розроблені такі напрями та заходи 

удосконалення законодавства: 

1. Напрями удосконалення законодавства з питань оплати праці працівників окремих 

галузей бюджетної сфери: 

- розроблення критеріїв та механізмів віднесення посад працівників окремих 

галузей бюджетної сфери до розрядів Єдиної тарифної сітки; 

- забезпечення оптимальних співвідношень тарифних коефіцієнтів Єдиної 

тарифної сітки з урахуванням їх обґрунтованої різниці між розрядами; 

- усунення необґрунтованих диспропорцій у рівні оплати праці працівників, які 

виконують однакову за рівнем складності та функціональними ознаками роботу; 

- систематизація доплат і надбавок до основної заробітної плати, які 

встановлюються працівникам окремих галузей бюджетної сфери, з метою підвищення 

питомої ваги основної заробітної плати; 

- упорядкування умов оплати праці працівників закладів, яким надано статус 

академічних і національних; 

- удосконалення системи преміювання працівників бюджетної сфери залежно від 

їх внеску в результат роботи установи, закладу або організації. 

2. Заходи, які необхідно вжити для удосконалення оплати праці працівників 

бюджетної сфери: 

- поетапне підвищення заробітної плати працівників окремих галузей бюджетної 

сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, із забезпеченням 

гарантій з оплати праці, що встановлені законами про діяльність у галузі освіти, охорони 

здоров‘я, культури і спорту; 

- визначення на основі удосконаленої Єдиної тарифної сітки розмірів посадових 

окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних 

робіт та умов праці; 

- удосконалення нормативно-правової бази з питань оплати праці працівників 

окремих галузей бюджетної сфери; 

- упорядкування переліку додаткових видів виплат. 

3. Для удосконалення системи оплати праці необхідно: 

- законодавчо закріпити поняття працівників бюджетної сфери, у якому 

визначальним критерієм буде джерело фінансування засобів на виплату заробітної плати;  

- удосконалити законодавчі акти з питань оплати праці працівників освіти; 

- запровадити єдину тарифну сітку для працівників закладу; 
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- узгодити оклад працівника І тарифного розряду із законодавчо встановленою 

мінімальною зарплатою; 

- встановити оптимальний діапазон тарифної сітки, оскільки для побудови 

системи оплати праці працівників освіти залежно від їх кваліфікації діапазон тарифної сітки 

має виключне значення. 

Удосконалення організації оплати праці підвищує її мотивацію, продуктивність та 

впливає на кінцеві результати роботи. Проте проблема удосконалення полягає у тому, що 

зміни в оплаті праці повинні відбуватись на основі нормування праці. Для ефективного 

вдосконалення елементів оплати праці необхідним є державна підтримка та надійна 

законодавча база з урахуванням сучасного темпу економічного життя та інших актуальних 

проблем. 

 

 

Малець П.І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Григор`єва М.І., старший викладач 

ТІНЬОВІ МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

КРАЇНИ 

З часу здобуття незалежності перед Україною постала ціла низка життєво важливих 

проблем. Найголовнішою з них, на нашу думку, є забезпечення національної безпеки. Таке 

завдання передбачає розгляд і розв‘язання цілого комплексу питань, одним з яких є 

регулювання міграційних потоків. Для України таке завдання значно ускладнюється, 

зважаючи на її молодий вік та відсутність традицій вирішення подібних питань. Спектр її 

національних інтересів тільки формувався, розширювався, і одночасно зростали внутрішні й 

зовнішні загрози цим інтересам. 

На жаль, в Україні регулювання міграційних процесів, незважаючи на важливість цієї 

проблеми, не відноситься до пріоритетних національних інтересів. Більше того, згідно з 

експертними оцінками, на середину 90-х рр. XX ст. неконтрольовані міграційні процеси 

займали останнє місце серед загроз національній безпеці України. Причому рейтинг 

найближчої загрози національній безпеці (поширення інфекційних захворювань) був удвічі 

більше. Слід відзначити, що ці показники не змінювались протягом останнього десятиліття. 

В практиці права в структурі нелегальної міграції виокремлюють чотири основні 

категорії: 

 особи, що в‘їжджають в країну нелегально без документів, а також іноземці, у 

яких заявлена мета в‘їзду не відповідає їхнім намірам; 

 іноземні громадяни, які навчалися в країні або працювали, проте після 

завершення термінів навчання або праці не повернулись на батьківщину; 
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 транзитні мігранти, які мають намір виїхати в країни Заходу; 

 біженці, які уникають виїзду з країни після отримання відмови від притулку. 

За даними ООН, за кількістю іммігрантів Україна нині перебуває на четвертому місці 

у світі після США, Росії і Німеччини: їх чисельність становить понад 5 млн., що складає 

11,4% від усього населення країни.  

Згідно статистики нелегальної міграції, оприлюдненої Держприкордонслужбою 

України, загальна чисельність виявлених українськими прикордонниками станом на 2012 рік 

нелегальних мігрантів становить близько 30 тис. осіб. За той самий період за незаконне 

перетинання держкордону прикордонники затримали 264 нелегальних мігрантів (44 – 

Молдова, 43 – Таджикистан, 38 – Афганістан, 32 – Киргизстан, 10 – Алжир, 97 – інші). В 

Україні на 22% зменшилася кількість мігрантів із країн СНД, при цьому кількість 

нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки, насамперед із Сомалі, Афганістану і Еритреї, 

зросла на 10%, а також зменшення цьогоріч на 28% спроб використання потенційними 

мігрантами нелегальних шляхів в‘їзду в Україну.  Більш всього нелегальних мігрантів 

затримано в Київській і Закарпатській областях, а також в м. Києві. 

Проблема надмірного припливу трудових мігрантів може стати загрозою національній 

безпеці. На жаль, суттєвість цієї проблеми поки що не усвідомлено в Україні повною мірою. 

Так, імміграція тягне за собою низку негативних наслідків, які містять пряму загрозу 

національній безпеці, зокрема: 

 зниження життєвих стандартів та якості життя приймаючої країни; 

 зростання безробіття серед населення приймаючої країни; 

 відплив грошових коштів в країни походження мігрантів; 

 посилення залежності національної економіки від трудових ресурсів інших 

держав, розмивання національного трудового потенціалу; 

 посилення тиску на державну сферу соціальних послуг та комунальний сектор;  

 посилення зовнішнього соціокультурного впливу на українське суспільство, 

що підвищує ризик його фактичної деукраїнізації; 

 зменшення питомої ваги власних громадян в структурі економічно й суспільно-

політично активного населення, формування автономних співтовариств зі своїми 

субкультурою й звичаями; 

 насичення нелегальними іммігрантами тіньового сектора економіки (за 

даними МОП  частка іммігрантів в чисельності зайнятих в тіньовій економіці України 

складає 75%). 

В умовах повної незахищеності, як соціальної, так і правової, цілком вірогідним є 

поширення правопорушень, криміналізація середовища біженців. Внаслідок ситуації, в якій 
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опинилися батьки, молоді люди не можуть пройти звичайний процес соціалізації і поступово 

перетворюються у маргінальну групу, що згодом може становити загрозу стабільності 

українського суспільства. Небезпека полягає не лише у кількісному зростанні нелегальної 

міграції, але й у вкрай несприятливому її впливові на криміногенну ситуацію в країні. Не 

маючи документів, законних підстав до існування, нелегальні мігранти стають поживним 

середовищем для правопорушень, злочинних дій. Відкидання біженців на периферію 

суспільного життя, у сферу «тіньового» бізнесу та протиправних дій може стати основою 

зростання ксенофобії, расової нетерпимості в суспільстві, що небезпечно як для самих 

біженців, так і для корінного населення, становить загрозу утвердженню подальшої 

демократизації в українському суспільстві. З нелегальною міграцією пов‘язана корупція та 

зловживання службовим становищем посадових осіб, організована злочинність тощо, без 

підтримки яких нелегальна міграція просто не могла б існувати. 

Роблячи підсумки, можна сказати, що держава приділяє недостатньо уваги 

міграційним проблемам, існують суттєві недоліки в нормативно-правовій базі регулювання 

процесами міграції, неефективно працюють виконавчі органи влади. Недостатня увага до 

проблем міграції, недооцінка її впливу на національну безпеку можуть завдати значних 

збитків національним інтересам України вже в недалекому майбутньому. 

 

 

Мілешко О.В. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гарасим П.М., д.е.н., професор  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Процеси європейської інтеграції України потребують подальшого реформування 

бухгалтерського обліку, який визначено однією з пріоритетних сфер адаптації законодавства 

України до стандартів ЄС. Реформування обліку в Україні здійснюється без належного 

теоретичного обґрунтування. Забезпечення достовірності бухгалтерської інформації та 

врахування усіх особливостей обліку вимагає удосконалення  методології бухгалтерського 

обліку та вирішення його нагальних проблем у розрізі видів економічної діяльності.  

Законодавством України житлово-комунальні послуги визначаються як результат 

господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання й знаходження осіб 

у житлових та нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд 

згідно з нормативами, нормами, стандартами, порядками і правилами. Одночасно комунальні 

послуги розглядаються як результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення 

потреб фізичної або юридичної особи в забезпеченні холодною й гарячою водою, 
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водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових 

відходів у порядку, встановленому законодавством. 

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні житлово-комунальне господарство 

(ЖКГ), в якому експлуатується майже 25 % основних засобів країни і зайнято близко 5 % 

працездатного населення, є одним з найбільш проблемних для ринкових перетворень 

секторів економіки. Реформування ЖКГ на сьогодні призвело до зміни концептуальних 

підходів до порядку управління житлом – створення служб єдиного замовника, об‘єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) як форми управління житлом, поширеної у 

розвинутих країнах. У бухгалтерському обліку з‘являються нові об‘єкти – субсидії, 

приватизовані квартири; все це вимагає розробки нових методологічних підходів до обліку в 

ЖКГ.  

Організація і методика бухгалтерського обліку в ЖКГ значною мірою обумовлена 

особливостями цієї галузі економіки, серед яких найбільш значущими є такі: 

1) висока соціальна значущість, що зумовлює контроль з боку держави та державне 

регулювання; 

2) високий рівень комплексності, великі площі обслуговування, різноманітність видів 

робіт; 

3) відсутність запасів готової продукції; 

4) специфічна структура основних засобів та витрат; 

5) неможливість відмови від житлово-комунальних послуг; 

6) специфічність взаємовідносин та розрахунків із споживачами послуг; 

7) монополізм галузі та невизначеність питань власності. 

Технічна відсталість галузі зумовлює незадовільний рівень житлово-комунальних 

послуг та нераціональне використання ресурсів. Неможливість відмови від житлово-

комунальних послуг та монополізм галузі при недостатньому рівні доходів значної частини 

населення зумовлює як неможливість вибору іншого постачальника цих послуг, так і 

низький рівень їх оплати, значну заборгованість споживачів послуг, а отже, і складний 

фінансовий стан окремих підприємств ЖКГ. 

Гармонізація обліку і звітності досягається в нашій країні реформуванням обліку 

згідно з міжнародними стандартами; стандартизація обліку як один з основних напрямів його 

удосконалення необхідна на всіх рівнях регламентації обліку – на рівні країни, галузей, 

підприємств. Обґрунтування необхідності стандартизації обліку на рівні галузей і 

доцільності розробки для найбільш специфічних з них окремих стандартів і методик та 

виконане дослідження методології обліку в ЖКГ дало змогу запропонувати стандарт 

бухгалтерського обліку ―Житлово-комунальні послуги‖, в якому визначено терміни, зокрема, 
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житлово-комунальні і комунальні послуги, дотація, субсидія, управитель тощо, наведено 

класифікацію житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства, розкрито порядок 

визнання та оцінки активів підприємств ЖКГ, у тому числі житлових будинків, витрат і 

доходів, пов‘язаних з наданням житлово-комунальних послуг, та порядок розкриття 

інформації щодо житлово-комунальних послуг у примітках до фінансової звітності. 

Однією з найбільших проблем обліку на сьогодні постає неузгодженість податкового 

обліку з бухгалтерським. Аналіз недоліків податкового обліку та постійних змін у ньому дав 

змогу обґрунтувати необхідність узгодження податкового обліку з бухгалтерським шляхом 

інтеграції їх в єдину систему, визначити принципи узгодження, очікувані позитивні 

результати та напрями узгодження з пропозиціями щодо внесення відповідних змін до 

нормативних документів. Принципами узгодження податкового обліку з бухгалтерським та 

вдосконалення податкового законодавства мають бути: прозорість, ясність законодавства; 

простота визначення податків і помірний обсяг нормативних документів; збільшення 

надходжень від податків за рахунок збільшення бази оподаткування, а не розміру податків; 

оптимізація податкової звітності, зменшення кількості звітів і показників у них; максимальне 

наближення до  бухгалтерського обліку, який вже реформовано згідно з міжнародними 

стандартами. 

Основні напрями узгодження бухгалтерського та податкового обліку мають бути 

такими: при списанні на витрати запасів враховувати вартість не тих запасів, що 

придбаваються, а тих, що передаються у виробництво з їх оцінкою згідно із стандартами 

бухгалтерського обліку; відмовитися від порядку нарахування амортизації за податковим 

законодавством; встановлювати обмеження щодо мінімального строку корисного 

використання об‘єктів основних засобів та щодо застосування методів прискореної 

амортизації основних засобів, щоб невиправдано не зменшувати базу оподаткування 

податком на прибуток; вести єдиний бухгалтерський облік витрат та доходів підприємств з 

виділенням тих витрат, які не повинні враховуватися при визначенні оподатковуваного. 

Одна з основних особливостей комп‘ютеризації обліку в ЖКГ полягає в доцільності її 

централізації на рівні міст. 

Це обумовлено важливою характерною рисою обліку в житлово-комунальному 

господарстві, яка визначає особливості комп‘ютерних систем бухгалтерського обліку в 

галузі, а саме: знаходження виробників і споживачів житлово-комунальних послуг у межах 

одного міста при значній кількості споживачів і необхідності розподілу платежів кожного з 

них між різними підприємствами та організаціями. Тому централізовану комп‘ютерну 

обробку інформації щодо розрахунків зі споживачами житлово-комунальних послуг 

реалізовано в багатьох містах України та близького зарубіжжя. 
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Недоліком системи є надання підприємствам ЖКГ інформації тільки на паперових 

носіях, що потребує введення цих даних в комп‘ютерну систему підприємства вручну. 

Удосконалення систем централізованої комп‘ютерної обробки інформації щодо розрахунків 

за житлово-комунальні послуги має полягати в реалізації порядку надання інформації 

підприємствам ЖКГ на машинних носіях або через комп‘ютерну мережу. 

Дослідження розвитку інформаційних систем і технологій на сучасному етапі та рівня 

комп‘ютеризації обліку в житлово-комунальному господарстві дало змогу визначити склад 

автоматизованих робочих місць (АРМ) в управляючого житлового будинку та необхідні 

зміни до існуючих програм комп‘ютеризації бухгалтерського обліку для адаптації їх до 

обліку на підприємствах  ЖКГ та в ОСББ. Зокрема, необхідно формування довідників 

квартиронаймачів та журналів розрахунків з ними, довідників і журналів за видами платежів.  

Аналіз нормативно-методичного забезпечення та практики обліку в ЖКГ свідчить про 

необхідність їх вдосконалення, активізації вирішення проблемних питань, прискорення 

розробки та внесення змін до чинних нормативних актів та звітних документів з метою 

раціоналізації обліку житлового фонду та його окремих компонентів. Особливо це є 

важливим в сучасних умовах реформування економіки України в контексті світових 

інтеграційних процесів. 

 

 

Мигул Р.С., Супруновська Н.О. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Шевців Л.Ю.,  к.е.н., доцент  

ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ ДЛЯ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Малий бізнес відіграє важливу роль у підвищенні зайнятості населення та послабленні 

соціальної напруги, забезпеченні економічної стабільності та інноваційного зростання, створенні 

передумов для становлення середнього класу.  

Відповідно до вимог ринкової економіки в Україні затверджена Програма реформування 

системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів (МСФЗ) і для малого 

підприємництва. Однак основною перепоною складання такої звітності є її трудомісткість та 

значні фінансові витрати. Також варто відзначити і незацікавленість в складанні звітності за МСФЗ 

малими підприємствами, які працюють виключно на внутрішньому ринку та не планують виходити 

на міжнародні ринки капіталу та робочої сили. 

З метою визначення правових та економічних засад державної політики у сфері 

підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) було прийнято Закон 

України ―Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
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Україні‖ від 22.03.2012 ғ 4618-VI , а також внесено зміни в розділ XIV Податкового кодексу 

України 02.12.2010 ғ 2755-VI. 

Згідно прийнятих законодавчих актів МСФЗ для МСП в Україні мають право 

застосовувати різні за розмірами та обсягами діяльності підприємства (див. Таблиця 1). 

Таблиця 1 

Критерії визнання підприємств 

Види 

підприємств 

Критерії визнання підприємств 

середня кількість працюючих 

за звітний період 

річний дохід від будь-

якої діяльності 

Середні 

підприємства 

до 250 осіб до 50 млн євро 

Малі 

підприємства 

до 50 осіб до 10 млн євро 

Мікропідприємс

тва 

до 10 осіб до 2 млн євро 

 З таблиці 1 видно, що МСФЗ для МСП мають право застосовувати підприємства, які 

відрізняються обсягами річного доходу і середньою кількістю працюючих. Однак підприємства 

мають значні відмінності в масштабах виробництва продукції, сфері та галузі діяльності, обсягах 

фінансових і трудових ресурсів, можливостях доступу до ринків капіталу і робочої сили. 

Підприємство повинно самостійно приймати рішення щодо необхідності та доцільності 

складання такої звітності з урахуванням принципу ―витрати-вигоди‖, коли фінансові вигоди від 

складання фінансової звітності за міжнародними стандартами перевищують понесені витрати на її 

складання. 

Використання МСФЗ для МСП є доцільним і обґрунтованим для середніх компаній, які 

мають міжнародних партнерів або мають можливість виходу на міжнародний ринок капіталу, і, 

відповідно, занадто обтяжливим для малих і мікропідприємств, які працюють на національному 

ринку без можливості і бажання виходу на міжнародний рівень. 

У П(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ зазначено, що для суб‘єктів 

малого підприємництва встановлено скорочену за показниками фінансову звітність у складі 

Балансу і Звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначено П(С)БО 25 

―Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва‖ . Отже, якщо малі підприємства працюють на 

внутрішньому ринку без наміру виходу в майбутньому на міжнародні ринки, то вони складають 

скорочений пакет звітності 

У разі прийняття рішення керівництвом малого підприємства про складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами згідно з нормами МСФЗ для МСП такі підприємства мають 

складати повний комплект фінансової звітності, який затверджений П(С)БО 1. 

Отже, порівнюючи пакети фінансової звітності за національними та міжнародними 

стандартами видно, що фінансова звітність за новими національними стандартами приведена у 

відповідність до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в тому числі для складання 

фінансової звітності малими і середніми підприємствами. 
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Мидлик Ю.І. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Зеленко В.А., к.е.н.  

ДИНАМІКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

ФОНДОВОГО РИНКУ  В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Тема досліджень присвячена загальним тенденціям динаміки капіталізації ПФТС 

(Першої Фондової Торгівельної Системи) за період 1998-2012 рр. Слід зазначити, що 

фондовий ринок (ринок цінних паперів) — це частина ринку капіталів, де здійснюються 

емісія, купівля і продаж цінних паперів. 

Актуальність теми дослідження полягає у тому,  що сучасний розвиток світового 

господарства позначений  насамперед якісними змінами у всебічних відносинах між 

країнами світу. При цьому на  сучасному етапі найбільш динамічно розвивається саме їх 

фінансовий компонент. Саме він отримав назву фінансова глобалізація, яка багато в  чому 

визначає тенденції сучасного економічного розвитку всіх країн і регіонів світу.  По мірі 

розвитку фінансової глобалізації національні фінансові та валютні ринки все більш  

інтенсивно інтегруються у єдиний світовій фінансовий простір. Інтенсифікація залучення  

зовнішнього капіталу забезпечує економіку необхідними для інвестицій коштами, але  

водночас підвищує її вразливість для зовнішніх шоків.  

Більшість із вказаних дослідників Азаренкова Г. М., Булєєв І. П., Брюховецька Н. Е., 

Гриценко Л. Л., Гутафель В. В., Дєєва Н. Е., Роєнко В. В., Чемодуров О.  присвятили свої 

праці порівнянню капіталізації українського фондового ринку та зарубіжних ринків, у тому 

числі в контексті глобальних змін та впливу світових кризових явищ. 

Фондовий ринок капіталізація являє собою добуток ринкової ціни акцій на їх кількість 

і відображає, по суті, ринкову цінність компанії в поточний момент,  яка може мати й 

спекулятивний характер, породжений грою на підвищення. В Україні, незважаючи на 

наявність фондових бірж, зокрема, однієї з найбільших торгівельних систем – Першої 

Фондової Торговельної Системи (ПФТС), зростання капіталізації  підприємств переважно 

відображає стан економіки країни, хоча цінні папери компаній, якими не торгують протягом 

року, можуть зберігати свою ринкову вартість за ціною останньої угоди і разом з цим 

створюють постійну капіталізацію компанії, таким чином, підтримуючи певний рівень 

фіктивного капіталу. Капіталізація фондового ринку України по відношенню до капіталізації 

Нью-Йоркської фондової біржі складає лише до 0,5 %. Незначність обсягів торгів та 

коефіцієнта капіталізації, який являє собою відношення капіталізації до номінального ВВП, 

що вимірюється у відсотках, значно обмежує вплив спекуляцій на торгівельній платформі на 

стан економіки. Разом з цим, можна стверджувати, що динаміка капіталізації чітко 

відповідає загальноекономічним тенденціям. 
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Поточна капіталізація ПФТС складає 134,776 млрд грн. станом на 03.05.2012 р. 

Можна зазначити, що основу капіталізації фондового ринку складають 28 емітентів – 

«блакитних фішок», тобто найбільш надійних та ліквідних акціонерних товариств України, 

що забезпечують понад 75 % загальної капіталізації ПФТС.  

Динаміка значення капіталізації фондового ринку свідчить про поступове розгортання 

українського ринку цінних паперів, фінансових послуг. Перший значний стрибок у рівні 

капіталізації відбувся вже в 1999 році, коли вона зросла, порівняно з попереднім роком, у 2,4 

рази. Найвищої своєї точки капіталізація досягла у 2007 році. В цей рік український ринок 

зареєстрував другий у світі показник зростання у 130 %.  

У період 2009-2012 року рівень капіталізації незначно коливався, порівняно з 

попередніми періодам, в межах 120-260 млрд. грн., що пояснюється нестійкими тенденціями 

на фондовому ринку, негативними очікуваннями та стагнуючим характером розвитку 

економіки. Водночас коефіцієнт капіталізації дійшов свого мінімуму лише наприкінці 

2011року. 

Вказана тенденція може бути пояснена такими причинами, як уповільнення зростання 

номінального ВВП у 2008-2009 рр., коли темпи приросту реального ВВП становили 

відповідно 2,3 % та – 14,8 %, та його прискорення у 2011 році, коли темпи зростання 

реального ВВП склали 5,2 % на рік.  

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

1) капіталізація являє собою поточну ринкову вартість компаній, цінні папери яких 

котируються на фондовому ринку. Рівень капіталізації підприємств в економіці значною 

мірою обумовлюється рівнем розвитку фінансових відносин та фінансових інститутів в 

економіці;  

2) динаміка капіталізації в Україні за період 1998-2011 рр. характеризується 

зростаюче-спадною хвилею, пік якої припадає на 2007 рік – коли Україна за темпами 

зростання капіталізації фондового ринку посіла друге місце в світі;  

3) валовий внутрішній продукт реагує на зміну економічної кон‘юнктури більш 

повільно, що обумовлюється його інертністю, проте з деякою впевненістю можна 

стверджувати, що динаміка капіталізації носить випереджальний характер по відношенню до 

динаміки ВВП, однак зі значно більшою еластичністю до впливу зовнішніх факторів. 

Коефіцієнт капіталізації відображає відношення обсягу капіталізації фондового ринку до 

номінального ВВП, що виражається у відсотках. Його динаміка свідчить, що на поточний 

момент вартість капіталу  акціонерних товариств, державних та комерційних облігацій, що 

котируються на фондовій біржі, становить не більше 10 % у 2011 році. Характер зміни 

даного показника, як і самої капіталізації, формується під впливом циклічних коливань;  

4) враховуючи перехід з 2008 року на спадну частину хвилі, подальша тенденція в 

динаміці капіталізації ПФТС носитиме спадний характер.  
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БЕЗРОБІТТЯ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Глобальний економічний спад викликає глибоку й  широкомасштабну економічну 

кризу, що різко збільшує чисельність  безробітних в усьому світі, провокуючи соціальну 

напругу, політичну  нестабільність та збільшуючи можливі ризики для безпеки країн. 

Дослідження проблеми безробіття в Україні в сучасних умовах господарювання є 

досить актуальним. Особливої уваги потребують питання щодо дотримання принципів гідної 

праці, гарантування соціального захисту, дотримання загальних прав людини в соціально-

трудовій сфері, впорядкування міжнародних міграційних потоків. 

Метою доповіді є дослідження основних проблем та наслідків безробіття, а також 

визначення напрямків подолання кризових явищ на ринку праці в Україні та зарубіжних 

країнах світу. 

Під безробіттям розуміється таке соціально-економічне явище, коли частина 

економічно активного населення не може знайти застосування своїй робочій силі. Головними 

причинами високого рівня безробіття є такі: спад економіки і відповідне скорочення 

сукупного попиту на робочу силу; структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, 

регіональні); рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний). 

Зазначимо, що значної шкоди Україні завдала світова фінансова криза. Найбільшого 

скорочення зайнятості на початку кризи зазнали такі сектори, як промисловість та 

будівництво. В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних переважає 600 тис. 

осіб. 

Одним з основних елементів формування політики ефективної зайнятості є розробка і 

задіяння механізму, що регулює динамічний розвиток рівноваги попиту і пропозиції робочої 

сили на ринку праці. У зв'язку з цим слід виділити два блоки проблем: 

- пожвавлення економічної ситуації й інвестиційної активності в країні, створення 

умов для динамічного руху капіталу, розробка заходів з розвитку системи робочих місць і 

збільшення потреби підприємств і організацій у робочій силі; 

- вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання 

населенням додаткових доходів (дивіденди від цінних паперів, відсотки за вкладами і т.д.), 

розвиток системи соціальних допомог, дотацій і пільг, що знижують потребу в праці окремих 

соціально-демографічних груп населення, особливо жінок, учнівської молоді та пенсіонерів. 

Щодо методів боротьби із безробіттям, то в українській економіці розроблені 

програми зайнятості, як правило, розраховані на проведення заходів, які сприяють 
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профорієнтації, працевлаштування і практично не припускають профілактичних заходів для 

попередження безробіття. Серед них можна виділити наступні: 

- збільшення обсягів та якості наданих соціальних послуг незайнятим та безробітним 

громадянам, зареєстрованим у державній службі зайнятості; 

- підтримка підприємницької ініціативи безробітних зареєстрованих в державній 

службі зайнятості, що передбачає виплату одноразово всієї допомоги по безробіттю для 

започаткування власної справи. 

Європейський досвід має свої шляхи вирішення цієї проблеми. У Швеції система 

обов'язкового страхування від безробіття була запроваджена 1932 р. у період правління 

соціал-демократів.  Держава проводить активну політику в сфері зайнятості, спрямовану на 

зниження безробіття. Характерною рисою цієї політики є попередження безробіття, а не 

боротьба з його наслідками. Уряд Швеції у соціальній політиці особливу увагу приділяє 

розробці заходів, спрямованих на забезпечення професійної підготовки й перенавчання осіб, 

що стали безробітними, і створення нових робочих місць, в основному в державному секторі 

економіки; координує міграцію населення і робочої сили шляхом надання субсидій і 

кредитів на переїзд сімей із районів з надлишком робочої сили до районів, де є вакантні 

місця; забезпечує доступ населення до інформації про наявні вакантні місця тощо. 

У Данії робітники мають право на одержання повністю або частково оплачуваної 

відпустки терміном до одного року для здобуття додаткової освіти, по догляду за дитиною, 

через особисті обставини. Вивільнені таким чином робочі місця тимчасово надаються 

безробітним. 

В Іспанії безробітний у перші 180 днів одержує допомогу, що дорівнює 80–100% 

мінімальної міжгалузевої заробітної плати, у подальшому протягом 181–360 днів розмір 

допомоги скорочується до 70% і після 360 днів – до 60%.  

Відзначимо, 15 жовтня 2013 р. уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення 

та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 р. Очікується, що в 

результаті реалізації програми в 2017 р. чисельність зайнятого населення збільшиться до 21,4 

млн осіб, з яких офіційно працевлаштованими будуть не менше 17 млн. Крім того, 

очікується, що рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної 

організації праці (МОП), знизиться з 7,9% в 2012 р. до 6,3% в 2017 р., а серед молоді він 

складе 13% проти нинішніх 19%. 

Додамо, що Міжнародна організація праці (МОП) попереджає, що світ зіткнувся з 

терміновою необхідністю створити в найближче десятиліття 600 млн. нових робочих місць, 

щоб забезпечити стале зростання і зберегти соціальну єдність. В цілому рівень світового 
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безробіття за прогнозами МОП в цьому році може зрости з 197 млн до 225 млн (з 6% до 

6,9%). 

Відтак, проблема подолання безробіття в Україні та світі і надалі залишається вкрай 

актуальною, а її ефективне вирішення в нашій державі потребує проведення реформ 

вітчизняного ринку праці.  

 

 

Попова В.Д. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник – Юринець З.В.,  к.е.н., доцент 

ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Глобалізаційні процеси є характерною ознакою сучасності. Вони потребують 

вирішення актуальних питань позитивного розвитку та входження національних соціальних 

стандартів у міжнародний євроінтергаційний простір. Сучасний стан та тенденції розвитку 

України ілюструють, що будь-які зміни у фінансовому житті країни повинні відбуватися з 

урахуванням соціальних інтересів територіальних громад, оскільки у випадку зниження 

рівня соціального розвитку, якості та рівня життя населення істотно відобразяться на 

наповненості місцевих бюджетів власними коштами, зростанні дефіциту фінансових 

ресурсів. 

Соціальний захист є однією з ключових функцій держави. Чинна система соціального 

захисту в Україні спрямована швидше на підтримку нужденних, ніж на допомогу їм в 

соціальній адаптації, в набутті ними незалежної професійно-кваліфікаційної підготовки та 

подальшому працевлаштуванні. Необхідне реальне, а не деклароване політиками, 

формування системи соціального захисту на принципах системності, соціальної 

справедливості та ефективності, фінансової обґрунтованості. Головною метою ефективної 

соціальної політики є забезпечення оптимального співвідношення між соціально-

економічною стабільністю та економічним зростанням. 

Найближчим часом увагу держави у здійсненні соціального реформування варто 

сконцентрувати на таких напрямках: 

1. Створення повномасштабної системи соціального страхування. Механізм 

призначення страхових виплат має бути абсолютно прозорим та зрозумілим, що сприятиме 

заохоченню населення до участі в страхових програмах і до висвітлення своєї заробітної 

плати. 

2. Реформа соціальних пільг і соціальної допомоги. Потрібно замінити пільги, що 

виконують функцію соціальної підтримки вразливих верств населення, адресною соціальною 

допомогою, забезпечити запобігання необґрунтованому відтворенню контингенту 
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пільговіків, і надавати пільги, повʼязані із компенсацією шкоди здоровʼю, у формі та 

розмірах, безпосередньо повʼязаних з масштабом та видом нанесеної шкоди. Винятком може 

залишитися тільки допомога при народженні дитини, яку з огляду на надзвичайну 

важливість підвищення народжуваності доцільно і надалі надавати на універсальних засадах. 

3. Розвиток системи соціальних послуг. Система соціальних послуг має 

передбачати такі основні елементи: 

 пристосування соціальної інфраструктури до потреб осіб з обмеженими 

можливостями; 

 запровадження індивідуальних програм соціального обслуговування; 

 сприяння розвитку недержавних соціальних установ; 

 залучення приватного сектора до надання соціальних послуг та забезпечення їм 

державного супроводу. 

4. Розвиток соціальної інфраструктури. Розвиток соціальної інфраструктури має 

включати в себе наступне: 

 відновлення на якісно нових засадах системи дитячих дошкільних закладів з 

метою створення умов для належного розвитку дітей; 

 забезпечення реальної доступності якісних освітніх послуг для всіх дітей, 

незалежно від місця проживання, особливо у сільській місцевості; 

 відновлення системи закладів первинної та невідкладної медичної допомоги у 

кожному населеному пункті. 

5. Реформа оплати праці. Реформа оплати праці включає такі першочергові 

завдання: 

 запровадження єдиної тарифної сітки оплати праці в бюджетній сфері; 

 підвищення мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму для 

працездатних; 

 стимулювання роботодавців неекономічними засобами до висвітлення заробітної 

плати найманих працівників своїх підприємств; 

 підвищення вартості робочої сили не «зарплатними» методами – фінансування 

роботодавцем підвищення кваліфікації, освіти, медичної допомоги, придбання житла тощо. 

6. Трансформація чинної системи оподаткування доходів фізичних осіб. Вона 

передбачає перехід від оподаткування доходів індивідів до оподаткування сукупного доходу 

сімʼї та запровадження прогресивної шкали із ставками, що відповідає тенденціям багатьох 

країн Європейського союзу. 

У загальному соціальний фактор повинен мати пріоритетне значення при розробленні 

та проведенні економічної політики. Саме ігнорування соціального виміру ринкових 

трансформацій значною мірою не дає можливості стабілізувати ситуацію, вийти з фінансової 

кризи та забезпечити орієнтацію на шлях сталого економічного зростання. 
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Сива У.Я. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник – Жук О.П., к.е.н., доцент  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ CRM-СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

У ситуації жорсткої конкуренції на фінансових ринках та бурхливого розвитку 

технологій клієнти фактично стають основним активом кредитної організації, тому її 

стратегія повинна полягати у максимальному задоволенні їх потреб. Ступінь задоволеності 

клієнтів значною мірою залежить від якості послуг, що надаються, а також від того, як банк 

будує з ними відносини. 

У сучасних умовах у банків залишається все менше можливостей для маневру з точки 

зору зниження цін і тарифів на послуги. Разом з тим, фахівці зазначають, що сьогодні 

пропозиція стандартного банківського обслуговування повністю вичерпала себе, тому банк 

повинен пропонувати такі послуги, що орієнтовані на конкретні групи клієнтів з 

урахуванням їх реальних потреб, а також впроваджувати сучасні методи залучення нових та 

утримання вже існуючих клієнтів. 

Одним з найперспективніших напрямів вирішення цих проблем вважається 

впровадження інноваційної філософії та технології бізнесу – CRM (англ. Client Relationship 

Management – управління взаємовідносинами з клієнтами). СRM можна визначити як 

стратегію організації бізнесу, в якій взаємовідносини з клієнтами є центральним ядром 

діяльності банку.  

Основною складністю впровадження CRM-системи у банку експерти називають 

необхідність інтеграції з великою кількістю інших бізнес-програм. Необхідність уніфікації 

введеної інформації у масштабах банку створює певні складності і значно підвищує ризики 

проекту. У число таких бізнес-програм входить автоматизована банківська система, система 

офісного документообігу, call-центр і аналітичні системи підтримки прийняття рішень. Для 

зниження ризику необхідно визначити, яка інтеграція дійсно необхідна, визначити завдання, 

які вирішуються з її допомогою, а потім поступово нарощувати потужність CRM.  

Крім складностей з автоматизацією, проблеми виникають із забезпеченням необхідної 

кваліфікації співробітників. Для зниження ризиків впровадження CRM-системи банки 

спочатку впроваджують її в одній з філій, а потім поширюють на інші офіси. 

Ще однією проблемою впровадження CRM-систем у банківських установах є 

різнорідність клієнтської бази, до якої входять фізичні особи різних категорій, дрібні і 

середні фірми, великі холдинги. Крім того, клієнтами є фінансові компанії та банки-

партнери. Для їх оцінки необхідно закладати в CRM-систему різні критерії, маршрути 

обробки заявок, сегментації, які дозволяють визначити, які продукти можна пропонувати 

клієнтам, навіть якщо вони поки що їх не замовляли.  
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Якщо розглядати ключові переваги системи, то варто наголосити, що CRM-стратегія 

розробляється для зростання обсягів продажу та підвищення прибутковості шляхом 

підвищення рівня задоволеності клієнтів. Дана система сприяє ефективному залученню 

нових та утриманню найбільш цінних існуючих клієнтів, зниженню витрат, підвищенню 

продуктивності праці. А також CRM-системи дозволяють компаніям впровадити 

персоніфікований підхід до їхніх клієнтів, зробити їх керованими та передбачуваними, що є 

безперечною перевагою в умовах сьогодення. 

Впровадження цих систем є досить дорогим заходом, однак, як показує практика, 

якісно підібрана і встановлена CRM-система дозволяє банку значно підвищити свої позиції 

на внутрішньому ринку. 

Отже, для того, щоб якісно впровадити CRM-системи керівники банківських установ 

повинні чітко визначити цілі, для яких вона впроваджується, зіставити їх із загальними 

цілями банку, обрати необхідний варіант CRM-систем, забезпечити гармонічну роботу CRM-

системи з іншими бізнес-програмами банку. 

 

 

Сивий Т. Я. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник – Кривешко О.В.,к.е.н., доцент  

ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Розвиток транспортної системи країни є однією з необхідних умов ефективного 

функціонування економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і 

послуг на світових ринках і інтеграції країни в систему міжнародних відносин, що динамічно 

змінюється.  

Зручне геополітичне розташування України свідчить не лише про необхідність 

побудови дієвої внутрішньої транспортної інфраструктури, але й про можливість 

формування ефективних міжнародних транспортних мереж. 

Стратегічне географічне положення України дозволяє їй бути вигідним сполученням 

для транзитних перевезень вантажів і пасажирів між державами Європи, Азії та Близького 

Сходу. До того ж, процес входження України у світову економічну спільноту приводить до 

росту товарообмінних операцій між країнами, що співробітничають. Таким чином, 

транспортна система – це потенціал держави, який є перспективною складовою успіху та 

невід‘ємним елементом сучасної держави. Тому дуже важливо, щоб  транспортна мережа 

відповідала високим вимогам по якості, надійності поставок, схоронності вантажів і безпеки 

перевезення пасажирів, строкам і вартості доставки. Неможливо також не брати до уваги 
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транзитне положення та трансграничність України, що посилює роль транспорту у 

зовнішньоекономічній діяльності країни. 

Виходячи із зазначеного, важливим є визначення проблем, характерних сфері 

вітчизняної транспортної системи та пошуку шляхів їх вирішення і формування ефективних 

транспортних логістичних систем. 

Транспортна логістика – це система по організації доставки, а саме переміщення будь-

яких матеріальних предметів або речовин з однієї точки в іншу за оптимальним маршрутом. 

З метою визначення основних проблем і напрямі в їх вирішення визначимо ті чинники 

які впливають на діяльність транспортних систем. По-перше, процеси світової політичної і 

економічної глобалізації і адекватно цьому – глобалізація транспортних систем і процесів, 

переміщення товаропотоків між державами, регіонами, континентами. По-друге, широке 

впровадження в діяльність транспорту і в систему надання його послуг принципів 

транспортної логістики, побудованої на досягненнях інформаційних технологій і вимогах 

світового рівня.  

Україна отримала порівняно розвинену транспортну систему у спадок від Радянського 

Союзу. Із розвитком економіки подальшого розвитку і модернізації набули залізничні і 

авіаційні перевезення. Однак існує низка проблем у розвитку автомобілеперевезень. 

Основними із них є:  

а) відсутність якісного дорожнього покриття; 

б) повільне формування трас міжнародного сполучення; 

в) відсутність державних заходів із підтримки модернізації та нарощування автопарку 

вантажоперевізників. 

На фоні перманентно зростаючого зацікавлення до транспортної тематики, все 

більшої актуальності набувають проблеми функціонування транспортного комплексу в 

Україні. Узагальнюючи проблеми, які були виділені за останній час у літературі, можна 

виокремити наступні: проблеми щодо якості транспортного обслуговування, погана 

інформаційна підтримка перевезень, зниження конкурентоздатності українських 

перевізників, складнощі у складанні маршрутів руху, проблеми щодо страхування вантажів і 

транспортних засобів, недостача інформації про програмні продукти, які б дозволили 

автоматизувати, спростити та прискорити виконання операцій. Що стосується глобальних 

проблем, пов‘язаних з транспортом, то слід зазначити, перш за все, екологічні проблеми, 

адже транспорт є основним джерелом забруднення природної середи за рахунок токсичних 

викидів.  
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 Разом із цим, протягом останнього десятиріччя існують позитивні зрушення у 

формуванні вітчизняних транспортних логістичних систем міжнародного значення. Зокрема 

це: 

- створення і функціонування логістичних підприємств, які займаються оптимізацією 

потоків у транспортній логістиці; 

- поява сучасного вантажного автомобільного транспорту у вантажоперевізників; 

- створення розподільчих центрів у Київській, Одеській і Миколаївській областях. 

Усі ці аспекти створили потенціал для подальшого розвитку вітчизняних 

транспортних логістичних систем.  

В Україні існують необхідні стартові умови для формування сучасної системи 

транспортних комунікацій. До таких умов слід віднести: 

- достатню ресурсну базу та рівень розвитку техніки та технології;  

- наявність кваліфікованого персоналу;  

- вигідні природно-кліматичні та географічні характеристики території;  

- зацікавленість іноземних інвесторів у розміщенні капіталів в Україні;  

- наявність затвердженої концепції створення та функціонування в  

Україні національної мережі транспортних коридорів.  

Зазначені проблеми та позитивні зрушення у розвитку транспортних та  

логістичних систем дають можливість стверджувати про власний потенціал розвитку 

української транспортної логістики. З цією метою необхідно продовжувати створення 

розподільчих логістичних центрів, зокрема у прикордонних регіонах України – Харківській, 

Львівській, Закарпатській областях. Також слід прискорити процес формування якісних 

дорожніх шляхів міжнародного значення. Комплексний розвиток транспортної логістики 

дасть можливість нарощувати Україні ВВП за рахунок збільшення обсягу транспортних 

послуг.  

 

 

Тимчишин І.В.  

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – П’ятночко Н.Є., ст. викладач  

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

В сучасних умовах на перший план виходить необхідність удосконалення 

бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах нашої країни. Раціональна 

організація бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах повинна 

враховувати: 

 вимоги Європейської та міжнародної системи бухгалтерського обліку; 
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 інноваційно-інвестиційні процеси;  

 особливості та умови економічної системи держави; 

 формування організаційного механізму, особливо щодо застосування 

комп‘ютерних технологій бухгалтерського обліку;  

 проведення кваліфікованої політики у сфері персоналу та управління. 

Сільське господарство є однією із основних галузей матеріального виробицтва, яка 

забезпечує населення продовольством, а промисловість -  сировиною. 

Серед основних проблемних питань, які торкнулися сільського господарства, є такі: 

 техніко-технологічна база України в сільському господарстві є дуже 

застарілою і працює ще з радянських часів; 

 відбувається процес ―старіння‖ сільськогосподарських кадрів; 

 значна частина сільськогосподарських продуктів не знаходить збуту внаслідок 

пасивності споживчої кооперації, вкрай повільного становлення сільськогосподарських 

кооперативів і кредитних спілок на селі; 

 більша частина чорноземів вже виснажені, вони втрачають свою 

продуктивність через недотримання правил обробітку землі і агротехніки використання і 

збільшення родючості земель;  

 через розвиненість корупції, хабарництва, нестабільність політичної та 

економічної ситуації в країні, недостатній розвиток фінансової системи держави та труднощі 

в роботі із вітчизняними партнерами, потік іноземних інвестицій, а особливо в сільське 

господарство, майже відсутній. 

Щоб повно і обґрунтовано відповісти на поставлені проблеми, слід визначитися із 

рядом моментів в практиці ведення обліку, а саме: 

 узгодження діючих методик ведення обліку у різних галузях економіки з 

метою узагальнення даних про національне багатство та формування національного 

продукту; 

 приведення діючих інструктивних вказівок у відповідність до організаційних 

форм функціонування підприємств; 

 чітке узгодження положень бухгалтерського обліку щодо визначення витрат та 

їх відповідність поняттю доходів; 

 обґрунтування визначення готової продукції і відповідно строків закінчення 

виробничого потенціалу; 

 приведення у відповідність понять діяльності підприємства. 
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Згідно з Методичними рекомендаціями з організації та ведення бухгалтерського 

обліку в селянських (фермерських) господарствах від 2.07.2001 р. ғ 190, бухгалтерський 

облік у фермерських господарствах ведуть за однією з наведених форм із урахуванням 

наступного: 

Проста форма обліку (без використання подвійного запису) - застосовується у тих 

господарствах, в яких працюють власник (голова) та члени його родини (без залучення 

найманих працівників);  

Спрощена форма обліку – застосовують ті господарства, в яких середня облікова 

чисельність працюючих за звітний період становить 10 осіб включно (без врахування членів 

сім‘ї) і обсяг виручки за рік не менше 500 тис. грн.; Господарства, що відповідають статусу 

малих підприємств – середня облікова чисельність осіб за звітний період від 10 до 50 осіб, 

обсяг виручки від реалізації від 500 тис. грн. до 2,5 млн. грн. – ведуть бухгалтерський облік 

за спрощеним Планом рахунків та складають фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25 

―Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва ‖; 

Інші господарства ведуть облік за звичайним Планом рахунків і відповідно до 

Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-

ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу. 

На сьогодні найбільшого поширення набула проста та спрощена форми 

бухгалтерського обліку 

В Україні, як і в інших пострадянських країнах, у сільському господарстві відсутня 

спеціально організована інформаційна система управління, яка давала б змогу передбачувати 

відтворювальний процес, оптимізувати діяльність та розробляти ефективну облікову 

політику.  

Цікавою є ще й облікова політика сільськогосподарських підприємств по відношенню 

до поголів'я худоби і молока. Справедлива вартість поголів'я худоби визначається на основі 

ринкових цін на худобу того ж віку, породи і генетичних якостей. Молоко спочатку 

оцінюється за справедливою вартістю за вирахуванням підрахованих збутових витрат у 

момент доїння. Справедлива вартість молока визначається за ринковими цінами на молоко в 

регіоні.  

Отже, ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах з 

урахуванням багатьох особливостей передбачає правильність і раціональність його 

організації. Має забезпечуватися контроль за виконанням планів, своєчасне і правильне 

документування операцій, забезпечення достовірності даних. Окрім цього, бухгалтерський 

облік має бути еластичним і мати змогу варіювати при виникненні деяких особливих 

ситуацій.  
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Саме тому організацію бухгалтерського обліку на сільськогосподарських 

підприємствах потрібно оптимізувати та раціоналізувати за такими параметрами: простота 

застосування (зрозумілість), універсальність, повнота і достовірність висвітлення інформації, 

а також спрямування на зменшення витрат на організацію і ведення обліку. Також бажаною є 

стабільна державна підтримка сільськогосподарських виробників, залучення іноземних 

інвестицій, видача коротко-  та довгострокових кредитів з мінімальними відсотками. 

 

 

Хлопецька М.-С. Б. 

Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Дулюк В.Г., к.е.н., доцент  

СТАРТАПИ З УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ 

Українці все частіше виходять на глобальний ринок інноваційних технологій із 

успішними проектами. Яскравий приклад – продаж українського стартапу Viewdle за 45 

мільйонів доларів. 

Стартап – це щойно створена компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але 

серйозно планує стати офіційною) знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес або на 

основі нових інноваційних ідей, або на основі тільки щойно виникнувших технологій. 

Найчастіше, характерними особливостями стартапу є брак фінансів і нетривале, майже 

«партизанське» становище фірми на ринку.  

Інновації, на основі яких будують свій  бізнес стартапи, можуть бути як глобальними 

(тобто бути інноваціями у всьому світі), так і локальними (тобто, бути інновацією в окремо 

узятій країні, але при цьому в інших країнах ця технологія вже не є інноваційною).  

Стосовно стадій розвитку такого бізнесу, то найчастіше згадується скорочена їх 

класифікація, згідно з якою стартап проходить в своєму розвит-ку п‘ять стадій: посівну 

стадію (seedstage), стадію запуску (startupstage), стадію зростання (growthstage), стадію 

розширення (expansionstage), стадію «виходу» (exitstage). 

Стартапами були такі корпорації, як: Google (була заснована двома 

студентами Стенфордського університету), Apple, PayPal і багато інших. 

Стосовно фінансування стартапів, то будь-який інвестор знає, що найбільші прибутки 

обіцяють саме «темні конячки».  Сьогодні інвестиціями в стартапи займаються так звані 

бізнес-ангели і венчурні фонди. Бізнес-ангели – це приватні інвестори, які самостійно 

визначають об'єкт інвестування та вкладають в нього свої кошти. Також, сюди можна умовно 

додати друзів і родичів. Саме ця категорія займає друге місце в Україні за обсягами вкладень 

в стартапи, а на світовому рівні – третє. 

Бізнес-ангели – приватні  особи, що інвестують в бізнес як правило ще на етапі 

становлення ідеї. У цьому криється головна складова інвест-ангелів. В основному, вони не 
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втручаються у справи компанії і не наполягають на терміновому поверненні вкладених 

коштів. Їх мета – отримати прибуток в довгостроковій перспективі, адже інвестування 

стартап компаній не основне джерело їхніх доходів. 

Венчурні фонди, на відміну від бізнес-ангелів, інвестують в стартапи кошти своїх 

вкладників (гроші страхових компаній, пенсійних фондів, приватних осіб) і фінансують 

проекти, які мають високу або середню частку ризику, але при цьому – хороший потенціал 

прибутковості. 

Венчурні фонди, як і бізнес-ангели, інколи можуть вкластися в проекти ще на 

ранньому етапі (коли існує тільки бізнес-план), але частіше вони воліють фінансувати ті 

фірми, які недавно вийшли на ринок, та у яких немає коштів для повноцінного старту. 

Одним з найбільш продуктивних методів пошуку інвесторів для свого проекту є 

«Networking» – участь у галузевих форумах і конференціях, у конкурсах стартапів та заходи 

щодо венчурного інвестування, в яких беруть участь велика кількість компаній, що бажають 

отримати фінансування, так і потенційні інвестори. 

Такі конференції та заходи надають прекрасну можливість отримати експертизу й 

аналіз проекту від лідерів ринку, як мовиться з «перших рук». Сотні, а то й тисячі людей 

побачать презентацію проекту, стартапери отримають зворотний зв'язок,  знайдуть 

партнерів, хтось навіть може стане їх першим клієнтом або тестером.  

Одною із найкращих і найвідоміших у Львові організацій, що працюють у цьому 

напрямку є  Lviv StartUpLine. До найголовніших львівських інвесторів на сьогоднішній день 

відносять наступні: 

- Андрій Павлів (35 років) – Аутсорсингова компанія N- iX; 

- Ярослав Максимович (38 років) – MySchool.ua, WithMyFriends.org, Banner.ua 

- Максим Гринів (30 років) – Ігрова студія Mokus 

- Сергій Кравець(32 роки) – tickets.ua 

- Андрій Ганкевич (49 років) – LohikaSystems , Leopolis , Arivo і LeoProSoft 

- Олексій Скрипник (49 років) – Аутсорсингова компанія Eleks 

Як підсумок, українці мають можливість досягнути успіхів у декількох галузях. 

Наприклад, спробувати можна галузі, де можливе існування кількох компаній одночасно. 

Привабливими нішами є нерухомість, туризм, ігри, геосервіси, здоров‘я та медицину.  

Також, прогнозується, що ринок стартапів в Україні розвиватиметься разом зі 

збільшенням кількості користувачів Інтернету. За світовою практикою, переломний момент 

настає тоді, коли це коли 50% населення країни користується Інтернето, що може бути 

досягнутим у найближчі два роки. Тоді Інтернет-стартапи всередині країнибудуть цікавіші, 

http://startupline.com.ua/
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простіше буде запускати нові проекти та сервіси». Ринок користувачів смартфонів також 

зростатиме, а отже збільшуватиметься і потреба в мобільних додатках. 

 

 

Чеснок У.Ю. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник – Грищук А.М.,  к.е.н., доцент  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 

Після здобуття незалежності в Україні стрімко розвивалися фінансово-кредитні 

відносини. Серед них вагоме місце посідає лізинг.  

Згідно ст. 1 Закону України «Про лізинг» лізинг – це підприємницька діяльність, яка 

спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні 

лізингодавцем у виключне користування на визначений термін лізингоотримувачу майна, що 

є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 

лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоотримувачем 

періодичних лізингових платежів. 

На сучасному етапі розвитку лізингових відносин проблеми організації та 

регулювання лізингу привертають увагу багатьох фахівців, про що свідчить значна кількість 

наукових публікацій, присвячених цій темі. Серед вітчизняних дослідників проблем лізингу 

в умовах формування ринкової економіки слід назвати А. Загороднього, О. Луб'яницького, Л. 

Мельника, В. Міщенка, А. Мокія, В. Трача, Т. Унковську, Г. Холодного, Г. Черевка, Я. 

Онищук, Г. Купалової, Н. Бойцун, Н. Стукало та інших.  

Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними 

ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. Придбання в лізинг 

– це швидка і проста можливість підприємства оновити застарілу матеріально-технічну базу 

та як наслідок – можливість відновити або збільшити потенціал господарства та покращити 

якість сільськогосподарської продукції відповідно до вимог сьогодення.  

За період свого становлення і розвитку лізинг набув певних різновидів. Найбільш 

поширеними видами лізингу відповідно до рівня окупності майна є фінансовий (капітальний) 

і оперативний лізинг.  

1. Фінансовий лізинг – це угода, яка передбачає протягом своєї дії виплату лізингових 

платежів, котрі покривають повну вартість амортизації обладнання або більшу його частину, 

додаткові витрати і прибуток орендодавця.  

2. Оперативний лізинг – це орендні відносини, за яких витрати лізингодавця пов'язані 

з придбанням та утриманням майна, що здається в оренду, не покриваються орендними 

платежами протягом одного лізингового контракту. 
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На законодавчому рівні операції з лізингом регулюються Цивільним кодексом 

України (гл.58), Господарським кодексом (ст. 292) та Законом України «Про фінансовий 

лізинг».  

Лізингу як виду фінансування, сприяють такі чинники:  

– загострення конкуренції, що потребує оптимізації інвестицій, які дають можливість 

суттєво розширити ринок збуту за рахунок залучення в господарський оборот малих і 

середніх фірм;  

– зменшення обсягу ліквідних засобів у зв'язку з труднощами, що постійно виникають 

на грошовому ринку;  

– підтримка розвитку лізингових операцій з боку державних органів влади і 

фінансових ділових кіл у цілому, що стимулює зростання інвестиційної діяльності. 

Аналізуючи ринок лізингових послуг в Україні, на сьогодні він перебуває на стадії 

становлення, і очевидним є необхідність збільшення обсягів лізингових операцій, оскільки 

багато вітчизняних підприємств характеризуються несприятливим станом матеріально-

технічної бази. У кількісному вираженні обсяг діючих лізингових договорів за І квартал 2013 

року становить 22456 угод, що на 2363 угод більше, ніж на кінець аналогічного періоду 2012 

року, а вартість діючих договорів лізингу у порівнянні з І кварталом 2012 року збільшилась 

на 23 % або 7,8 млрд. грн. 

Проте, існують і певні недоліки лізингу, а саме:  

— складна організація лізингової угоди через значну кількість учасників;  

— на підготовку фінансової лізингової угоди може знадобитися більше часу, ніж на 

підготовку контракту на купівлю;  

— вищі можуть бути і адміністративні витрати, тому вважають, що ціна лізингу може 

бути нижчою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності певних податкових пільг;  

— процедура укладення договору лізингу потребує стати на облік у Державній комісії 

з регулювання ринків фінансових послуг, що особливо складно для підприємств, які 

насамперед виготовляють основні фонди для власних потреб та не передбачають, що надалі 

вони будуть передані у фінансову оренду; 

— науково-технічний прогрес робить об'єкт лізингу застарілим під час фінансового 

лізингу орендні платежі не припиняють до завершення угоди;  

— лізингові операції є досить ризиковою справою і мають специфічні ризики: 

фінансові ризики; ризик несплати лізингових платежів; проектні ризики; майновий ризик, 

пов'язаний з утратою, пошкодженням предмета лізингу; ризик неповернення предмета 

лізингу. 
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Незважаючи на всі недоліки, притаманні лізингу українські сільськогосподарські 

виробники все більше користуються цією формою забезпечення життєдіяльності 

підприємства. 

Отже, лізинг – це альтернативна форма фінансування, в якій поєдналися орендні 

відносини, елементи кредитування і фінансування, а також елементи зовнішньо-торгівельних 

та інвестиційних операцій. 

 


