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Руслан Александрович 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 Важливою проблемою економіки України є дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення інноваційної 

моделі розвитку. При цьому залучення іноземного  капіталу до національної економіки є вагомим чинником активізації 
економічного розвитку та динамічного розвитку банківської системи України.  

Все це обумовлює необхідність комплексних наукових досліджень сучасних механізмів залучення іноземного капіталу у 
банківську систему України, розробки практичних рекомендацій щодо формування сприятливого інвестиційного клімату та 
активізації цього важливого напряму державного регулювання. 

Дослідженням питань ролі та місця іноземного капіталу у банківській системі України займалося чимало відомих  
вчених-економістів, зокрема таких як Ю. Г. Вешкин , Л. Войтицька,  А. Г. Голуб, О. В. Дзюблюк,  М. Л. Загородній,  Т. В. 
Клименко, М.І. Крупка, В.Д. Лагутін, В. І. Міщенко, Л. А. Примостка, С.К. Реверчук, М. І. Савлук,  Т. Смовженко, Д. М. 
Стеченко, Л. Стрельбицька, Г. А. Тосуян, Г. Г. Фетісов, А. В. Шаповалов та інші. Позитивно оцінюючи наукові результати 
дослідження науковців щодо проблеми з'ясування ролі іноземного капіталу у банківській системі України та регулювання 
процесів іноземного інвестування, слід визнати, що багато методичних та практичних питань економічного, правового, 
інформаційного забезпечення ще не розв'язані донині. 

Метою дослідження є розробка науково-методичних і практичних питань та організаційно-економічного механізму 
активізації іноземного інвестування в економіці України з позицій вдосконалення цього важливого аспекту державного 
регулювання НБУ та фінансової безпеки держави. 

Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань:  
1) розглянути основні теоретико-методологічні засади дослідження банківської системи України та вкладення 

іноземного капіталу; 
2) проаналізувати вплив присутності іноземного капіталу на діяльність банківської системи України; 
3) визначити перспективи функціонування іноземного капіталу у банківській системі України. 
Наявність в економіці будь-якої країни значних обсягів іноземного капіталу є ознакою макроекономічної стабільності та 

високого рівня довіри інвесторів. За останні декілька років істотно збільшилась частка іноземного капіталу в банківській 
системі України. Прихильники політики припливу іноземного капіталу вважають, що присутність іноземних банків є 
позитивним фактором для розвитку банківської системи, оскільки це дасть змогу підвищити рівень конкуренції, 
забезпечити надходження інвестицій.  

Варто відзначити, що інвестиція як поняття економічного аналізу в Україні досить довгий час не використовувалось 
економічною наукою та практикою, а з початком ринкової трансформації суспільства воно ототожнювалось в економічних 
дослідженнях з капіталовкладеннями. По мірі входження економіки України в ринкову систему господарювання по-новому 
формується природа інвестування, змінюються джерела інвестицій та їх значимість, об’єкти і суб’єкти інвестування. 

Банківська система є сукупністю банківських установ, об’єднаних із метою забезпечення своєї стабільної діяльності, 
задоволення потреб  населення  в  банківських  послугах  й  ефективного  грошово-кредитного  регулювання  економіки 
країни.  Банківська система є законодавчо визначена, ієрархічно  структурована система взаємозв'язаних банків, що 
забезпечує ефективне функціонування грошового ринку та сприяє розвитку економіки. Банківська система України є 
дворівневою, що свідчить про її подібність до банківських  систем європейських країн. 

Висновки. Основними формами залучення іноземного капіталу у банківський сектор є прямі та портфельні інвестиції. 
Крім того, після придбання контролю іноземні банки використовують також інші методи підвищення капіталізації банку, 
зокрема субординований борг від іноземного банку або конвертовані облігації, що викупаються іноземним банком з 
наступною конвертацію у акції дочірнього банку. 

Примітки: 
1. Барановський О. В. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусії // Вісник НБУ. – 2007. - 
№9. – С. 13-20. 
2. Крупка М. І. Банківські операції: підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра; за редакцією доктора 
економічних наук, професора М. І. Крупки. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 312 
с.4 

Мар’яна Антоняк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Управління будь-якого господарюючого суб’єкта в багатьох країнах світу здійснюється через проекти, і такий 
підхід уже довів свою здатність істотно підвищувати ефективність управлінських рішень. Вітчизняна практика 

проектування, зазвичай, відносила до проектів науково-дослідну, проектно-конструкторську та архітектурно-будівельну 
діяльність, оскільки під проектом розумілася сукупність документів, розрахунків, креслень, необхідних для створення будь-
яких виробів чи споруд. Сучасне тлумачення проекту виходить за вищевказані межі та в широкому розумінні включає всі 
види діяльності. 

Розвиток економічних відносин зумовлює суттєво нові принципи функціонування сучасних проектів. В рамках 
цього процесу відбувається підвищення нестабільності та динамічності зовнішнього середовища й посилення його 

впливу на діяльність проектів. 
Для ефективного функціонування проекти повинні володіти моделями і методами адаптивного управління, які дають 

змогу забезпечувати можливість реакції на зміни умов зовнішнього середовища. В межах процесу адаптації необхідно 
забезпечити оптимальний спосіб реакції системи на зовнішні впливи: підготувати необхідні для цього ресурси та розробити 
відповідні методи їх використання. Отже, задача організації процесів адаптивного управління проекту в умовах 
нестабільності зовнішнього середовища є важливою та актуальною. Вирішення цієї задачі має відповідати поточним 
потребам сфери управління та бути адекватним вимогам, які висувають щодо проекту сучасні економічні умови. 

Метою існування проекту є оптимізація певного показника. Необхідно зазначити, що показники ефективності 
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проекту відображають співвідношення витрат і результатів щодо інтересів сторін, які беруть участь у реалізації проекту. 
Для оцінки ефективності інвестиційного проекту застосовують показники комерційної (фінансової) ефективності, які 
враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його учасників, і показники економічної ефективності, які 
враховують не прямі фінансові інтереси учасників проекту, а наслідки його реалізації для державного чи місцевого 
бюджету. 

Міжнародна практика оцінки ефективності інвестицій базується на концепції оцінки вартості грошей у часі. 
Порівнювати різні проекти або варіанти одного проекту й вибирати кращий з них рекомендується за допомогою таких 

основних показників: приведеного прибутку (Present Value) - PV; чистого приведеного інтегрального прибутку (Net Present 
Value) - NPV; індексу рентабельності інвестицій (Profitability Index) - PI; внутрішньої норми прибутковості (Internal Rate of 
Return) – IRR; модифікованої внутрішньої норми прибутковості (Modified Internal Rate of Return) – MIRR; терміну окупності 
(Payback Period) – PP; дисконтованого терміну окупності (Discoun-ted Payback Period) – DPP; коефіцієнта ефективності 
інвестицій (Accounting Rate of Return) – ARR [1]. 

Сформулюємо мету функціонування проекту наступним чином: максимізація сукупної теперішньої вартості 
потоків у випадку непостійного темпу приросту грошових потоків. 
У випадку, коли темп приросту грошових потоків непостійний, застосовують модель перемінного росту. 
Особливістю цієї моделі є період часу Т, після якого у майбутньому протягом п років очікується, що потік грошових 

коштів TCF  буде змінюватись з постійним темпом g [2]. Тобто 
n

TnT gCFCF )1(  . За допомогою цієї моделі 

можна обчислити сукупну теперішню вартість з урахування темпу приросту. Для цього загальний період часу треба 
розділити на дві частини, а потім визначити сумарну теперішню вартість до моменту T включно. Позначивши цю величину 

TPV , маємо: 
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Моделювання грошових потоків дозволяє сформувати уявлення про рух грошових коштів протягом всього 
життєвого циклу проекту, а також врахувати здатність об’єкта генерувати відповідні потоки. 

Примітки: 
1. Михайловська О. В. Операційний менеджмент: Навчальний посібник / Михайловська О. В. – К.: Кондор, 2008. – 550 с. 
2. Семенчук К. Л. Процеси управління проектами розвитку судноплавних компаній: автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук: спеціальність 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / К. Л. 
Семенчук. – Одеса, 2006. – 18 с. 

Maryana Antonyak 
Ivan Franko National University of L’viv 
ADAPTIVE PROJECT MANAGEMENT 

The paper considers the projects adaptive management. Major attention is paid to the main stages of project design – defining 
goals. The target model of projects existing goal as an example of maximizing the aggregate present value of the flows in the case of 
non-permanent growth rate of cash flows has been constructed. 

Наталія Байцар 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАТІЖНОГО  
ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ 

Світова фінансово-економічна криза негативно відобразиласяся на розвитку економіки України. Для її подолання і 
виходу національної економіки на інноваційний шлях розвитку необхідно посилити вплив держави на регулювання 
платіжних систем. Перспективним напрямом розвитку платіжної системи України є створення єдиного національного 
платіжного простору, головною ідеєю якого є пріоритетність національних правил проведення операцій із використанням 
платіжних карток.  

Українські банки пропонують своїм клієнтам проведення таких видів операцій з платіжними картками [3, с.300]: 
1. безготівкові розрахунки за товари  та послуги у торгово-сервісній мережі; 
2. отримання готівки в банкоматах та установах банків; 
3. використання послуги голосової авторизації; 
4. розрахунки за товари та послуги в мережі інтернет; 
5. зняття готівки з безпосередньо за кордоном, відмовившись від перевезення її через митний кордон; 
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6. переказ коштів між платіжними картками одного банку за допомогою банкоматів; 
7. переказ коштів між картками платіжної системи Visa International будь-якого банку України у банкоматах тощо. 
Близько 98% платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих українськими банками, використовуються 

на внутрішньому ринку. Дослідивши умови співпраці вітчизняних банків і міжнародних платіжних систем, зауважимо що: 
- за проведення внутрішньодержавних операцій у національній валюті українські банки та опосередковано держателі 

платіжних карток повинні сплачувати міжнародним платіжним системам комісійні в іноземній валюті (євро, доларах США, 
англійських фунтах); 

- міжнародні платіжні системи вимагають від українських банків-учасників гарантійні депозити в іноземній валюті, що 
призводить до зменшення грошової маси в Україні [4, с. 42]; 

- міжнародні платіжні системи своїми правилами та численними вимогами щодо ліцензування і сертифікації продукту, 
які потребують значних фінансових вкладень і часу, не дозволяють поєднувати національні та міжнародні платіжні 
технології на платіжних картках українських банків-учасників, застосовувати ці технології з неплатіжними додатками, 
насамперед соціальними, студентськими, транспортними, бонусними тощо [5, с. 37]. 

НБУ з метою підтримки розвитку банківських операцій з платіжними картками вітчизняних платіжних систем створиву 
2000 році Національну систему масових електронних платежів (НСМЕП). Це дало можливість забезпечити вітчизняних 
економічних суб’єктів ефективними зручними способами організації розрахунків [1, с. 23]. 

Держатель платіжної картки НСМЕП може отримувати готівку цілодобово через банкомати та POS-термінали, що 
підтримують систему НСМЕП, у зручний для себе час на всій території України. При цьому система гарантує 
конфіденційність інформації про особисті доходи держателя платіжної картки. Крім традиційних банківських послуг із 
платіжними картками, НСМЕП пропонує додаткові сервісні можливості: платежі за комунальні послуги, послуги 
телефонного зв’язку, поповнення рахунків мобільних операторів, використання знижок у торговельних мережах, 
використання мережі надання Інтернет-послуг, що передбачають значно менші комісійні платежі, ніж за картками 
міжнародних платіжних систем [1, с. 24]. 

Переважна більшість внутрішньодержавних операцій за картками українських банків здійснюється за міжнародними 
правилами й тарифами. На нашу думку, розв’язанням цієї проблеми є побудова Єдиного національного платіжного 
простору. 

Створення єдиного національного платіжного простору в Україні може бути реалізоване на прикладі Єдиноного 
європейського платіжного простору SEPA (Single Euro Payments Area), що робить транскордонні платежі між країнами зони 
євро такими ж швидкими, безпечними та простими, як і всередині окремої країни. 

Учасниками SEPA є 32 країни Європейського Союзу, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Монако та 
острови – колишні колонії європейських країн. 

Проект SEPA реалізують за трьома напрямами [2, с. 41]:  
1) запровадження загальних платіжних інструментів та інфраструктур для національних і транскордонних платежів, 

гармонізація платіжних стандартів та законодавств держав-учасниць; 
2) здійснення платежів лише в електронній формі; 
3) розвиток додаткових послуг: електронні інвойси, Інтернет-платежі та платежі за допомогою мобільних телефонів, 

заміна авіаквитків на паперових носіях електронною формою, автоматична реконсиляція отриманих рахунків і виконаних за 
ними платежів тощо. 

Підсумовуючи викладене вище, можемо зробити такі висновки:  
1. В Україні існує низка перешкод на шляху розвитку карткового бізнесу та безготівкових розрахунків: 
- недостатня  проінформованість населення щодо технології розрахунків платіжними картками; 
- низький рівень купівельної спроможності населення; 
- недостатньорозвинена інфраструктура обслуговування платіжних карток; 
- потреба значних капіталовкладень для впровадження систем карткових розрахунків; 
- незацікавленість торговців у впровадженні безготівкових форм розрахунків через необхідність сплати комісійних 

еквайринговим установам та інші додаткові витрати; 
- відсутність кредитних історій у фізичних осіб, що стримує впровадження кредитних схем розрахунків платіжними 

картками; 
- необхідність сплати банками-учасниками комісійних, гарантійних депозитів в іноземній вальті та ліцензування і 

сертифікація продукту, які потребують значних фінансових вкладень. 
2. Створення Єдиного платіжного простору в Україні на базі НСМЕП дасть змогу зменшити комісійні платежі 

українських банків-учасників міжнародних платіжних систем, скоротити гарантійні депозити банків, створити сучасну 
платіжну та розрахункову інфраструктуру, а також підвищити надійність виконання внутрішньо-державних операцій, 
запровадити національну систему моніторингу шахрайських операцій та контролю ризиків [5]. 

3. Необхідним кроком для побудови Єдиного національного простору є розроблення і реалізація заходів щодо сприяння 
поширенню використання чіпових карток в Україні, зацікавлення торговельних підприємств приймати платіжні картки у 
розрахунках, забезпечення можливості використовувати платіжні картки українських банків-емітентів у мережі банкоматів 
на території України та сприяння проведенню розрахунків платіжними картками різних платіжних систем у торговельних 
мережах. 

4. Використання досвіду європейських країн надає можливість сформулювати принципи ефективної діяльності 
платіжного ринку, а саме: 

- рівні права та умови для конкуренції банківських і небанківських установ, учасників національних ринків та 
iнститутiв, що надають платіжні послуги;  

- єдині вимоги щодо прозорості діяльності та інформації про всіх учасників, незалежно від видів платіжних продуктів, 
які вони пропонують. 

5.На нашу думку, для вивчення передумов створення Єдиного національного платіжного простору в Україні необхідно 
залучити не лише фахівців Національного банку України, профільних міністерств і відомств, а й банки-учасники платіжних 
систем, надаючи їм право остаточного рішення щодо вибору конкретного напряму реалізації такого завдання.  
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Nataliia Baitsar 
Ivan Franko National University of L’viv 

PRECONDITIONS OF THE CREATION OF THE SINGLE NATIONAL PAYMENT AREA IN UKRAINE 
These theses contain the characteristics of the card market of Ukraine. The vast majority of internal card transactions of 

Ukrainian banks are performed according to international rules and tariffs. In our opinion, construction of the Single national 
payment area in Ukraine, using the experience of the Western European countries, will solve this problem. 

Ростислав Балко  
Ужгородський національний університет 

АВТОМАТИЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 
Вітчизняний рекреаційно-туристичний комплекс, як вагома складова національної економіки, в умовах сьогодення 

набуває дедалі більшої актуальності та стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію. Його розвиток впливає на такі 
сектори економіки, як транспорт, сільське господарство, торгівля, зв’язок, будівництво, і є одним з найбільш перспективних 
напрямів структурної переорієнтації економіки. 

Детальніше зупинимося на основних джерелах інформації, оскільки саме вони є визначальними для досягнення цілей 
моніторингу, аналізу та прогнозування ринку рекреаційно-туристичних послуг. Проте, досить складною є не тільки 
проблема збору інформації, але і перевірка її достовірності, а також вибір методів коригування та співставлень. 

Головною метою вивчення та моніторингу кон’юнктури ринку туристичних послуг є визначення характеру і ступеня 
його збалансованості (співвідношення попиту та пропозиції), що визначається певними кількісними та якісними 
показниками, які можна виміряти та проаналізувати. Такі особливості кон’юнктури сприяють результативному 
використанню статистичних методів збору та обробки інформації про стан ринку. 

Зазначимо, що прийняття ефективних та економічно обгрунтованих рішень передбачає не тільки знання стану ринкової 
кон’юнктури на даний момент часу, але й можливість спрогнозувати її стан у майбутньому, враховуючи можливі зміни 
зовнішніх та внутрішніх чинників, що можуть змінюватися під впливом реалізації прийнятих управлінських рішень.  

Отже, на першому етапі досліджуються масштаби та типологія економічної кон’юнктури, її головні характеристики, 
пропорції, напрям та швидкість динаміки. На наступному етапі виявляються чинники, що утворюють дану кон’юнктуру, 
ступінь та напрям причинно-наслідкових зв’язків, їхня динаміка та стійкість. Далі проводиться оцінка стану економічної 
кон’юнктури в цілому і визначаються можливості її сталого розвитку. 

Ознайомившись із основними напрямами досліджень, відповідно до методики системного підходу, пропонуємо 
розглядати рекреаційно-туристичний комплекс як систему, що функціонує в умовах зовнішнього середовища, а  під будь-
якою стійкістю будемо розуміти здатність системи реагувати на вплив чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та 
формувати під їхньою дією подальшу політику розвитку і врівноважувати їх вплив. Нами розроблена та запропонована 
модель автоматизації моніторингу розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів (РТК) через комплексу 
взаємодію трьох рівноважливих блоків. 

Блок 1.Оцінка економічної стійкості РТК. 
Блок 2.Оцінка соціальної стійкості РТК. 
Блок 3.Оцінка екологічної стійкості РТК. 
На першому рівні запропонованої моделі відбувається збір вхідної інформації, зведення та групування отриманої даних 

та розробка системи показників оцінки розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів.  
Другий рівень передбачає визначення фінансової, виробничої та комерційної стійкості РТК, а також обчислення 

показників-індикаторів за блоками моніторингу. 
 На третьому рівні проводиться аналіз взаємозв’язків у системі показників сталого розвитку підприємств РТК. 
 Четвертий рівень – це автоматизований моніторинг розвитку регіональних РТК. 
 П’ятий рівень передбачає автоматизацію прогнозування тенденцій розвитку регіональних рекреаційно-

туристичних комплексів. 
 Шостий рівень – це прийняття управлінських рішень. 
Отже, автоматизація системи моніторингу має на меті якнайповніше задоволення інформаційних потреб суспільства. 

Пропонується роботи щодо реалізації моделі моніторингу регіональних рекреаційно-туристичних комплексів проводити у 
рамках державної та регіональних програм моніторингу туристичного ринку.   

З метою забезпечення збирання, збереження, обробки та аналізу даних і підготовки необхідної інформації пропонується 
створити центри на загальнодержавному і регіональному рівні, а також на рівні суб'єктів системи моніторингу.  

З метою забезпечення інтеграції інформаційних ресурсів та взаємодії суб'єктів системи моніторингу необхідно створити 
єдину автоматизовану підсистему збору, обробки, аналізу і зберігання даних.  

Для збереження даних моніторингу та подальшої роботи з ними необхідно створити розподілені бази даних і комплексні 
банки інформаційних ресурсів.  
  Організаційне забезпечення виконання програми моніторингу розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів 
пропонуємо покласти у межах повноважень на суб'єкти системи моніторингу та на місцеві органи виконавчої влади.  

Виконання програми моніторингу сприятиме:  
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- належному забезпеченню органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських і міжнародних 
організацій обґрунтованою, об'єктивною, співставною і достовірною інформацією про стан ринку рекреаційно-туристичних 
послуг;  

- поліпшенню управління у туристичній сфері;  
- оптимізації фінансових витрат на забезпечення функціонування системи моніторингу за рахунок підвищення 

ефективності використання наявних можливостей;  
- оперативному реагуванню місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на виникнення або 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та належному контролю за їх розвитком і ліквідацією наслідків;  
- поліпшенню координації дій суб'єктів системи моніторингу під час планування, організації та проведення 

спостережень і спільних заходів. 

Оксана Балух 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ 
В сучасних умовах господарювання актуальною проблемою для підприємств стає організація ефективного контролю 

розрахунків з бюджетом за податками і платежами. І хоча тенденції свідчать, що в останні роки проводиться певна робота 
щодо становлення системи контролю, на практиці контроль в професійному і законодавчому аспектах був врегульований і 
визначений Податковим кодексом України (ПКУ), який вступив в дію 01 січня 2011 року. Але, незважаючи на це деякі 
питання залишаються невизначеними. 

Проблеми контролю податкових розрахунків досліджували вчені Ф. Ф. Бутинець, В. П. Бондар, В. П. Пантелеєв, В. М. 
Жук, Н. П. Кондратов, М. Д. Корінько та інші. Зважаючи на суттєві зміни в законодавчій базі, які спричинені введенням в 
дію Податкового кодексу України, особливої уваги вимагає практична сторона проблем. Згідно норм ПКУ контролюючими 
органами є: 

1. органи державної податкової служби  щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, 
крім зазначених у підпункті 2, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи 
державної податкової служби; 

2. митні органи  щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до 
податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або 
територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території 
спеціальної митної зони [1]. 

Розмежування повноважень і функціональних обов’язків між контролюючими органами визначається ПКУ та іншими 
нормативно-правовими актами. Порядок контролю  митними органами за сплатою платниками податків податку на додану 
вартість та акцизного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. 

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати 
податків, у тому числі на запит правоохоронних органів. Органами стягнення є виключно органи державної податкової 
служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а 
також державні виконавці в межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів 
не дозволяється. 

Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; 
виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. 

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень 
виключно у випадках та у порядку, встановлених ПКУ, а фактичні перевірки – ПКУ та іншими законами України, контроль 
за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби [1]. 

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на 
підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. 

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування 
та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового 
договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових 
декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, 
ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку 
і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку 
органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших 
платників податків [1]. 

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок. Документальна позапланова 
перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з 
обставин, визначених ПКУ. Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за 
місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така 
перевірка. Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної 
податкової служби. 

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, 
розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом 
державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення 
касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та 
обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення 
трудових відносин з працівниками (найманими особами) [1]. 

З метою забезпечення єдиного підходу при організації та проведенні перевірок платників податків в умовах дії 
Податкового кодексу України наказом ДПА України від 14.04.2011 р. № 213 затверджено Методичні рекомендації щодо 
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порядку організації та проведення перевірок платників податків (далі - Методичні рекомендації № 213). Ці Методичні 
рекомендації застосовуються як при організації документальних, так і фактичних перевірок (за винятком перевірок, що 
проводяться підрозділами САТ) [2]. 

Зазначеними Методичними рекомендаціями у зв'язку з набранням чинності ПКУ дещо змінено діючий раніше порядок 
організації та проведення перевірок платників податків, зокрема: 

1. Відповідно до статті 81 розділу II ПКУ запроваджено єдиний порядок оформлення направлень на проведення 
документальних виїзних та фактичних перевірок та їх реєстрацію у єдиному журналі обліку видачі направлень на перевірку 
посадовим органам ДПС. 
Слід звернути увагу, що відповідно до Методичних рекомендацій № 213 направлення на проведення перевірки виписуються 
окремо на кожну посадову особу, що направляється на перевірку, та при виході на перевірку не вручаються, а 
пред'являються під розписку платнику податків, у зв'язку з чим продовження термінів проведення перевірки не потребує 
виписки нових направлень [2]. 

2. Відповідно до статті 79 ПКУ запроваджено повідомлення платників податків про час та місце проведення невиїзних 
документальних перевірок, у зв'язку з чим Методичними рекомендаціями № 213 передбачено зразок повідомлення про такі 
перевірки. 

3. З метою якісного та ефективного проведення документальних та фактичних перевірок здійсненню таких перевірок 
обов'язково повинно передувати проведення якісного доперевірочного аналізу, в ході якого встановлюються ризики у 
діяльності такого суб'єкта та питання, що підлягають першочерговому (у тому числі вже до початку перевірки) опра-
цюванню. 

4.  Відповідно до ПКУ документальні планові та позапланові, а також фактичні перевірки проводяться на підставі 
наказу, в якому зазначаються підстави для проведення перевірки, дата її початку та тривалість. 

5.  Методичними рекомендаціями № 213, як і раніше, визначено, що проводити чи очолювати документальну або 
фактичну перевірку може податковий орган будь-якого рівня, в тому числі ДПА України, ДПА у АР Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі (далі - орган ДПС вищого рівня), а не лише орган, на обліку в якому перебуває платник податків. Так, 
за рішенням (наказом) керівника відповідного органу ДПС вищого рівня може бути проведено (організовано) перевірку 
платника податків із залученням до складу бригади посадових осіб підпорядкованих податкових органів [2]. Проте дещо 
спрощено процедуру залучення працівників органів ДПС відповідного регіону до перевірки, яка проводиться за наказом 
керівника органу ДПС за основним місцем обліку платника, — таке залучення можливе за письмовим дозволом 
(погодженням), а не наказом голови ДПА у АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

Удосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків підприємств з бюджетом дозволить оптимізувати платежі 
до бюджету, забезпечить фінансову стійкість та економічне зростання підприємств, сприятиме розвитку підприємницької 
діяльності, ліквідації тіньової економіки, що значно вплине на інвестиційний клімат всієї держави у цілому. Належний 
внутрішній контроль на підприємстві дозволить уникнути перевірок і штрафних санкцій з боку податкових органів, які 
виступають основним елементом адміністрування та зовнішнього контролю за сплатою податків і платежів. 

Примітки: 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 
2. Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків: наказ  ДПА України від 
14.04.2011 р. № 213 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 

Oksana Baluh 
Ivan Franko National University of L’viv 

CONTROL OF CALCULATION OF TAXES AND PAYMENTS OF ENTERPRISE 
Control features are reflected from the side of the state after an extra charge and payment of taxes in the budget of country. 

Description of basic types of verifications is resulted by supervisory organs.The paper studies the basic methodological principles of 
intra-control payments for taxes in the enterprise management system. 

Іван Бачало 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКУ ТАРИФНИХ СТАВОК  
В БАНКІВСЬКОМУ СТРАХУВАННІ 

У нашому мінливому світі, дедалі частіше відбуваються зміни, більшість з яких є непередбачуваними. В плані 
економіки, як прикладної науки, це і посилення конкуренції в торгівлі, непередбачувана державна політика, посилення 
світових глобалізаційних процесів, різного роду кризи, та багато інших факторів. У такому середовищі дедалі частіше 
виникають ризики у фінансово-кредитних установ, основними з яких є збитки від неповернення кредитів, малий потік 
депозитних коштів під час економічних спадів, введення законів та підзаконних нормативно – правових актів, що негативно 
впливають на роботу установ, крахи на біржах та збитки від операцій з цінними паперами, шахрайські дії з боку працівників 
установ та інших осіб, настання стихійних лих та техногенних катастроф. Це далеко не повний перелік факторів, які можуть 
негативно вплинути на роботу фінансово – кредитних установ. У дослідженні подано рекомендації та побудована система 
формування тарифних ставок при страхуванні вище перелічених ризиків у банківських установах. 

За основу було взято програму комплексного страхування банків від злочинів та професійної відповідальності (BBB — 
Bankers Blanket Bond) та об’єднано її з доповнюючими послугами страхових компаній, які не включаються у поліс BBB. 
Вищеназваний поліс пристосований до законодавств більшості країн світу, і активно використовується банками США та 
Європи, адже дає гарантії щодо ліквідності та платоспроможності фінансової установи. На теренах СНД лише кілька банків 
придбали дані поліси [1]. 

Об’єктом дослідження є система формування тарифних ставок в банківському страхуванні, та їх взаємозв'язок з 
зовнішнім середовищем. 

Предметом дослідження є економіко - математичне моделювання розрахунку тарифних ставок для полісу комплексного 
банківського страхування об’єднаного з повним спектром страхових послуг, що можуть надати страхові компанії 
фінансовій установі. 
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Перед складанням плану формування тарифної ставки банку необхідно підтвердити дотримання мінімально необхідних 
заходів безпеки для запобігання можливих збитків. Для оцінки й визначення переліку заходів, вкладених у запобігання 
втрат, страховик запрошує висококваліфікованого страхового фахівця. Предстрахова експертиза, проведена професіоналами 
з спеціалізованих західних компаній, дає змогу виявити слабкі місця у системі безпеки банку, його внутрішньому 
постійному контролі та менеджменті. Експертиза проводиться перед укладанням першого договору страхування і далі 
повторюється кожних три роки [2]. 

За підсумками отриманої інформації визначається вартість страхування. Основними чинниками, що впливають на 
розмір страхової премії, крім ризикозахищеності є: об'єми та напрями діяльності банку, його репутація, розміри мережі 
філій, наявність збитків у минулому, широта страхового покриття (ризики, ліміти відповідальності, франшизи). 

Основні ризики що бралися до уваги в дослідженні та їхні позначення представлено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Ризики, які формують основу для створення 
комплексного страхового полісу банку 

Умовне 
позначення 

Збитки від неповернення кредитів 
1y  

Втрати від нестачі депозитних коштів на рахунках 
2y  

Збитки від шахрайських дій співробітників банку 
3y  

Збитки від підробки та внесення змін до 
документів 4y  

Збитки від операцій з цінними паперами 
5y  

Збитки від втрати майна в приміщеннях банку 
6y  

Збитки від прийняття фальшивої валюти 
7y  

Збитки при перевезенні 
8y  

Збитки від стихійних лих або техногенних 
катастроф 9y  

Збитки, що виникають під-час іншої операційної 
діяльності банку 10y  

 
Загалом опис системи S формування тарифної ставки банківського страхування математично виглядатиме так (1)  
 

 ),,( FxyS ii ,       (1) 

 

де F – оператор перетворення важливих функціональних параметрів системи, описаних множиною збитків iy  та 

множиною страхових виплат ix  (по відповідних збитках), у вихідні характеристики діяльності системи, тобто формування 

тарифної ставки в банківському страхуванні. Детальніше процес  реалізації  декількох  етапів (циклів) страхування 
банківських ризиків та саме формування тарифної ставки показано в роботі. 

Зроблено дослідження системи функціонування банку та його  контактів з зовнішнім середовищем, для найбільш 
точного відображення взаємозв’язків впливу останнього на ризикову діяльність банку і на процес формування тарифних 
ставок в банківському страхуванні. 

Новизна дослідження полягає у започаткуванні формування розрахунку тарифних ставок банківського страхування з 
допомогою економіко – математичного моделювання та можливості пристосування їх до будь – якого середовища 
функціонування банку. 

Примітки: 
1. Bancassurance в России и за рубежом. / Под редакцией В. Н. Демченко // «Русский полис» - 2004. - с.136 
2. Kuritzkes,  A. Operational risk Capital: A Problem of Definition // The Journal of Risk Finansce. – 2002. – Р. 47–56. 

Ivan Bachalo 
Ivan Franko National University of L’viv 

ECONOMIC MODELING CALCULATION OF TARIFF RATES IN BANKS INSURANCE 
The author suggests using calculation of tariff rates in banks insurance as the one that has the largest economic capacity, and 

helps to protect funds from tamper by unauthorized parties, disaster and other risks. 

Марія Башлядинська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ РЕГІОНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
Вступ. Забезпечення сталого розвитку є одним з найголовніших питань як у світі, так і в Україні. Цей процес є досить 

складним, оскільки для отримання результату необхідно досягнути добробуту в трьох сферах: економічній, соціальній та 
екологічній. В Україні є всі передумови для реалізації принципів сталого розвитку. Адже деградоване природне середовище 
та високий рівень забруднення поєднується з кризовим станом  вітчизняної економіки. Життя вимагає здійснення 
радикальних перетворень  у промисловості та сільському господарстві, а також у світогляді суспільства. Саме криза 
національної економіки повинна бути використана для формування нової структури господарства з абсолютно новими 
принципами господарювання. 
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Постановка завдання. Для забезпечення переходу України на засади сталого розвитку важливо з’ясувати роль, 
значення та завдання регіонів у забезпеченні цього процесу. Адже вони є головною рушійною силою будь-якої національної 
господарської системи. Саме на рівні регіонів вирішуються питання відтворення продуктивних сил, реалізуються проекти 
соціально-економічного розвитку, задовольняються ключові соціальні потреби населення. Показники розвитку регіональної 
економіки є критерієм визначення рівня економічного розвитку держави в цілому, її поступу на шляху до сталого розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи поняття сталого розвитку у вузькому значенні, відзначимо, що він 
спрямований на збалансований розвиток певних територій і розташованих на них населених пунктів, спираючись на 
раціональне використання всіх видів ресурсів та з урахуванням їхніх специфічних проблем і особливостей. На такий 
розвиток спрямоване стимулювання розвитку регіонів України. Адже відповідно до Закону України „Про стимулювання 
розвитку регіонів” воно, зокрема, полягає у підвищенні рівня життя населення, подоланні бідності й безробіття, формуванні 
середнього класу, ефективному використанні економічного, наукового, трудового потенціалу, природних та інших ресурсів 
[1].  

Зазначимо,  що оцінку сталого розвитку регіону здійснюють за його складовими відповідно до таких компонент, як: 
 сталий економічний розвиток: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково- 

технологічна та інноваційна, енергетична, виробнича, продовольча; 
 сталий соціальний розвиток: доходи та витрати, безробіття, забезпеченість житлом, демографія та стан здоров’я, 

споживання продуктів харчування; 
 сталий екологічний розвиток: атмосферне повітря, вода, земля, відходи [4].  
З вище зазначеного випливає, що з економічної точки зору, для реалізації завдань сталого розвитку регіонів необхідною 

умовою є раціональність територіальної організації природокористування, що відповідає місцевим природним умовам та 
природно-ресурсному потенціалу території. Тобто, в цьому контексті, сталий розвиток виступає як процес гармонізації 
продуктивних сил, забезпечення гарантованого задоволення принаймні мінімально необхідних потреб всіх членів 
суспільства за умови збереження й поетапного відтворення цілісності навколишнього середовища, забезпечення рівноваги 
між потенціалом природи і вимогами людей усіх поколінь. 

У свою чергу, у соціальній сфері важливим завданням у трансформації регіональної політики під час переходу до 
сталого розвитку є активізація найширших верств населення, їхня творча участь у здійсненні реформ. Основним важелем є 
демократизація суспільних відносин, що є вагомим компонентом перехідного процесу. Водночас важливою ознакою 
розвитку процесу демократизації в регіонах України є підвищення ролі неурядових організацій, які є авангардом 
подальшого руйнування монополізму в політиці, управлінні, соціальній та екологічній організаціях суспільства, формуванні 
держави відкритого демократичного типу [2]. 

І врешті-решт, в екологічній сфері завдання переходу до сталого розвитку полягають у заміні невідновних ресурсів 
відновними, оцінці наявної мінерально-сировинної бази відповідно до нових критеріїв та з урахуванням використання 
нових видів корисних копалин. Для досягнення мети в цій сфері необхідно гарантувати паритетність використання ресурсів 
як сучасними, так і майбутніми поколіннями. 

Отже, в процесі реалізації політики сталого розвитку передбачається вирішення завдань щодо економічного розвитку 
господарства регіонів, враховуючи соціальну та екологічну складові, таких як [3]:  

- досягнення природно-господарської збалансованості у соціально-економічному розвитку регіонів; 
- формування регіонального господарського механізму, який забезпечить регулювання соціально-економічного і 

екологічного розвитку, в тому числі і антропогенний вплив на довкілля; 
- поліпшення найважливіших територіальних пропорцій, підвищення рівня економічного розвитку регіонів за 

рахунок ефективнішого використання регіональних умов, ширшого залучення ресурсів місцевого значення, сприяння 
розвитку підприємницької діяльності; 

- реконструкція промислових комплексів на регіональному рівні з врахуванням господарської місткості локальних 
екосистем; 

- проведення структурних змін економіки регіонів щодо зростання частки обробної промисловості з орієнтацією на 
виготовлення наукомісткої продукції із зниженим ресурсоспоживанням, тобто скорочення до оптимальних обсягів 
виробництва і споживання природних ресурсів, насамперед металів, енергоносіїв, лісу, прісної води, використання земель в 
обробітку тощо; 

- оптимізація співвідношення між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, що має, поряд з 
екологічним, важливе соціально-економічне значення; 

- формування ефективної інвестиційної політики, спрямованої на розроблення, освоєння та використання природо- і 
ресурсозберігаючих, маловідходних та безвідходних технологій, виробництво екологічно безпечних видів продукції. 

Складність забезпечення сталого розвитку регіонів України полягає у їх суттєвій відмінності за рівнем соціально-
економічного та екологічного розвитку. Тому надзвичайно важливим завданням, у даному контексті, є створення всіх 
необхідних передумов для стимулювання розвитку депресивних та слаборозвинених регіонів України.  

Висновок. Виконання зазначених завдань забезпечить реальний перехід України до сталого розвитку, що в підсумку, 
сприятиме не тільки уникненню екологічної катастрофи, але й задоволенню потреб країни, не ставлячи під загрозу 
можливість задоволення потреб майбутніх поколінь. 

Примітки: 
1. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” від 8 вересня 2005 р. № 2850-IV [Електронний ресурс] // Верховна 
Рада України. Законодавство. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua/cgibin/lavs/main.cgi?nreg=2850-15  
2. Квасній Л.Г., Щербан О.Я. Особливості переходу України на принципи сталого розвитку // Науковий вісник НЛТУ 
України. - Вип. 20.14—2010. 
3. Ткач О.В. Сталий розвиток економіки регіону: критерії та передумови // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: 
науковий збірник. – Вип. 4. – Т.2 – 2008. 
4.Добровольський В.В., Нєпєіна Г.В. Основні умови формування регіональної політики сталого розвитку // Наукові праці. – 
Вип. 74. -- Т. 87 – 2008. 
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Mariya Bashliadynska 
Ivan Franko National University of L’viv 

ROLE AND TASKS OF THE REGIONS IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE 
The role and tasks of the regions in ensuring the process of Ukraine’s transition onto the footing of sustainable development are 

elucidated. It is indicated that a number of tasks, aimed at ensuring sustainable economic growth, social and ecological development 
of the regions, are to be fulfilled for this purpose. However, ensuring sustainable development of the regions is complicated by the 
striking differences in their social, economic and ecological development.  

Світлана Березна 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ВЗАЄМНОГО  
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ І ПЕНСІЙ «КАРПАТІЯ» 

Цікавим з історичної точки зору є зосередження страхування в Галичині, яке пов’язують , головним чином , із 
діяльністю одної з перших національних страхових товариств , відомою під назвою «Карпатія». 

Організацію якій було б до снаги запропонувати економічно й матеріально обґрунтовані види страхових послуг та 
охопити велике страхове поле очолив професор Чернівецького університету  Степан Смаль- Стоцький (видатний 
український громадський діяч, який розглядав заснування страхового товариства як черговий здобуток української 
громадськості на шляху до національної автономії). 

На підставі поданого Міністерством внутрішніх справ прохання буковинський уряд дав дозвіл на заснування і відкриття 
товариства взаємного страхування життя і пенсій «Карпатія» 100-ма членами засновниками. Вже 1 липня 1911р. відбулися 
перші збори засновників товариства, на яких було обрано керівні органи. Президентом товариства обрали С. Смаль- 
Стоцького, заступниками: Теофіля Дембіцького (президента Земельного іпотечного банку зі Львова) та Костянтина Клима 
(полкового лікаря й куратора буковинського крайового банку). Президентові та його заступникам допомагали члени 
керівної ради, яка складалась з 9 осіб. Членами ради стали відомі на той час постаті. Статут товариства зобов’язував до 
формування наглядової ради , яку очолив Теофіль Кормош , членом ради став також Ярослав Колтонюк . 

Враховуючи характер майбутньої діяльності новостреного страхового товариства , пов’язаної з ризиками людської 
особи , збори обрали догодних довірених лікарів : Володимира Філіповича (директора крайової лікарні у Чернівцях ) та 
Євгена Озаркевича (директора товариства «Народна лічниця»). Директором «Карпатії» було обрано Максиміліана Гроттера. 
З огляду на активну участь греко- католицького духовенства у справах товариства почесним президентом було обрано 
митрополита Андрея Шептицького. [1, с. 20]. 

Товариство почало свою роботу 27 серпня 1911 р. у Чернівцях. Хоч результати першого господарського року не було 
підстав називати невтішними , стало зрозумілим, що товариство виходить на ринок у несприятливих умовах через 
політичну та господарську нестабільність. Шукаючи реальних можливостей поліпшення подальшого розвитку товариства, 
вирішили перенести його центральні органи до Львова – найбільшого господарського центру східного регіону Австро-
Угорської імперії. Це й було зроблено восени 1913 р. 

Страхування життя товариство проводило у різних варіантах:  тільки на випадок смерті, мішане страхування від кількох 
ризиків – до життя і на випадок смерті, страхування з подвійною виплатою страхових сум, страхування дітей. Адміністрація 
товариства рекламувала порівняно низькі ціни , щоб дати змогу застрахувати життя біднішим верствам населення . З огляду 
на це страхування поділялось на 2 типи: велике і мале. «Велике» страхування проводили при страхових сумах понад 5000 
золотиз австрійських римських, і «мале» при страхових сумах нижче від 5000 золотих. Мінімальну страхову суму 
визначили в розмірі 1000 золотих австрійських римських, «мале» страхування призначалось переважно для бідніших людей. 

Після переїзду до Львова товариство, утворило новий відділ – страхування життя у військовій позиці. Це страхування 
полягало в тому, що страхувальник страхував не капітал а суму облігацій військової позики. Він виконував покладений на 
нього державою обов’язок підписання на державну позику , проводячи одночасно і страхування власної особи. 
Ефективність страхової діяльності товариства постійно зростала . Якщо у 1912 р. його прибутки становили лише 2 тис. 
крон, то у 1924 р. – вже понад 26 тис. крон. [1, с. 21]. 

Радянська влада, яка після раптового розгрому Польської держави у вересні 1939 р. прийшла в Західну Україну, відразу 
ж почала ліквідацію діючих тут фінансових закладів. 1939р. Народними зборами була прийнята Декларація про 
націоналізацію банків та великої промисловості Західної України. [2, с. 16]. 

Сьогодні, як ніколи, варто згадати дії наших недавніх попередників, які в минулому намагалися втілити ідею 
національного відродження у різні форми самостійної економічної діяльності, що давали б нації змогу згуртуватися, досягти 
фінансової могутності й відкинути закиди в підприємницькій неповноцінності українців. [1, с. 22 

Примітки: 
1 Плиса В. Й. Основи Страхування: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2001. 143 – ст.; 
2.Вовчак О. Д. Страхова справа: Підручник – Київ: Знання, 2011. 391 – ст. 

Svitlana Berezna 
Ivan Franko National University of L’viv 

HISTORY AND ACTIVITIES OF A MUTUAL LIFE INSURANCE AND PENSIONS "CARPATHIA" 
This thesis deals with the content and the origin and development of one of the companies which made a great contribution to the 

Ukrainian national insurance market, namely the history of the creation, development and termination of the insurance company 
"Carpathia". 

Христина Березовська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВПЛИВ НОВАЦІЙ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА ПРОСТОТУ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ВУКРАЇНІ 
В умовах системної економічної кризи, яка сьогодні спостерігається в Україні, особливої ваги, крім стимулювання 

розвитку стратегічних галузей національної економіки, набуває питання підтримки розвитку малого та середнього бізнесу. 
Досягнення оптимального рівня оподаткування (відповідного консенсусу) можливе за умови використання всього комплексу 
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методів податкового регулювання, при чому структура податкового механізму повинна відповідати особливостям розвитку 
національної економіки. Використання спрощеної системи оподаткування та звітності при встановленні податкових 
зобов’язань у країнах ОЕСР, відповідно до сформованих підходів, визначають податковою пільгою на підставі того, що 
спрощена система оподаткування є відхиленням від стандартних умов оподаткування [7]. 

Україна за час існування спрощеного режиму отримала власний досвід використання особливих режимів оподаткування. 
Позитивним зрушенням у застосуванні такої системи оподаткування стало часткове вирішення одного з найболючіших 
соціальних питань: зайнятості населення. Так, у 2011 році працювало 3461 тис. фізичних осіб-підприємців, половина з них – 
з обсягом річної виручки до 300 тис. грн.., інша. – з обсягом річної виручки понад 300 тис. гривень [4].  

З 1 січня 2012р. набуває чинності Закон України « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку і звітності» від 04.11.2011р. №4014-VI (далі 
Закон про спрощену систему) [1]. Введення вдію цього документу поставило під сумнів подальше існування спрощеної 
системи оподаткування, та призвело до 10 % скорочення загальної кількості підприємців [3]. З Податкового кодексу 
вилучили цілий розділ, який визначав правила оподаткування малого бізнесу з використанням єдиного податку. Одночасно 
було зупинено і цілий ряд норм щодо окремих процедур адміністрування податків, пов’язаних із суб’єктами 
підприємництва-платниками єдиного податку. Хоча забезпечення стійкого економічного зростання на інноваційно-
інвестиційній основі при збільшенні сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів оголошувалося основною 
метою прийняття Кодексу, причому її досягнення було заплановано здійснити за допомогою зниження рівня податкового 
тягаря, сприяння інноваційному розвитку вітчизняної економіки при одночасному зростанні зайнятості населення. Усі ці 
чинники не сприяли та не будуть позитивно впливати у близькому майбутньому на простоту ведення бізнесу в Україні. 

Крім цього багато питань виникає стосовно захисту прав платників податків. З ухваленням Податкового кодексу України 
права платників податків якоюсь мірою стали більш визначеними та конкретними, але кількість прав податкових органів 
здебільшого перевищує права платників, про що свідчать норми ст. 17 та ст. 20 ПК України [2], більшість його норм 
присвячується саме обов’язкам платників податків і повноваженням державних контролюючих органів. Права суб’єктів 
підприємницької діяльності не систематизовані, і, головне, відсутній механізм їх реалізації. 
Про складність і суперечливість захисту прав платників податків свідчить статистика щодо кількості податкових спорів, 
вирішених у судах за результатами звернень органів державної податкової служби та на вимогу платників податків.  

У цілому з усіх категорій справ, розглянутих у 2012 році, на користь органів ДПС вирішено 109 тис. справ на суму 35,9 
млрд грн, що становить практично 96,3 % від загальної кількості справ і 79,4 % від суми розглянутих судами справ [5].  

Практика податкового адміністрування у країнах ЄС за останні десять років демонструє значні успіхи у створенні 
рівноправних відносин між фіскальними органами і платниками податків. Крім розробки новітніх методів адміністрування 
податків, значна увага приділяється роз’ясненню платникам їхніх прав і створенню механізмів, які забезпечують їх 
реалізацію в повному обсязі. Реалізація державної політики у сфері оподаткування, яка спрямована на відкритість і 
прозорість, виражена не тільки у формалізованих документах. Вона також втілена в інституціональному аспекті у вигляді 
апеляційних офісів. 

Незважаючи на зазначене, на даному етапі розвитку економіки України саме застосування спрощеної системи є 
необхідною умовою вирішення цілого ряду соціально-економічних проблем, як-то: зайнятість населення, розвиток нових 
видів підприємницької діяльності, а також підвищення економічної активності господарюючих суб’єктів в Україні [6]. 
Практичний досвід застосування спрощеної системи оподаткування малого бізнесу дає достатньо підстав говорити про 
позитивний вплив цього режиму оподаткування на сектор малого підприємництва, а також про потребу у напрацюванні 
підходів до подальшої оптимізації його використання в Україні. 

Примітки: 
1. Закон України « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
спрощеної системи оподаткування обліку і звітності» від 04.11.2011р. №4014-VI [Електронний ресурс] Доступний з: 
http/www.zakon.rada.ua 

2. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2010. – № 
92. – Ст. 3248. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

3. Податковий кодекс України : від 02.12.2012 р. – Х. : Одіссей, 2010. – 536 с. 
4. Коротун В. І. Соціально-економічні чинники податкового регулювання в Україні / В. І. Коротун // Часопис економічних 
реформ. – 2011. – № 4. – С. 41–46. 

5. Єфанова Т. А. Оскарження податкових рішень-повідомлень в адміністративному порядку / Т. А. Єфанова // Юридичний 
журнал. – 2009. – № 8. – С. 56–59. 

6. Вісник податкової служби України. – 2013. – № 2. – С. 10. 
7. Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / [А. М. Соколовська, Т. І. Єфименко, І. О. Луніна та 
ін.]. – К. : НДФІ, 2006. – С. 237. 

Катерина Бліщ  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Дослідити подані вченими проблеми мотивації праці, які виникають на сучасних підприємствах та визначити шляхи 
вирішення даних проблем. 

Актуальність теми зумовлена  з одного боку, загальним незадовільним станом функціонування існуючої системи 
мотивації на підприємствах, а з другого − необхідністю її удосконалення відповідно до зміни економічних відносин. 

Свої роботи проблемам мотивації трудової діяльності присвятили такі вчені: Артюшина О. Л., Ільїна Н. А., Капустян К. 
О., Кравченко О. М., Пельтек Л. В, Стойка А. В., Брентано Л., Вебер М, Веблен Т., Врум Д., Маслоу А., Сміт А., Туган-
Барановський М., Хекхаузен Х. та інші. 

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки України ще не сформований злагоджений механізм мотивації ефективної 
праці. Спад виробництва, інертність у проведенні структурної перебудови економіки та незацікавленість працюючих в 
одержуваних результатах стали наслідком функціонування прийнятої раніше системи мотивації праці. Ця система 
базувалася на використанні моральних стимулів, які, на жаль, ефективні тільки протягом невеликого проміжку часу.  
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В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися на підприємствах України, неефективне використання 
людських ресурсів, від яких значною мірою залежить піднесення вітчизняної економіки, підвищення добробуту та якості 
життя громадян, призводить до зниження продуктивності праці, відсутності відповідного прибутку, скорочення бюджету і 
валового внутрішнього прибутку. Ключовим фактором успіху у вирішенні цієї проблеми є мотивація до 
високопродуктивної праці персоналу підприємства. 

Мотивація праці (на думку А. В. Калини) – складний, відносно стійкий процес, обумовлений певними особистісними 
характеристиками людини, а також певною необхідністю задоволення її потреб та їх відповідності зовнішнім умовам в 
процесі діяльності. Вона є сукупністю внутрішніх і зовнішніх сил, що спонукають людину до праці, зумовлюють поведінку, 
форму діяльності, надають спрямованості, яка орієнтована на досягнення особистих цілей і цілей організації [1, с. 225]. 

Професор Яцура В. В. зазначає, що мотивація є процесом спонукання, стимулювання себе чи інших до цілеспрямованої 
поведінки або до виконання певних дій, направлених на досягнення особистих цілей чи цілей організації [4, с. 258]. 

Удосконалення системи мотивації праці в сучасних умовах повинне ґрунтуватися на всебічному реформуванні 
механізму оплати праці, в якому буде реалізовано принцип рівної оплати за рівну працю та недопущення будь-яких 
дискримінацій. Необхідність реформування принципів винагороди за працю зумовлюється також тим, що в умовах низького 
рівня доходів працюючих та поглиблення перекосів у їх диференціації спостерігається криза мотивації трудової діяльності, 
наслідком якої є низька трудова активність, неповне використання наявного трудового потенціалу, зниження ролі праці у 
розмірі доходів [2, с. 186]. 

Отже, однією з проблем мотивації праці є неефективний механізм оплати праці, низький рівень доходів працюючих та 
недосконалі принципи винагороди. На нашу думку, шляхом вирішення цієї проблеми є підвищення ціни на робочу силу, 
удосконалення системи управління працею та реформування організації оплати праці. 

Проте навіть ці обнадійливі тенденції не варто переоцінювати, оскільки проблема доходів працюючих є дуже складною і 
важливою як у масштабі економіки держави в цілому, так і з огляду інтересів конкретної людини. 

В умовах переходу до ринку і застосування відповідних йому форм господарювання головна проблема полягає у 
стимулюванні основних суб’єктів відносин, подоланні відчуження працівників і трудових колективів від власної праці та її 
результатів, яке було притаманне командно-директивній економічній системі [5]. 

Система мотивації повинна розвивати почуття належності працівника до конкретної організації. Відповідне ставлення 
до праці та свідома поведінка визначаються системою цінностей працівника, умовами праці й застосовуваними стимулами. 
За домінуючої ролі соціально-економічних умов в основу будь-якої моделі покладаються психологічні аспекти [3, с. 374].  

Як зазначає відомий економіст А. Колот, важливою проблемою мотивації персоналу, є те, що в сучасній ринковій 
економіці використовуються стандартні малоефективні методи мотивації, зокрема такі як заробітна плата, премії. Проте, 
підтвердженням того, що у сучасних умовах заробітна плата як засіб мотивації не відіграє ключової домінуючої ролі є 
дослідження чинників мотивації у сучасних умовах. Наприклад, на підставі результатів дослідження, проведених в 
американських організаціях з метою удосконалення методів мотивації (стимулювання) праці, робота цінується залежно від 
відповідних чинників [5]. 

     На нашу думку, одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є обґрунтування мотиваційних механізмів, які здатні 
забезпечити активну участь людини в вирішенні важливих проблем розвитку національної економіки, розробка нових, 
ефективних методів мотивації. 

     Як бачимо, система стимулювання працівників є потужним фактором розвитку трудової активності, невід’ємною 
основою діяльності будь-якого підприємства. На нашу думку, для того, щоб цей інструмент застосовувався роботодавцями з 
максимальною ефективністю, необхідно мати чітке уявлення про механізми поведінки людей та формування мотивів до 
продуктивної праці.   

     Для вирішення основних проблем мотивації необхідно: забезпечувати достовірність інформації про об’єкт 
управління, проводити моніторинг стану і динаміки мотиваційної спрямованості персоналу, здійснювати оцінку, аналіз та 
прогнозування соціально-економічних наслідків управлінських рішень щодо мотивації праці, застосовувати нові, 
нестандартні методи мотивації персоналу. 

      Отже, на основі аналізу праць відомих вчених-економістів, досліджено основні проблеми мотивації праці, які 
виникають на сучасних підприємствах та визначено шляхи подолання даних проблем. 

Примітки: 
1. Калина А. В. Економіка праці: Навч. посібник / А. В. Калина – К.: МАУП, 2004. – 272 с.  
2. Лагутін В. Д. Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні: теорія, концепція, практичні рекомендації і 
пропозиції. Монографія / В. Д. Лагутін – Луцьк: ,,Вежа”, 2000. – 240 с. 
3. Грещак М. Г., Колот В. М. Економіка підприємства / М. Г. Грещак, В. М. Колот – К.: КНЕУ, 2001.– 528 с. 
4. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент : навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук – Львів: Видавничий центр 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 444 с. 
5. Колот А. Організаційно-економічний механізм регулювання доходів працюючих: шляхи вдосконалення // Україна: 
аспекти праці / Колот А. – 2003. – № 2. – С. 25-3. 

Kateryna Blishch 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE MAIN PROBLEMS OF MOTIVATION LABOR IN THE CONTEMPORARY ECONOMY  
The main problem of research supports the problem of motivation in the contemporary economy. Question of motivation 

investigated such scientists economists: Kravchenko O.N., Artyushyna O.A, Vrum D., Maslow A., Kapustyan K.O., etc. Based on 
the observed information, we deeply investigated the matter and identified key problems of staff motivation in the contemporary 
economy and developed ways solving these problems. 
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Ірина Бобеляк 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ КАПІТАЛУ 
Ринок капіталу є невід'ємною частиною будь-якої економічної системи, без якої неможливий ефективний  розподіл 

ресурсів. Ринок капіталів – це складова частина фінансового ринку, що поділяється   на ринок цінних паперів, термін 
обертання яких перевищує 1 рік (фондовий ринок) і ринок середньо - і довгострокових банківських кредитів [1].  

Ринок капіталів забезпечує платоспроможність фінансової системи, максимальне узгодження загальногосподарських 
процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і за структурою. 

У розвитку ринку капіталу велике значення припадає на державу, оскільки за допомогою законодавчих нормативів 
держава регулює ринок капіталу. Внаслідок цього виникає заборона маніпулювання цінами, права інвесторів та інших 
учасників ринку є захищеними. Окрім цього держава забороняє монополізацію ринку капіталів, сприяє розвитку 
добросовісної конкуренції, контролює дотримання вимог законодавства учасниками ринку. 

Добре відрегульований ринок капіталу , по-перше, знижує загальний ризик, який міжнародні інвестори пов'язують з 
конкретною країною; по-друге, це незамінний інструмент залучення до процесу економічного розвитку сумарного обсягу 
заощаджень населення; по-третє, високорозвинений ринок капіталу підвищує динамічність економічної системи, що дуже 
важливо для схвалення населенням поступового переходу до ринкової економіки.  

До найбільш важливих чинників, що впливають на функціонування ринку капіталу, належать: 
1. відсоткова ставка (чим нижча ставка, тим буде більший попит на капітал, оскільки більша кількість інвестиційних 

проектів буде прибутковою); 
2. рівень податків на прибуток (зниження податкового тиску збільшує зацікавленість підприємців в інвестиціях в 

основний капітал); 
3. очікування підприємців-інвесторів (оптимістичні очікування сприяють збільшенню попиту на капітал, 

песимістичні – навпаки) [2]. 
Для прогнозування ринку капіталу використовують динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги та  векторні 

авторегресійні моделі. 
Метою прогнозування ринку капіталу є мінімізація  ризику,  який може виникнути у разі форс-мажорних обставин  та на 

основі побудованих прогнозів досягнути максимально можливих результатів функціонування. Добре налагоджений та 
регульований ринок капіталів приваблює іноземних та вітчизняних інвесторів, які вкладають свої кошти в основний капітал, 
здійснюють інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі та  споруди, об’єкти незавершеного виробництва. 
Все вище перераховане позитивно впливає на рівень розвитку економіки в Україні, оскільки з’являються нові робочі місця, 
розвивається інфраструктура. Також внаслідок інвестицій, як вітчизняних, так і іноземних збільшується величина валового 
внутрішнього продукту. 

Для того, щоб досягнути поставленої мети, потрібно виконати таку послідовність дій: 
1. здійснити прогнозування ринку капіталу; 
2. мінімізувати функцію ризику: 

minR ; 
3. максимізувати результати функціонування ринку капіталів за допомогою такої функції 

max),,( 321 xxxF , 

де ),,( 321 xxxF  – функція, що виражає ефективність функціонування ринку капіталу; 

1x  – відсоткова ставка; 

2x – рівень податків на прибуток; 

3x – очікування підприємців-інвесторів; 

Реалізація таких заходів забезпечить максимальну прибутковість та стабільність функціонування ринку капіталу, а всі 
операції які відбуваються на ньому – відкритими та легальними. Виконання двох останніх пунктів наведеного алгоритму 
позитивно впливають на репутацію ринку капіталу, оскільки інвестори будуть з більшою доворію вкладати свої 
заощадження, ринок капіталу стане привабливішим та доступнішим для всіх бажаючих. 

Примітки: 
1. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К. Центр учбової літератури, 2009. – 528 с. 
2. Мартин О.М.  Фактори розвитку ринку капіталу у перехідній економічній системі України [ Електронний ресурс].- 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/lglpdp/2003_28/167_Martyn_LG_28.pdf. 

Iryna Bobelyak 
Ivan Franko National University of L’viv  

PREDICTION OF CAPITAL MARKET DEVELOPMENT 
 The paper defines the importance and the necessity of forecasting the capital market. It offers the algorithm to optimize the 

functioning of the capital market. Well adjusted and regulated capital market attracts foreign and domestic investors who invest their 
money in fixed assets, land and real estate. 

Оксана Бойко 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОШОВИХ КОШТІВ 
Для здійснення виробничої діяльності підприємства крім основних засобів повинні мати в необхідних розмірах і оборотні 

засоби. Серед них найважливіше значення мають грошові кошти, необхідні для придбання техніки, виробничих матеріалів, 
оплати праці, розрахунків з бюджетом та іншими ланками фінансово-кредитної системи. 

Фінансове благополуччя та платоспроможність підприємства залежить від його здатності генерувати грошові засоби в 
розмірі і в строки, необхідні для здійснення планових витрат. 
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Незбалансованість у часі надходжень і виплат грошових засобів може стати фактором виникнення неплатоспроможності 
успішних та прибуткових підприємств. У зв’язку з цим питання грошових коштів було, є і буде особливо актуальним. 

Метою даної роботи є висвітлення різних підходів щодо визначення грошових коштів в літературних джерелах та 
розкриття їх економічної сутності. 

Виходячи з поставленої мети, завданням є подальша наукова розробка та удосконалення поняття «грошових коштів». 
Гроші відносяться до тих особливих категорій,які завжди були найбільш актуальними в економічній думці, так як в 

процесі грошового руху найбільшою мірою проявляються і реалізуються інтереси суб’єктів ринку. Через гроші, їх функції 
кожен індивідуум реалізує свої потреби, тому грошова система і визначає взаємозв’язок між виробництвом, обміном, 
розподілом і споживанням [1, с.224]. 

Слово «гріш» походить від латинського «гроссус» – великий.  
Нині грошима називають усе, що є носієм купівельної спроможності і приймається як плата за товари й послуги. Ось 

чому до грошей відносять банкноти, монети, банківські активи, боргові зобов’язання, а також товарні гроші, тобто споживчі 
товари, що можуть використовуватися як засіб обміну [2, с.10]. 

Еволюція форм грошей пов’язана з розвитком людства та зростаючими вимогами до якості, кількості та ролі грошей і 
відбувалася в напрямі від повноцінних грошей (які мають внутрішню вартість) до неповноцінних (не мають внутрішньої 
вартості), якими є сучасні гроші і які дістали назву кредитні. 

На кожному етапі розвитку суспільства виникали нові форми грошей, проте попередні не зникали і на сьогодні всі вони 
існують і можуть за певних обставин виконувати функції грошей. 

Гроші не здатні прямо задовольнити будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано – гроші 
потрібно обміняти на товари або послуги, які потрібні людині для задоволення потреб. В цьому і проявляється їхня суспільна 
корисність. 

Розглядають дві концепції виникнення грошей: еволюційна і раціоналістична [2, с.10]. 
Гроші в сучасній ринковій економіці виконують такі основні функції: засобу рахунку, засобу платежу та обігу, засобу 

нагромадження вартості. Функції грошей можна ототожнювати з роботою, яку вони виконують для суспільства. З часом 
функції грошей змінювалися відповідно до їхньої суспільної корисності. 

На сучасному етапі грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства. Вони присутні на початковому та 
кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання 
послуг, а також їх продаж і отримання виручки. 

У 1996 році національною грошовою одиницею України стала гривня. Порядок її виготовлення і введення в обіг та 
підтримання товарно-грошової рівноваги розроблено Національним банком України. Усі гривні є банківськими білетами, 
тобто банкнотами, що дуже важливо. Банкноти забезпечені всіма активами Національного банку (золотом, коштовностями, 
іноземною валютою) і обмежено випускаються в обіг під реальні товарно-грошові угоди. 

Гроші – одне з найдавніших явищ у житті суспільства, які привертають до себе особливу увагу багатьох вчених. В 
літературних джерелах існують різні підходи щодо визначення поняття «грошові кошти». Для розуміння сутності грошових 
коштів, проаналізуємо думки провідних вітчизняних вчених в різних літературних джерелах. 

Автор Філімоненков О.С. грошовими визначає кошти у вигляді грошей, які перебувають в касі підприємства на рахунках 
в установах банку, в акредитивах у підзвітних осіб та депозитах до запитання [3, с.24].  

Ткаченко Н.М. вважає, що це необхідні для забезпечення господарської діяльності підприємства кошти, що зберігаються 
в касі або на рахунках в банку [4, с. 478]. 

Пушкар М.С. розглядає грошові кошти як грошові знаки національної і іноземної валюти, як є платіжними засобами [5, 
с.72]. 

Мних В.Є. надає визначення грошовим коштам згідно П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» : це готівка, кошти на 
рахунках в банках та депозити до запитання» [ 6, с.446, 7]. 

Згідно МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» грошові 
кошти – готівка, гроші на рахунках в банках до запитання [8, 9]. 

Як видно з наведених визначень, автори по різному підходять до визначення грошових коштів. Проте у всіх зустрічається 
визначення матеріальної основи готівкових коштів – «гроші», «кошти», «знаки», «засоби» і місце зберігання – на рахунках в 
банку, в касі підприємства.  

В підручниках з фінансів поняття «грошові кошти» визначається як найбільш ліквідні активи підприємства. 
В економічній літературі більш поширене поняття «гроші», поняття «грошові кошти» майже не зустрічається. 
В західній іноземній літературі суть грошей найчастіше трактують як «все те, що використовується як гроші». У 

вітчизняній літературі широко розповсюджене визначення грошей як специфічного товару, який виконує роль загального 
еквівалента. 

Отже, з проведеного дослідження сутності грошових коштів можна вивести таке їх визначення. Грошові кошти – грошові 
знаки національної і іноземної валюти, які перебувають в касі підприємства на рахунках в установах банку, в акредитивах у 
підзвітних осіб та депозитах до запитання та необхідні для забезпечення господарської діяльності підприємства. 

Для підтримання стабільного фінансового становища, слід дотримуватися основних правил користування грошима: 
- згідно зі статтею 99 Конституції України, гривня виступає єдиним законним платіжним засобом в Україні, який 

приймається всіма юридичними і фізичними особами без будь-яких обмежень на території країни; 
- не слід розраховуватися за товари та послуги іноземними грошовими знаками (карається чинним законодавством 

України); 
- гроші – не мета, а лише засіб досягнення мети; 
- гроші перераховувати, не відходячи від каси (інструкція НБУ); 
- не виконуйте ніяких операцій із грішми без отримання підтверджувального документа (чек, квитанція тощо); 
- не зберігати грошей дома; 
- користуватися банківськими платіжними картками; 
- багатство визначається не тим, скільки грошей зароблено, а тим, наскільки добре можна прожити на зароблені гроші; 
- вести облік своїх грошей; 
- не витрачати грошей більше, ніж зароблено; 
- частину зароблених грошей відкладати. 
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Примітки: 
1. Жолнер І. В. Фінансовийоблік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. / Жолнер І. В. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 368 с. 
2. Смовженко Т. С.  Фінансова грамотність: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф.  Т. С. Смовженко. – К. : УБС 
НБУ, 2012. –322 с. 
3. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч.посіб.-2-ге вид., переробл. і допов. / Філімоненков О. С. – К.: МАУП 2004. 
– 328 с.: іл. – Бібліогр.: с. 318-321. 
4. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствахУкраїни: підруч. – 6-те вид. [для студ. екон. спец. вищ. 
навч. закл.] / Ткаченко Н.М. –  К.: А. С. К., 2002. – 784 с. 
5. Пушкар М.С. Фінансовий  облік: Підручник. / Пушкар М.С.  – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. 
6. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. / Мних Є. В. – Київ: Центр навчальної літератури, 
2005. – 472 с. 
7.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Мінфіну України від 
31.03.1999 р. № 87:[Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua 
8.Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів»: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua 
9.Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»: Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 

Oksana Boyko 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE ECONOMIC ENTITY CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF MONEY 
The economic entity concept and characteristics of money highlights different approaches to their definitions in the literature and 

improved the concept of "money." 

Орися Бойчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОЛОДІЖНЕ КРЕДИТУВАННЯ 
Власне житло – це споконвічна мрія будь-якої молодої сім’ї. На сьогоднішній день однією із дієвих програм по 

забезпеченню молоді житлом є молодіжне кредитування.  
Саме молодіжне кредитування може стати потужним поштовхом прискорення соціально-економічного розвитку в 

Україні. Адже одним із важливих чинників підвищення активності молоді в громадському житті суспільства є створення 
необхідних умов її існування, проживання, праці та відпочинку. Доведено, що саме проблема відсутності власного житла є 
причиною багатьох розлучень серед молодих сімей і спонукає до небажання народжувати дітей. В умовах гострої житлової 
проблеми, що склалась на сьогоднішній день у нашій державі, далеко не кожен може самотужки придбати власне 
помешкання. А для молодої родини своє житло є найбільш очікуваним, воно слугує як порятунком, так і добробутом та 
злагодою для сім’ї. 

Право на отримання кредиту, відповідно до українського законодавства, мають: сім'ї, в яких вік чоловіка або дружини 
складає до 35 років включно; неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітню дитину або 
дітей; самотні молоді люди, віком до 35 років включно. Молодіжний кредит можна одержати тільки один раз. Кредит 
надається на будівництво (або реконструкцію) і придбання житла строком до 30 років. Також він надається молодим сім'ям і 
самотнім громадянам хоч і на 30 років, проте є одне обмеження - кредит не може надаватися довше, ніж старший з 
подружжя досягне пенсійного віку. 

Величина житла, яке можна придбати таким чином, є істотно обмежена. Максимальний розмір кредиту визначається 
виходячи з норми 21 м2 площі на кожного члена сім'ї і додатково 20 м2 на сім'ю. Кредит розраховується відповідно до цін, 
що діють на момент складання договору. 

Встановлено порядок визначення рейтингу позичальників, платоспроможність яких дає право претендувати на 
отримання кредиту. В основу цього порядку покладено належність претендента до певної соціальної групи. Наприклад, 
сім'ї, у якій і чоловік, і дружина користуються правом першочергового або позачергового отримання житла, має 
нараховуватися 10 балів. Належність претендента на кредит до молодих вчених підвищує його рейтинг на 8 балів, а до 
молодих спортсменів, які мають найвищі досягнення у національних та міжнародних змаганнях — на 7 балів. Доцент 
отримає 2 бали, професор — 5. Крім того, рейтинг кандидата має підвищуватися на 1 бал за кожну дитину. Має значення 
також термін перебування на обліку у регіональному управлінні Фонду. Перевага має надаватися кандидатам, 
зареєстрованим раніше. 

Отже, якщо ви до 35 років не встигли народити мінімум трьох дітей, захистити дисертацію або поставити світовий 
рекорд (багатодітні одержують по рейтингу максимальні 10 балів, учені й спортсмени - по 8 і т.д.), то просто приналежність 
до групи "до 35 років" нічого не обіцяє. Тобто, першим одержує житло той, у кого вищий бал. Якщо навіть ви якимось 
дивом набрали 10 балів і начебто прийшли до фінішу, поява в списках багатодітної родини (за кожну дитину додається бал) 
або великого вченого відразу ж відкидає вас назад. 

У всьому, що стосується молодіжного кредитування, головною діючою особою є Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву - бюджетна організація, що є посередником між Держбюджетом України та 
молодими людьми, що бажають придбати житло. 

Молодіжне кредитування підкріплюється наступними постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження 
державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012роки» (від 29 липня 2002р.); «Про порядок надання пільгових 
довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» 
(від 29 травня 2001р.); «Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (від 26 жовтня 2000р.). 

Динаміку розвитку молодіжного кредитування наведено у таблиці. 
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Таблиця 1 
 

Рік Виділено з 
Державного 

бюджету тис. грн. 

Виділено з 
місцевих бюджетів 

тис. грн. 

Надано кредитів Проінвестовано 
житла, м2 

1998 6199,90 6975,00 305 21937,40 
1999 5639,90 10943,51 348 27935,90 
2000 60709,90 15032,07 1421 93217,70 
2001 54780,50 7871,20 1063 69080,70 
2002 48309,50 8830,60 828 56543,50 

2003 69359,30 17718,20 1123 78738,90 
2004 122700,76 19630,14 1601 113371,00 
2005 110571,38 20823,09 1089 79834,40 
2006 91002,02 34019,30 646 45648,10 
2007 94273,30 51450,60 632 44977,10 
2008 76799,37 56538,10 486 35225,40 
2009 0,00 34191,34 127 9323,60 
2010 36000,00 31000,00 297 0,00 
2011 59999,9 40253,213 340 23338,58 
2012 24891,255 59337,300 196 13427,57 
Всього 861357,255 475491,4 10452 742681,17 

 
Проаналізувавши ситуацію при оформленні кредиту на молодіжне житло, головними проблемами, що гальмують 

розвиток цієї сфери є неефективна політика держави. На засіданні Кабінету Міністрів України 24 жовтня 2012 року 
затверджено Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013—2017 роки. Успішне виконання Програми дасть 
змогу забезпечити житлом 16755 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 1047,2 тис. м2 житла. 

Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв’язанню 
їх житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в країні. 

Примітки: 
1. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч.посібник.— К.: Кондор, 2008; 
2. Ващенко Ю. В. Банківське право http://textbooks.net.ua/content/category/6/30/14/; 
3. Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) і придбання житла : Постанова від 29 травня 2001 р. N 584; 
4. Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки : Постанова від 24 жовтня 2012 р. 
№ 967; 
5. http://www.molod-kredit.gov.ua/stats.php 

Orysya Boychuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

YOUTH LENDING 
In theses concerned with the basic aspects of youth lending in Ukraine. Also here shown the main problem of youth lending, and 

suggested an alternative approach to solving this problem. 

Оксана Борбулевич 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  
ОБ’ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 

Нові економічні умови  змусили  дослідників і практиків у нашій країні шукати адекватні форми, методи й інструменти 
стратегічного  управління в регіоні, зокрема намагатися по  досвіду  зарубіжних  країн застосовувати принципи і методи 
стратегічного управління, які  реалізовані на рівні підприємств до регіональних систем.  

Дослідження соціально-економічної системи регіону в умовах нестабільної економіки України вимагає одержання 
конкретних знань про об’єкт дослідження, оскільки вони є унікальними, з метою виявлення особливостей функціонування 
соціально-економічної системи, оцінки взаємозв’язків між складовими системи та прогнозування її майбутньої поведінки 
при зміні параметрів взаємодії. 

Можливість представлення регіону у вигляді соціально-економічної системи обґрунтовує доцільність використання 
системного підходу в регіональному управлінні. Системний підхід припускає управління економікою регіону з позицій 
єдиного цілого на основі системного аналізу [1].  

Використання з цією метою моделювання соціально-економічної системи регіону, дає можливість виокремити найбільш 
суттєві її складові, визначити закономірності функціонування та окреслити характерні параметри цієї системи. Про-
гнозування можливих ситуацій функціонування соціально-економічної системи повинно бути направлене на отримання 
результатів взаємодії її складових. 

Дослідження соціально-економічних систем залишаються неповними, оскільки ці системи є складними. Вивчення такої 
системи регіону ускладнюється специфікою її регіонального функціонування. Зазначена проблематика в науковому плані 
досліджена неповністю, тому для подальшого вивчення соціально-економічної системи регіону необхідно розробити її 
модель, на основі якої можливе подальше дослідження з одержанням результатів, які будуть репрезентативними для всієї 
соціально-економічної системи. Ці результати допоможуть перейти від інформації, отриманої на основі моделі, до вис-
новків щодо реальної соціально-економічної системи регіону. За цими результатами можна буде визначати умови, при яких 
досліджувана система буде функціонувати з найбільшим ефектом [2]. 

За визначенням економічна модель є абстрактною. Вона виокремлює найбільш суттєві чинники, визначає 
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закономірності функціонування досліджуваного об’єкту та абстрагується від інших факторів, які, хоч і мають малий вплив, 
але в сукупності можуть визначати поведінку моделі. Передбачається, що всі чинники, які не враховані явно в економічній 
моделі, мають несуттєвий вплив на об’єкт в досліджуваному аспекті. Склад врахованих факторів у моделі і її структура 
можуть бути вдосконалені на основі знань, отриманих в результаті поглиблення вивчення об’єкту [3]. 

Такий підхід дає основу для формування вихідних даних, їх оцінки та можливості отримання результатів-висновків, які 
адекватні досліджуваному об’єкту в тій мірі, що і зроблене передбачення на основі моделі. 

Необхідність використання моделювання визначається тим, що багато об’єктів і пов’язані з ними проблеми дослідити 
безпосередньо неможливо або їхнє дослідження є достатньо складним. 

При формуванні моделі всі взаємозв’язки об’єкту можуть бути оцінені кількісно, що дозволяє одержати об’єктивний 
прогноз його функціонування в тій чи іншій ситуації. Інтерпретація результатів моделювання має за мету перехід від 
інформації, отриманої на основі дослідження моделі, до висновків щодо функціонування системи. На основі аналізу 
результатів моделювання приймаються рішення відносно умов, в яких система буде функціонувати найбільш ефективно. 

У результаті аналізу загальної структури соціально-економічної системи регіонального рівня було виокремлено складові 
та визначено взаємозв’язки системи. Укрупненими компонентами цієї системи виділено три складові: соціальну, 
територіальну  та ринкову економічні підсистеми. Між першими двома підсистемами на основі їх цілеспрямованості існу-
ють соціально-економічні взаємозв’язки, а між іншими - економічні. 

У результаті аналізу загальних показників регіону отримано загальну модель соціально-економічної системи регіону,яка 
має вигляд: 

DISFEVM ,,,,,                                                                             (1) 

  де V - вартість ресурсів соціально-економічної системи; 
E - економічна ефективність соціально-економічної системи; 
F - макрофункція системи; 
S - структура системи; 
I  - інвестиції в різні підсистеми структури загальної соціально-економічної системи; 
D – споживання природних активів різними підсистемами. 
Макрофункція системи є кількісним виразом основної цілі системи, залежить від вартості ресурсів, які вона споживає. 

Вибір макрофункції забезпечує досягнення необхідного значення економічної ефективності соціально-економічної системи 
регіону і пов’язана з розв’язуванням  задач, що постають перед системою. Тільки при певних ресурсах V можливе 
забезпечення ефективності E системи [3].  

Крім  того, при аналізі запропонованої моделі було виявлено появу емерджентності - наявність в системі властивостей 
цілісності (емерджентних властивостей), тобто таких властивостей, які не є характерними для її елементів. 

Запропонована модель соціально-економічної системи регіону показує взаємозалежність її складових, описує параметри 
взаємодії підсистем. 

 На сьогоднішній день дослідження соціально-економічної системи регіонального рівня є дуже актуальним 
питанням у сфері прогнозування. Не можливо створити універсальну модель такої системи, яка б адекватно відображала всі 
процеси і взаємозв’язки системи, через те що ці дані є унікальними для кожного регіону України.  

Примітки: 

1. Вовк В.М. Основи системного аналізу:Навчальний посібник/ Вовк В.М., Артим-Дрогомирецька З.Б..- Львів: Видавничий 
центр Львівський національний університет імені Івана Франка,2002. 
2. Калинникова И.О. Управление социально-єкономическим потенциалом региона:Учебное пособие/ Калинникова И.О..- 
СБб.:Питер,2009. 
3. Щепак В.В. Моделювання соціально-економічної системи регіону /В.В.Щепак//Економіка і регіон.-2010.-№1(24). 

Oksana Borbulevych 
Ivan Franko National University of L’viv 

SYSTEMATIC APPROACH TO MODELING SOCIO-ECONOMIC FACILITIES REGIONAL 
In the abstracts the relevance of such issues as the study of social and economic systems of the regional level are indicated. The 

model of socio-economic system of the region shows the interdependence of its components, parameters describing the interaction of 
subsystems. The model describes the interdependence of the system constituents and the parameters of the subsystems interaction. It 
also regulates conditions for effective functioning of the system. Need to use modeling determined that many objects and related 
problems not directly or explore their study is complicated enough. 

Ольга Бринько 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У 1992 році в Ріо-де-Женейро  відбулася  Конференція  ООН  з  питань навколишнього середовища і розвитку (Саміт 

«Планета Земля»), яка ухвалила «Порядок денний на ХХІ століття», за який проголосували керівники 179 країн світу. 
Проведення  конференції  і  затвердження  цього документу стало підсумком  багаторічних  досліджень. У  «Порядку  
денному на ХХІ століття» було проголошено нову концепцію людства, яка ґрунтується на розумінні тісного взаємозв`язку  
та необхідності комплексного вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем людства  [1].  Концепція  сталого  
розвитку  економіки визнана  світовою спільнотою народів домінантною  ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ 
столітті, стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального і духовного прогресу суспільства. Тому проблеми 
сталого розвитку та особливості її реалізації є дуже актуальними сьогодні. 

В основу парадигми сталого розвитку взято екологічний аспект розвитку людської еволюції, де сталий розвиток – це  
такий  розвиток, що задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь 
задовольняти свої власні потреби і включає два ключових поняття: поняття потреб, необхідних для існування найбідніших 
верств населення, що повинні бути предметом  першочергового пріоритету і поняття обмежень, зумовлених станом 
технології й організацією суспільства, поєднаних зі спроможністю навколишнього середовища задовольняти нинішні та 
майбутні потреби [3, с.50]. Це так звана триєдина концепція сталого розвитку, на основі об'єднання трьох основних точок 
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зору: економічної (задоволення потреб і наявність ресурсів), соціальної (соціальна справедливість і відсутність расової та 
національної дискримінації) та екологічної (певні вимоги до захисту довкілля): 

1.  Економічний підхід, базується на теорії максимізації сукупного доходу, який виробляється за умови збереження 
сукупного капіталу, що виробляє цей дохід.  Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів, 
використання екологічних – природо-зберігаючих, енерго-зберігаючих та матеріало-зберігаючих технологій, а також 
відповідних форм капіталу – створеного людиною та природного. 

2. Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних та 
культурних систем, в тому числі на зменшення руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом є справедливий 
розподіл благ, а також збереження культурного надбання та багатоманітності в глобальних масштабах, а також більш повне 
використання практики сталого розвитку, яка є в культурах, що домінують.  

3. Екологічна складова концепції спрямовується на збереження цілісності біологічних та фізичних природних систем. 
Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери.  

Основна увага в концепції приділяється збереженню здатності до самовідтворення та динамічної адаптації таких систем 
до змін. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля та втрата біологічного різноманіття зменшують здатність 
екологічних систем до самовідновлення. Узгодження цих різних напрямків та переведення їх у площину конкретних задач - 
завдання величезної складності, оскільки всі три елементи мають бути збалансовані, відпрацьовані механізми їхньої 
взаємодії. Економічний та соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують нові задачі, такі як: 

- досягнення справедливості всередині одного покоління (розподіл доходів); 
- надання цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення.  
Механізм взаємодії економічної та екологічної складових привів до необхідності вартісної оцінки та обліку в звітності 

підприємств зовнішніх впливів на довкілля. Зв’язок соціального та екологічного елементів привів до акценту на 
рівноправності всередині поколінь та між поколіннями, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь, та на участі 
населення в процесі прийняття рішень [4]. 

Таким чином, згідно з концепцією сталого розвитку всі країни, в тому числі і Україна, повинні розробити і реалізувати 
політику, що сприяє підвищенню ефективності в розподілі ресурсів, спрямовану на використання всіх можливостей, що 
відкриваються в результаті зміни глобального економічного середовища. З урахуванням національних стратегій і цілей 
країнам доцільно:  

 - усунути бар’єри на шляху прогресу, що пов’язані з неефективністю бюрократичного апарату, адміністративними 
перешкодами, невиправданим контролем і недостатньо повним урахуванням ринкових умов; 

  - забезпечити гласність в управлінні і прийнятті рішень; 
  - заохочувати приватний сектор і сприяти розвиткові підприємництва шляхом розширення інституційних можливостей 

для створення і функціонування підприємств, особливо в країнах, що розвиваються; 
  - розвивати і підтримувати інвестиційну діяльність та інфраструктуру, що є необхідними для сталого економічного 

зростання і диверсифікації на екологічно безпечній і сталій основі; 
  - створити можливості для функціонування відповідних економічних інструментів, включаючи ринкові механізми, з 

урахуванням цілей сталого розвитку і задоволення основних потреб; 
  - сприяти функціонуванню ефективних систем оподаткування і фінансових секторів; 
  - створити можливості для розвитку корінного населення і місцевих громад, що дозволять вносити всебічний вклад у 

досягнення мети сталого розвитку; 
  - скасувати несправедливі обмеження щодо експорту на користь неефективного заміщення імпорту і розробити 

політику, що дозволить повністю використовувати вигоди, пов’язані з іноземним інвестуванням, для виконання 
національних, соціальних та економічних завдань і досягнення цілей розвитку; 

  - створювати внутрішні економічні умови, які сприятимуть оптимальному балансу між виробництвом на внутрішньому 
і зовнішньому ринках [2]. 

Основними проблемами, що  виникають на шляху  розроблення  та  реалізації стратегії сталого розвитку, є такі:  
- застосування ефективного механізму зворотного зв'язку (моніторингу та контролю за діяльністю органів у сфері 

сталого розвитку, реалізацією заданих цілей); 
- відсутність у стратегіях чітких вимірюваних  цілей;  
- ефективне  довготермінове  планування;  розроблення  та реалізація чітких планів дій на місцевих рівнях та контроль за 

їх виконанням;  
- узгодженість  механізмів  реалізації  стратегії  сталого  розвитку  із  бюджетним процесом;  
- застосування повного набору ефективних механізмів фінансування сталого розвитку;  
- застосування механізмів інноваційної фіскальної політики [5]. 
 Отже, сталий розвиток можна розглядати як нову коректуючу модель взаємовідносин  людей  з  природою  і  одне з 

одним, новий спосіб життя, мислення і культури, складний процес планування і управління міжнародним суспільством, що 
передбачає рівноправне партнерство розвинутих і слаборозвинутих країн, державних і міждержавних організацій,  нова  
система  обліку,  оцінки і стимулювання соціоекономічної поведінки людей, нові правові й моральні регулятори та 
орієнтири. 

Примітки: 
1.  Бицюра Ю. До  проблеми  визначення  понять  сталого  економічного зростання та розвитку. // Економіст. - 2006.- №5. – 
с.62-65. 
2. Опалько В.В. Імперативи сталого глобального розвитку. // Вісник Черкаського університету. 2012. № 4 (217) – с. 22-23. 
3. Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття»: Ухвалена конференцією  ООН  з  навколишнього середовища і розвитку 
в Ріо-де-   Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.): Пер. з англ. – 2-ге вид. – К.: Інтелсфера,2000. – 360 с. 
4. Садовенко А., Масловська Л., Середа В., ТимочкоТ.. Сталий розвиток суспільства. //Навчальний посібник – 2 вид. – К.; 
2011. – 392 с. 
5. Сторожук Г.М. Організаційно-управлінські механізми реалізації стратегії сталого розвитку: проблеми та порівняльний 
механізм //Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.15 – с. 230-231. 



1st International Scientific Internet-Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 27 FEBRUARY, 2013  
STRATEGIC GUIDELINES OF UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT 

22 
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CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PECULIARITIES OF ITS IMPLEMENTATION 
The theoretical principles and criteria of sustainable development of society  are investigated in a globalizing social relations. 
Common effective organizational – administrative mechanisms and main problems of sustainable development strategy 

realization revealed. 

Василина Бугійчик 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК НОВИЙ МЕТОД ЗДІЙСНЕННЯ  
ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Щорічно в Україні неухильно зростає кількість платників податків, які за критеріями підлягають під визначення «великі 
платники податків».  

Великий платник податків – це юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири 
послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного 
бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період 
перевищує дванадцять мільйонів гривень. [4]. 

Так, станом на січень 2012 року таких платників податків в Україні  нараховувалося 1380, а у 2013 році таких платників 
податків побільшає і становитиме 1486 платників. Ця категорія платників податків забезпечує 70% доходу бюджету[4].  

Як відомо, супроводження великих платників податків означає не лише їх краще обслуговування, максимальне надання 
сервісних послуг, уніфікацію процедур податкового супроводу, але, насамперед, більш якісний контроль за сплатою 
податків та якісне юридичне супроводження рішень податкових органів. З метою попередження виникнення проблемних 
питань та вдосконалення обслуговування великих платників податків Державною податковою службою України (далі –
ДПСУ) розроблено та впроваджено метод «горизонтального моніторингу». 

Світовий досвід (горизонтальний моніторинг успішно запроваджено у низці країн Європи, зокрема у Нідерландах, 
Німеччині, Австрії, Словенії) свідчить про значні переваги застосування цього методу [6]. 

Сьогодні політика ДПСУ спрямована саме на партнерські стосунки із платниками податків. Йдеться про спілкування 
між податковими органами і бізнесом на основі взаємної довіри. Провідним завданням є агітація соціальної 
відповідальності платників податків. В даному напрямі ведеться активна робота з різноманітними громадськими 
організаціями і, перш за все, із Всеукраїнською Асоціацією платників податків України (далі – Асоціація), яка стала 
ініціатором запровадження методу горизонтального моніторингу в Україні. За словами віце-президента Асоціації 
В.Мазарака, головною метою його організації є сприяння у роботі та допомогою у вирішені проблем платників. 

Щодо горизонтального методу, то вперше його, як експеримент, було запроваджено податковою та митною службою 
Нідерландів. Метод мав великий успіх та був успадкований іншими державами, такими як Німеччина, Австрія та 
Словенія[6]. 

Сервіс «горизонтальний моніторинг» спрямований на плідну співпрацю платника податків з податковою службою при 
посередництві Асоціації.  

Метод «горизонтального моніторингу» – це насамперед новий рівень спілкування податкових органів із платниками 
податків, основною метою якого є не тотальний контроль за діяльністю суб’єкта господарювання та комплексний аудит усіх 
його операцій, а упередження здійснення платником податків ризикових операцій та визначення факторів (причин), що їх 
зумовлюють. Тобто, орган ДПСУ (відповідна спеціалізована служба (СДПСУ) по роботі з великими платниками податків) 
за згоди платника безкоштовно опрацьовує інформацію про його фінансові операції та наперед вказує на можливі ризикові 
розрахунки і операції, а також на сумнівних контрагентів, які їх здійснюють [6]. 

 Суть нового методу податкового контролю полягає в наступному: з частиною платників податків податкова служба 
підписує спеціальну угоду – меморандум, у якому закріплюються взаємні зобов’язання сторін. Останній передбачає, що 
підприємство в режимі онлайн повідомляє особистому податковому інспектору про всі податкові ризики, радиться з ним, 
що робити в тій чи іншій ситуації, і тільки після відповіді інспектора здійснює господарську операцію. Таким чином, 
інспектор в режимі реального часу отримує достовірні відомості про діяльність підприємства, у податковій службі немає 
необхідності регулярно перевіряти даного платника податків і тим більше проводити перевірки за попередні роки. Важливо, 
що платник податків не зобов’язаний безумовно погоджуватися з інспектором, а у разі виникнення спірних питань має 
право звернутися до суду. Крім того, держава не може змусити платника податків укласти подібну угоду про контроль – це 
виключно ініціатива господарюючого суб’єкта. Конкретний великий платник податків, погоджуючись на експеримент, має 
продемонструвати повну прозорість своєї діяльності та готовність тісно співпрацювати з органами ДПС, забезпечити 
надання вичерпної інформації щодо своєї підприємницької діяльності. ДПС України, в свою чергу, іде назустріч таким 
суб’єктам господарювання шляхом вдосконалення системи їх обслуговування та мінімізації свого втручання у їх поточну 
діяльність [1, c. 954].  

Горизонтальний контроль більш дієвий, ніж вертикальний (класичний): він зменшує адміністративне та виконавче 
навантаження, а також покращує податковий клімат. Горизонтальний моніторинг можна розглядати як доповнення до 
системи вертикального моніторингу, тому що останній існуватиме завжди. Проте горизонтальний моніторинг підвищує 
рівень дотримання вимог з боку платників податків, при цьому збільшує ефективність і результативність дій податкових 
органів.  Вважаємо, що введення «горизонтального моніторингу» як одного із методів здійснення податкового контролю міг 
би суттєво покращити відносини в рамках «платник – податкова інспекція» і посприяти зменшенню корупційної складової в 
таких відносинах, але у нього є і недоліки [6]. 

Вважаємо, що введення в дію «горизонтального моніторингу», як методу податкового контролю, має значно покращити 
відносини між платниками податків та податковими органами, а основною проблемою для успішного втілення 
горизонтального моніторингу в Україні є відсутність нормативно-правового регулювання цього питання. Оскільки згідно з 
Конституцією України (ст.19)[6], ДПСУ як орган державної влади діє на підставі, у межах повноважень й у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України, існує надзвичайно високий ризик визнання договору про здійснення 
горизонтального моніторингу недійсним, і відповідно, неможливості забезпечення виконання зобов’язань податкового 
органу за цим договором у примусовому порядку[2]. Тому, слід на законодавчому рівні закріпити всі формальні умови 
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(критерії, підстави,вимоги) для застосування горизонтального моніторингу та відповідальність сторін за порушення угоди 
(штрафи, повернення підприємства у систему вертикального контролю та ін.). Такий підхід вимагає внесення відповідних 
змін як до Податкового кодексу України[6] (далі – ПКУ), так і до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 
аудиторів в Україні. Прийняття Постанови Кабінету Міністрів України, яка буде регламентувати впровадження 
горизонтального моніторингу в Україні, не є остаточним вирішенням вищевказаних проблем. Однак, ухвалення такої 
постанови (після внесення відповідних змін до ПКУ) необхідне, адже саме в ній має бути запропоновано надійний механізм 
та виписані всі процедури щодо впровадження та функціонування горизонтального моніторингу. Крім того, для 
ефективного управління системою горизонтального моніторингу ДПСУ необхідно розробити чіткі інструкції для посадових 
осіб, які будуть працювати за програмою горизонтального моніторингу [5]. 

Протягом минулого року на базі п’яти великих підприємств було проведено експеримент, який підтвердив 
зацікавленість бізнесу у такому сервісі. Участь в експерименті захотіли взяти чимало компаній. Дивлячись на 
результативність такого експерименту, ДПСУ було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, яка 
затвердить порядок запровадження «горизонтального моніторингу». Та незабаром, протягом 2013-2014рр., «горизонтальний 
моніторинг» перетвориться з експерименту на постійно діючий податковий сервіс для великих платників податків. 
Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено на веб-порталі ДПСУ для обговорення та 
пропозицій. Новий сервіс передбачає оперативне реагування органів ДПСУ на проблеми великого бізнесу, заміну існуючих 
процедур аудиту на поточний моніторинг їх діяльності. Податкова за згодою платника опрацьовуватиме інформацію про 
його фінансові операції та відразу вказуватиме на можливі ризикові розрахунки та операції, а також на сумнівних 
контрагентів, які їх здійснюють. Платник сам вирішуватиме: продовжувати бізнесові стосунки з цим партнером чи ні. Це ще 
один доказ перетворення податкової служби з фіскального органу у сервісну службу, коли податкові органи замість пошуку 
порушень надаватимуть послуги з оцінки податкових ризиків.  

Отже, горизонтальний моніторинг великих платників податків є прогресивним і сприятливим для платників податків 
способом здійснення податкового контролю. Впровадження горизонтального моніторингу надасть змогу розпочати 
формування ефективної для бюджету та необтяжливої для сумлінних платників податків системи адміністрування податків 
у рамках проведення податкової реформи та досягти: мінімізації втручання у поточну діяльність платників податків; 
оперативного реагування органу ДПС на проблеми платника податку; заміни існуючого постаудиту платника податків 
поточним моніторингом діяльності; удосконалення ризикоорієнтованої системи адміністрування податків; запровадження 
принципу довіри у відносинах органу ДПСУ та платника податку. 

Примітки: 
1. Генеральна угода про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою України та Державною податковою 
службою України: від 31.08.2011р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apu.com.ua/files/temp/257698436.pdf. 

2. Горизонтальний моніторинг по-українськи / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://taxua.blogspot.com/2011/05/goryzontalnyi-monitoring-po-ukrayinsky.html 

3. Горизонтальний моніторинг як новий сервіс для сумлінних платників податків. Департамент розвитку та модернізації 
державної податкової служби / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=351925&cat_id=310882&showHidden=1 

4. Державна податкова служба України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/  
5. Стенограма засідання науково-експертної Ради з питань діяльності ДПС України: від 20.01.2012р. / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://sta.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=352744&cat_id=350673 
6. Теремецький В.І. Горизонтальний моніторинг – новий метод здійснення податкового контролю / В.І.Теремецький // 
Форум права. – 2012. – №1. – С. 953-961 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2012-1/12tvizpk.pdf 
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HORIZONTAL MONITORING AS A NEW METHOD OF TAX CONTROL 
The author found out the essence and features the introduction of horizontal monitoring as one of the methods of tax control of 

large taxpayers. The analyzed the main advantages and disadvantages of its implementation in Ukraine and provided suggestions for 
its improvement. 
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ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТАМ МВФ 
Українська економіка зазнала значних змін за роки незалежності. Зазначимо, що ці зміни були як позитивними, так і 

негативними. На шляху до ринкової трансформації було зроблено чимало зусиль, в основному, це стала адаптація 
законодавства. Сьогодні ми бачимо наслідки цих дій і не усі вони мають позитивний характер. Проблема полягає в тому, 
що, отримавши незалежність, Україна не обирає власний шлях розвитку, який би базувався на власному досвіді, традиціях 
та ментальності. Сліпе копіювання зарубіжних підходів стало тенденцією, яку ми можемо спостерігати і сьогодні. Метою 
даного дослідження є виявлення недоцільності деяких економічних рішень та пошук альтернатив таким заходам. Зауважмо, 
що питання інвестування та залучення додаткових коштів в економіку є завжди актуальними і не лише для України. 
Проблема полягає у тому, щоб виявити такий найоптимальніший спосіб для України, врахувавши всі її економічні 
особливості та тенденції розвитку останніх двох десятиліть. 

Відомо, що взаємовідносини України з МВФ перебували і залишаються в центрі уваги не лише науковців, а й урядовців, 
політиків та громадськості, оскільки це пов’язано не лише з політичним компромісом, а й з визначенням пріоритетів 
розвитку економіки: видача кредиту відбувається за певних умов, що означали підвищення пенсійного віку, підвищення 
ціни на газ для населення, упорядкування пільг. 

На думку багатьох фахівців, співпраця з МВФ є досить вигідною та перспективною для України. По-перше, це 
започатковані в країні реформи, які дали змогу відійти від радянського укладу та наблизитись до ринкових стандартів. 
Податкова та пенсійна реформи мали би стати кроком в майбутнє. 
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По-друге, це можливість сформувати валютні резерви та покриття дефіциту бюджету. Як наслідок, забезпечити 
стабільність національної валюти та врегулювати внутрішній ринок. По-третє, це вирішення проблеми погашення 
попередніх траншів МВФ. Зрозуміло, що самотужки, тим більш, у посткризовий період країні важко буде виконати усі свої 
зобов’язання. 

По-четверте, це вирішення проблеми кризи в експортно-орієнтованих галузях, яка погіршує становище економіки, та 
показники платіжного балансу. В 2007 – 2008 роках почало зростати від’ємне сальдо між експортом та імпортом товарів та 
послуг. У той же час, прямі інвестиції почали стрімко скорочуватися [2, с. 28]. 

Як зазначає М. Альєр, представник МВФ в Україні, позики МВФ – це надання допомоги країнам, які не можуть знайти 
необхідне фінансування на вигідних умовах [4]. Адже кредит від МВФ є порівняно дешевим, оскільки передбачає виплату 
відсотків у розмірі близько 2% річних від загальної суми боргу. Погашення основної суми боргу буде здійснюватися з 2012 
по 2014 роки. 

За словами А. Новака, голови комітету економістів України, без нових траншів МВФ є велика ймовірність дефолту на 
кінець 2013 року, тобто 15,5 млрд. дол. США, переговори про отримання яких ідуться до сих пір, є дійсно необхідними [1]. 

Додамо, що С. Тігіпко, віце-прем’єр міністр України у період 2010 – 2012 рр., підсумовує таку необхідність через 
«болісну ситуацію» з ВВП, 58% якого складає експорт. Тим більш, жодна інша фінансова установа у світі не зможе надати 
кредит Україні за вигідніших умов [7]. 

Проте погляньмо на цю проблему з іншої сторони. По-перше, «…вимальовується цікавий розклад: уряд винен банкам, 
які викуповують ОВДП, МВФ та іншим зовнішнім позичальникам (від імені громадян), банки – громадянам, 
держпідприємства (суто формально – власність громадян) віддають акції уряду.» [3] Кругова порука або «боргова голка» 
МВФ, як це часто називають економісти, не матиме позитивних наслідків надалі. 

По-друге, позичені гроші всеодно хтось повинен повертати. І їх повертатиме населення. Роком найбільших виплат на 
адресу МВФ стане 2013 рік. Їх величина досягне SDR (Спеціальні права ́запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, 
що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Існує лише у безготівковій формі у вигляді записів на банківських 
рахунках) 4,1 млрд. (6,3 млрд. дол.), що буде еквівалентно 8,7% урядових витрат, майже 75% обслуговування державного 
зовнішнього боргу, 3,6% ВВП, 14,3% валових міжнародних резервів та 7% запланованих товарів та послуг на експорт. 
Згідно розрахунків експертів МВФ, в цілому на обслуговування зовнішнього боргу в 2013 році Україна може направити до 
21,3% ВВП та 41,3% експорту товарів і послуг. 

По-третє, за даними Нацбанку, обсяг доларової готівки на руках у населення становить 50 млрд. дол. [5]. Постає 
питання: чому не використати внутрішні кошти. Обсяг готівки поза банківською системою України у грудні 2012 року виріс 
на 6,2% до 202,9 млрд. грн. Економісти наголошують на тому, що в українців на руках є пів бюджету України. 

Навіщо тоді країні фінансовий ринок, якщо на руках громадян десятки мільярдів доларів, а уряд позичає гроші? 
Мобiлiзацiя i перерозподiл фiнансових ресурсiв в умовах ринкової економіки вiдбувається на фiнансовому ринку, який 
складається з двох складових: ринку цiнних паперiв та ринку банкiвських позик, так чому ж не скористатися 
альтернативними, в нашому випадку, «безвідсотковими» послугами. 

Правда, необхідно зауважити, що зі своєю появою інститути спільного інвестування (ІСІ) так і не «вийшли в маси». 
Основними причинами цього є недостатня послідовність та недовершеність законодавства, а з іншої сторонни – недостатня 
обізнаність громадян. Інститути спільного інвестування орієнтовані на державні облігації могли би стати виходом в цій 
ситуації, але, згадуючи державні облігації, випливає ще одна проблема – недовіра до держави. 

Як показало життя, самостійно і кардинально змінити подібну ситуацію компанії з управління активами, що управляють 
ІСІ, не можуть. Тут необхідні спільні зусилля громадськості та держави, комплексна та ефективна програма розвитку ІСІ. 
Потрібна ще й політична воля. Можливо, економічно доцільніше залучати в економіку кошти «внутрішніх» інвесторів за 
допомогою фондового ринку, ніж регулярно позичати у МВФ або просити про фінансову допомогу в Китаї, РФ чи 
Євросоюзі? США можуть стати наочним прикладом, де взаємні фонди відіграють істотну роль на ринках державних та 
муніципальних облігацій. Як федеральна, так і муніципальна влада продають їм свої облігації для отримання фінансування 
довготермінових проектів. Фактично – взаємні фонди фінансують американську владу [6]. 

Отже, з даного дослідження можна зробити висновки, що альтернатива є. Можливо, короткочасні ефекти від залучення 
кредитів МВФ є більш зручними для уряду, але не для економіки. На сучасному етапі розвитку фінансового ринку України, 
можливо, питання державного регулювання більшою мірою стосується того, щоби «не нашкодити». Часом політичні 
загострення не дають можливості розвиватися економіці «природнім» шляхом. Спільними зусиллями можна зробити 
більше, адже зовнішні інвестиції та вливання більш різко реагують на негативні збурення в економіці. Несприятливий 
інвестиційний клімат сприятиме відпливу іноземного капіталу, а економічні кризи – на спроможність погашення державою 
зобов’язань. Незважаючи на всі плюси позик, ми забуваємо основний мінус – повернення грошей з відсотками. 

Примітки: 
1. Голова комітету економістів України закликає МВФ не надавати Україні кредиту [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.unn.com.ua/uk/news/1188072-golova-komitetu-ekonomistiv-ukrayini-zaklikaye-mvf-ne-nadavati-ukrayini-kreditu]; 
2. Гришина Л. О., Карась П. М., Черешня В. М. Україна та Міжнародний Валютний Фонд: перспективи співпраці / Гришина 
Л. О., Карась П. М., Черешня В. М. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №13. – С.26-30; 
3. Державні борги можуть спровокувати дефолт у 2012 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/News/32444; 
4. МВФ: Україні потрібні зовнішні кредити [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2013/01/31/295820; 
5. Нацбанк порахував скільки грошей на руках у населення [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.epravda.com.ua/news/2012/11/21/345880/; 
6. Розвиток спільного інвестування чи кредити МВФ? [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.chasipodii.net/article/9296/?vsid=040067543ce11ae55eb2b2b33fa4b7d8; 
7. Тігіпко: Україні необхідні кредити МВФ [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2011/11/111116_ko_tigipko_imf.shtml. 
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Роксолана Бурин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Ефективне управління грошовими потоками дозволяє реалізувати стратегічні цілі діяльності підприємства в цілому, в 

тому числі й досягти фінансової рівноваги підприємства – стану, при якому у кожний момент часу підприємство 
задовольняє свій попит на грошові кошти. А тому в умовах ринкової економіки все більшого значення набуває підвищення 
ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств як запорука не тільки виживання, але і їх стабільного 
функціонування. Проблема управління грошовими потоками знайшла широке відображення в працях таких вчених, як: 
І. Бланк, М. Білик, Ф. Бутинець, Л. Лігоненко, В.Савчук, В. Головко, Г. Крамаренко, А. Поддєрьогін, Г. Кірейцев, 
А. Загородній, В. Гриньова та ін. Однак ця проблема вимагає подальшого глибокого дослідження. 

Оптимізація грошових потоків підприємства є однією з найважливіших функцій управління грошовими потоками, яка 
спрямована на підвищення їх ефективності в майбутньому. Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору 
найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської 
діяльності [1]. 

Основу оптимізації грошових потоків підприємства становить  забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків 
та синхронності формування їх у часі, а також  забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства. 

Основними об'єктами оптимізації виступають: 
•  додатний грошовий потік; 
•  від’ємний грошовий потік; 
•  залишок грошових активів; 
•  чистий грошовий потік. 
Найважливішою передумовою оптимізації грошових потоків є визначення та дослідження чинників, що впливають на 

їхні обсяги та характер формування у часі. Ці чинники можна поділити на зовнішні (кон'юнктура товарного ринку, 
кон'юнктура фінансового ринку, система оподаткування підприємств, практика кредитування постачальників та покупців 
продукції, система розрахункових операцій, можливість залучення коштів) та внутрішні (життєвий цикл підприємства, 
тривалість операційного періоду, сезонність виробництва та реалізації продукції, невідкладність інвестиційних програм, 
амортизаційна політика підприємства, фінансовий менталітет власників та менеджерів підприємства). У процесі оптимізації 
грошових потоків підприємства враховується характер впливу наведених чинників. 

Забезпечення збалансованості обсягів додатного і від’ємного грошових потоків та їх синхронізація у часі є основою 
оптимізації грошових потоків підприємства. У процесі такої оптимізації використовують два основні методи – вирівнювання 
та синхронізація. 

Вирівнювання грошових потоків полягає у забезпеченні рівності між сумою залишку на початку періоду та вхідним 
грошовим потоком, а також між вихідним грошовим потоком та залишком грошових активів у кінці періоду. Цей метод дає 
змогу усунути до певної міри сезонні та циклічні відмінності у формуванні грошових потоків (як додатного, так і 
від’ємного). Проведення вирівнювання грошових потоків дозволяє оптимізувати середній запас грошових коштів. 
Результати цього методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою коефіцієнта кореляції, який у 
процесі оптимізації повинен зменшуватись. 

Під синхронізацією грошових потоків у часі розуміють забезпечення постійної платоспроможності протягом певного 
періоду. Синхронізація грошових потоків ґрунтується на коваріації додатного і від’ємного потоків. Результати цього методу 
оптимізації оцінюються з допомогою коефіцієнта кореляції, який показує ступінь синхронізації грошових потоків за період, 
який аналізується, і у процесі оптимізації повинен наближатись до значення «+1». Слід наголосити, що чим ближче 
значення коефіцієнта кореляції до одиниці, тим менший розрив між значеннями додатних і від’ємних грошових потоків, з 
чого випливає, що потоки синхронізовані за часовими інтервалами. У такій ситуації ризик виникнення дефіциту коштів чи 
надлишку є меншим. Тому  в процесі оптимізації грошових потоків максимізують коефіцієнт кореляції: 

.maxr  
 Коефіцієнт кореляції додатного і від’ємного грошових потоків у часі розраховується за наступною формулою: 
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де r  – коефіцієнт кореляції додатного і від’ємного грошових потоків у часі; 

і – індекс інтервалу, ni ,1 ; 

n – кількість інтервалів; 

      iP  – прогнозована імовірність відхилення грошових потоків від їхнього середнього значення в і-тому інтервалі 

планового періоду; 

iD  – варіанти сум додатного грошового потоку в окремих і-тих інтервалах планового періоду; 

D  – середня сума додатного грошового потоку в одному і-му інтервалі планового періоду; 

iV  – варіанти сум від’ємного грошового потоку в окремих і-тих інтервалах планового періоду; 

V  – середня сума від’ємного грошового потоку в одному і-му інтервалі планового періоду 

D , V  – середньоквадратичне (стандартне) відхилення сум грошових потоків (відповідно – додатного і від’ємного). 

На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив здійснюють як дефіцитний, так і надлишковий 
грошові потоки. Негативними наслідками дефіцитного грошового потоку є зниження ліквідності і рівня платоспроможності 
підприємства, що призводить до зростання простроченої заборгованості підприємства по отриманих кредитах, 
постачальникам, персоналу з оплати праці. 
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Негативними наслідками при надлишковому грошовому потоці є те, що втрачається реальна вартість тимчасово вільних 
коштів унаслідок інфляції, уповільнюється оборотність капіталу через простій коштів, втрачається частина потенційного 
доходу у зв’язку з втраченою вигодою від прибуткового розміщення коштів в операційному чи інвестиційному процесі. 

Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку залежать від характеру цієї дефіцитності – короткострокової чи 
довгострокової. 

Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку підприємства. Зростання 
чистого грошового потоку забезпечує підвищення темпів економічного розвитку підприємства на принципах 
самофінансування, знижує залежність цього розвитку від зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів, забезпечує 
приріст ринкової вартості підприємства [2]. 

Результати оптимізації грошових потоків підприємства одержують своє відображення в системі планів формування і 
використання коштів у майбутньому періоді. 

Примітки: 
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебн. курс / И.А. Бланк – 2-е изд.  перераб.  и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2005. – 

656 с. 
2. Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками предприятия: учебное пособие / И.Д. Кузнецова – Иваново: Иван. гос. 
хим .- технол. ун-т., 2008. – 193 с. 

Roksolana Buryn 
Ivan Franko National University of L’viv 

METHODS FOR OPTIMIZING CASH FLOWS OF THE COMPANY 
Optimizing cash flow is the process of selecting the best forms of cash flow in the company subject to the conditions and 

peculiarities of its business, it is one of the most important functions of cash management, which aims to improve their effectiveness 
in the future. The basis of the optimization of cash flows of the company is to ensure a balance of cash flow and synchronized 
formation of their time, and the growth of net cash flow of the company. Therefore, the aim of this paper is to investigate methods to 
optimize cash flows of the company. 

Роксолана Бурчин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ 
Формування ринкових відносин передбачає зміни, які охоплюють фундаментальні засади функціонування економіки та 

головних її інституцій, що визначають поведінку наявних у суспільстві структур i спрямовують соціально-економічний 
розвиток країни. Основою утвердження ринкової економіки є проведення взаємопов’язаних реформ, які передбачають: 
лiбералiзацiю політики, надання підприємствам і громадянам прав самостійно приймати економічні рішення, усунення 
необґрунтованих заборон i обмежень на підприємницьку діяльність, вивільнення цін з-під надмірного державного 
контролю; завершення приватизації неефективних державних підприємств, створення системи приватної власності, 
формування конкурентного середовища; забезпечення макроекономічної стабілізації, проведення докорінних iнституцiйних 
змін, удосконалення законодавчої бази, що регулює права власності, конкуренцію, а також здійснює зміни в системі 
соціального захисту. 

Екстенсивні методи, за якими протягом тривалого часу розвивалася світова економіка, коли у виробництві домінували 
традиційні еволюційні процеси і явища, практично вичерпали себе. Тому, як свідчить досвід розвинутих країн, рушійною 
силою, що спроможна забезпечити економічну незалежність України, є лише інновації й інноваційний шлях розвитку. 
Україна може і повинна, не повторюючи шлях, яким уже пройшли інші держави, вишукуючи та реалізуючи власні 
потенційні переваги, віднайти свій напрям розвитку, щоб посісти гідне місце на світовому ринку, займаючи провідну 
позицію у сферах економічної діяльності. Це повинен бути процес, що цілеспрямовано й ефективно управляється, не 
покладаючись лише на дію ринкових регуляторів. Таке зростання може стати реальним на основі структурно-інноваційної 
моделі економічного зростання, інтенсивного технічного та технологічного оновлення виробництва. Необхідно сформувати 
ефективну інноваційну модель, що відповідала б сучасним вимогам і забезпечувала не тільки розвиток зовнішньої 
конкурентної активності країни, скерованої на боротьбу із зовнішніми конкурентами, а й створення атмосфери внутрішньої 
конкуренції в самій країні [4, с. 193]. 

Інноваційна модель розвитку – це забезпечення структурних зрушень в економічному процесі країни та підвищення її 
технологічного рівня. Її реалізація передбачає науково-дослідницьке забезпечення довгострокових програм розвитку, 
створення механізму фінансування нововведень, реалізацію концепцій маркетингу в підрозділах інноваційної організації, 
здійснення інноваційних програм, створення прогресивної системи інформаційного забезпечення, вирішення стратегічних і 
соціальних суспільних проблем.  

Інноваційна модель розвитку економіки – це модель, яка ґрунтується безпосередньо на одержанні нових наукових 
результатів та їх технологічному впровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст ВВП переважно за рахунок 
виробництва і реалізації наукомістких продукції та послуг. Її головною метою є забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки за рахунок використання вітчизняного та світового науково-технічного й 
освітнього потенціалів [1, с. 127-129]. 

Впровадження досягнень науки і техніки у реальне життя, що передбачає інноваційна модель розвитку, приведе до 
модернізації економіки, яка полягає у заміні одних елементів виробничої системи іншими, сучаснішими. До них можна 
віднести принципово нові технології, які є результатом завершених наукових досліджень і розробок, або такі, що 
вдосконалені на базі використання нових знань. Таким чином, наука як генератор нових знань має бути визнана 
національним пріоритетом розвитку і головним фактором реформування економіки. Можливим це стає лише за умови 
послідовної державної науково-технічної політики, в основі якої лежать забезпечення інноваційної безпеки країни, визнання 
і реалізація стратегічних пріоритетів науково-технічного розвитку та створення через заходи державного регулювання 
сприятливих інвестиційних умов для підприємств, які активно впроваджують інновації [4, с. 235]. 

Слід зазначити, що певні передумови для створення інноваційної моделі розвитку України вже існують. 
Найважливішими тут є конкурентні переваги країни, до яких належать: вигідне географічне положення в центрі Європи, 
наявність унікальних природних ресурсів; розвинута мережа ВНЗ і державних наукових організацій; високий освітній 
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рівень населення; наявність наукових надбань у ряді сфер діяльності, які належать до пріоритетних високотехнологічних і 
визначають світовий рівень розвитку [2, с. 556 ]. 

Поза увагою залишається інноваційна сфера малого підприємництва в українській економіці. Як свідчить статистика, 
серед країн СНД Україна має найменшу кількість малих підприємств на 1000 населення. Їхня частка у виробництві ВВП 
становить усього близько 11%. У сфері інноваційної діяльності беруть участь лише близько 4% від загальної кількості 
малих підприємств України, що нині становлять понад 200 000 одиниць. 

На даний час можна виокремити ряд факторів, які гальмують інноваційну діяльність, а саме: відсутність фінансування; 
відсутність коштів у замовника; високі кредитні ставки банківських установ; значні витрати, пов’язані з нововведенням; 
недосконалість законодавчої бази в податковій сфері; труднощі з сировиною [3, с. 139]. 

Україна має всі передумови для створення та утвердження інноваційної моделі розвитку економіки. Насамперед – це 
високий науково-технічний, кадровий та інтелектуальний потенціали, розвинута навчально-наукова система, наявність 
галузевих всесвітньо відомих наукових шкіл і ряду наукомістких високотехнологічних секторів. Однак стратегічна помилка, 
допущена на старті ринкового реформування вітчизняної економіки, яка полягала у визначенні України як слабо економічно 
та науково-технічно розвинутої держави, призвела до того, що країна фактично почала рухатися в напрямі демонтажу 
нагромадженого інноваційного потенціалу [5, с. 8]. 

Отже, аналіз сучасної економічної ситуації в Україні, наукові дослідження в інноваційній сфері свідчать про те, що 
необхідно: розробити проект стратегії збереження та розвитку вже існуючого науково-технічного потенціалу країни; 
посилити державний вплив на розвиток інноваційної діяльності за рахунок збільшення фінансування та сприяти розвитку 
малих і середніх інноваційних підприємств; формувати політику структурних перетворень, при якій основні зусилля 
держави будуть спрямовані на зміну економічної структури всього господарського механізму. 

Примітки: 
1. Гриньов Б.В., Бубенко П.Т., Гусєв В.А. Проблеми формування інноваційної системи в Україні // Економіка і 
прогнозування, 2004. – № 3. – С. 127-129. 
2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В. М. Гейця. – К.: Фелікс, 2003. – 1008с. 
3. Рихтюк В. К. Інноваційне підприємництво як складова сталого економічного зростання // Актуальні проблеми економіки, 
2004. – №10. – С. 135-142. 
4. Федулова Л. К. Інноваційний розвиток економіки: модель, система, управління, державна політика / Л. К. Федулова – К.: 
„Основа”, 2005. – 552 с. 
5. Чечетов М.І. Інноваційна складова ринкової трансформації // Економіка України. - 2004. – №11. – С. 4-14. 
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ECONOMICAL STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL-ECONOMICAL SYSTEMS OF UKRAINE 
In theses concerned with the innovation model of the development of the economy of Ukraine. A new model of the development 

of the economy is the providing with the structural shifts in the economic process of the country and the increasing its technological 
level. It’s a model that is based on getting new scientific results and inculcating them into technological production. The motive 
power, which is able to secure the economical independence of Ukraine, is only the innovation way of the development. It will bring 
to modernization of economy. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 
У наш час глобальні проблеми людства пов’язані із погіршенням стану навколишнього природного середовища, 

збереженням здоров’я населення, споживанням екологічно чистої та органічної продукції. Продукти під маркою «еко», 
«біо», «органік» (залежно від країни) з кожним роком набувають більшого поширення й попит на них зростає. Зазначені 
аспекти послугували дослідженню основних засад розвитку ринку органічної продукції в Україні.  

Ринок органічної продукції – це система економічних відносин із задоволення потреб населення у безпечній 
високоякісній продукції, забезпечення прибутковості виробництва в умовах обмеженості ресурсів, дотримання інтересів 
суспільства. 

На сьогодні ринок органічної продукції активно розвивається у 160 країнах світу, зокрема у США, Німеччині, Франції, 
Великобританії, Японії, Італії, Данії, Австрії, Швеції, Нідерландах тощо. На міжнародному ринку встановлюються все вищі 
вимоги до якості продукції, її екологічності та безпечності. Тому значного поширення набуває органічне землеробство, яке 
передбачає повне вилучення агрохімікатів та використання природних й органічних засобів для вирощування рослинних 
культур. 

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, 
споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного органічного виробництва. Для 
України сільське господарство є однією із провідних галузей економіки, яка має значний природо-ресурсний потенціал і 
включає 41,6 млн. га сільськогосподарських угідь (68,9% загальної території країни), з них 32,5 млн. га (53,8%) – рілля [1]. 
Беручи до уваги те, що Україна займає майже 6% території Європи, то її сільськогосподарські угіддя становитимуть 19%, а 
рілля - 27%. Але в порівнянні з країнами Європи українські землі використовуються не на повну потужність.  

Основними причинами низької віддачі від землі є безгосподарне ставлення до неї суб’єктів господарювання, 
недотримання науково обґрунтованих систем ведення землеробства, повсюдне недотримання сівозмін, внесення 
недостатньої кількості органічних добрив, використання пестицидів та мінеральних добрив, які негативно впливають на 
відтворення земельних ресурсів. 

В Україні існують проблеми, які не дозволяють розвиватись органічному землеробству та продажу органічної продукції, 
зокрема вони пов’язані із недостатньою інформацією, відсутністю відповідного рівня підтримки з боку держави, 
економічного ефекту, внаслідок чого виробники переорієнтовуються на інші прибутковіші види діяльності. Багато 
виробляється і споживається продукції, яка не відповідає стандартам якості та безпеки, що також призводить до зменшення 
експорту країни, зростання смертності населення, високій захворюваності. В основному до складу продуктів харчування 
входять численні барвники, підсилювачі смаку та аромату тощо.  
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Федерацію органічного руху України було створено у 2005 р. з метою всебічної пропаганди цінностей та світогляду, 
притаманних прибічникам світового органічного руху, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва з 
одночасним розвитком сучасних світових та вітчизняних безпечних для природи і людини технологій, сприяння розвитку 
органічного руху в Україні, в т.ч. не лише безпосередньо виробництву, переробці та експорту органічної продукції, а й 
формуванню вітчизняного ринку споживання. До її складу входить 200 учасників, якими є юридичні та фізичні особи. Цією 
Федерацією було затверджено Концепцію державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні на період до 
2015 року, яка спрямована на підтримання розвитку органічного виробництва та збільшення кількості земель 
сертифікованих органічних господарств [5]. 

На сьогодні ринок органічної продукції в Україні існує завдяки ініціативним виробникам та фінансовій підтримці з боку 
Швеції та Франції. Так у червні 2012 року було офіційно прийнято швейцарсько-український проект «Розвиток органічного 
ринку в Україні», який фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO)  та впроваджується 
Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія). Цей проект сприятиме інтеграції 
українських малих та середніх підприємств у міжнародну торгівлю через сертифіковану органічну продукцію. Він 
спрямований на покращення якості та збільшення обсягів збуту органічних сільськогосподарських орних культур, 
органічних молочних продуктів, розробку Карпатського бренду для регіональних сільськогосподарських продуктів, послуг і 
нехарчових продуктів, покращення комерційних органічних послуг й створення сприятливого середовища для торгівлі 
органічною продукцією [4]. 

Співпраця із Швецією є вигідною для України, оскільки це дозволить використовувати закордонний досвід у веденні 
справ на ринку органічної продукції, а створення Карпатського бренду допоможе просувати продукцію власного 
виробництва та забезпечить робочі місця для найбідніших регіонів держави. 

За останніми дослідженнями провідних організацій з питань органічної продукції (IFOAM, FiBL, The Datamonitor Group) 
вартість світового ринку становить більше 44,5 млн. євро. Екологічним виробництвом сільськогосподарської продукції та 
продовольства займаються близько 1,8 млн. господарств, які використовують 37,2 млн. га. При цьому понад третина 
виробників знаходяться в Азії, Африці та Латинській Америці. За прогнозами, до 2014 року світове споживання органічної 
продукції збільшиться на 61% та досягне $97 млрд. [3]. 

Основними тенденціями світового ринку стало збільшення попиту на органічні продукти в більшості країн. Ситуація на 
світовому ринку органічної продукції характеризується концентрацією попиту в розвинених країнах, підвищенням попиту в 
країнах, що розвиваються, консолідацією учасників ринку та розвитком дистрибуції органічної продукції.  

Основними ринками збуту органічної продукції в Європі є такі країни як Данія, Австрія, Німеччина, Франція, Італія, 
Швеція, Нідерланди, Великобританія та ін.. Збут органічної продукції в даних країнах відбувається через мережу 
супермаркетів (FDB, Dansk Supermarket, Albert Heijn та ін.), роздрібних магазинів, ресторанну мережу, спеціалізованих 
магазинів, безпосередньо у фермерів та мережу Інтернет з доставкою додому; розроблені системи маркування та 
сертифікації продукції, існують приватні інспекційні і сертифікаційні компанії, розроблені власні бренди і т.д. Попит на 
органіку у цих країнах щороку зростає на 10-12%. 

В Україні ринок органічної продукції активно почав розвиватись з 2006р. й поступово зростати у 2011р. - більше 5,1млн. 
євро. На сьогодні діє більше як 150 підприємств, які займаються виготовленням органічної продукції, але близько 80% її йде 
на експорт. Українські сертифіковані органічні господарства – різного розміру – від кількох гектарів, як і в більшості країн 
Європи, до десятків тисяч гектарів ріллі, більшість яких розташовані в Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, 
Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях [5]. В загальній структурі ринку органічної продукції, 
найбільш розвиненим є ринок органічних зернових, що пов’язано з менш вимогливою процедурою сертифікації та з 
можливістю експорту органічного зерна за кордон. 

Серед найпопулярніших об’єднань виробників органічної продукції України є такі як Асоціація учасників органічного 
виробництва «БІОЛан Україна», Асоціація виробників органічної продукції «Чиста Флора», Клуб органічного землеробства, 
Асоціація органічного землеробства та садівництва «АОЗіС», спілка «Натурпродукт» та ін. Основними організаціями, які 
поширюють інформацію про органічне харчування, здійснюють рекламу та пропаганду є Асоціація споживачів органічної 
продукції, ТОВ «Центр підтримки органічного виробництва», «Глосарій Органік», журнал «Organic UA» та ін.. 

Починаючи з 2009 року в Україні з метою ознайомлення населення з продукцією, її користю, збільшення попиту й 
подальшого розвитку проводиться Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів, два перші з яких відбулись в м. Львові.  
Під час ярмарку представлені торгові марки органічних продуктів, зокрема: овочів, круп, фруктів, меду, соків, сиропів, 
молочних і м’ясних виробів тощо [5]. 

Рішення українців про перехід на органічні продукти харчування залежить, насамперед, від матеріальної можливості 
платити більше за більш якісні продукти і від розуміння переваг та користі органічних продуктів. Близько 60% українців 
готові перейти на органічні продукти харчування, якщо їх вартість буде перевищувати вартість стандартних продуктів на 
10-25%; якщо ж їх вартість буде вище на 25-40%, то кількість потенційних споживачів знизиться до 47%. За останніми 
даними ціни на органічну продукцію в Європі дорожчі на 15-30%, а в Україні – на 30-300%.  

Екологічно чисті і безпечні продукти харчування, які колись складали раціон кожного жителя Землі, зараз модний і 
досить недешевий тренд. І причиною цього є не бажання дистриб'юторів заробити на новій для України продукції, а 
вартість виробництва органіки, яка перевищує вартість вирощування стандартної сільськогосподарської продукції на 30-
70% [2].  

 На сьогодні існують перешкоди для розвитку ринку органічної продукції в Україні, зокрема: відсутність нормативно-
правового регулювання, недостатня поінформованість споживачів про користь споживання органічної продукції та 
недостатня кількість торгових мереж, через які розповсюджується товар; недостатнє інвестування в органічне виробництво; 
складнощі при вирощуванні органічної продукції (вузький спектр дозволених засобів); бідний органічний споживчий 
кошик; переробка українських органічних продуктів знаходиться на початковій стадії; неможливість сільськогосподарських 
виробників застрахувати себе від ринкових змін, занадто дорога та забюрократизована система сертифікації продукції тощо. 

Для зростання ринку органічної продукції в Україні потрібно затвердити певний пакет нормативно-правових актів, щоб 
заохочувало підприємців займатись даною сферою господарювання, зменшувати оподаткування та надавати допомогу 
ініціативним виробникам, сприяти впровадженню міжнародної практики ведення бізнесу, створити відповідну систему 
сертифікації продукції, розширювати національні та міжнародні ринки збуту, створити торгові мережі для поширення 
органічної продукції та зробити її доступною для споживача, інформувати споживачів про її корисність і безпечність. В 
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свою чергу, ринок органічної продукції сприятиме покращенню здоров’я населення та збереженню в Україні екологічного, 
соціального та економічного середовищ. 

Примітки: 
1. Земельний фонд України станом на 1 січня 2012 року та динаміка його змін у порівнянні з даними на 1 січня 2006 і 
1 січня 2011 років [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dazru.gov.ua. 
2. Перспективи розвитку ринку органічних продуктів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.mayger.ua. 
3. Ринок органіки в Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua. 
4. Розвиток органічного ринку в Україні, Фаза ІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.swiss-
cooperation.admin.ch/ukraine. 
5. Федерація органічного руху України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.organic.com.ua. 

Irina Buhniy 
Ivan Franko National University of L’viv 

PECULIARITIES OF THE UKRAINIAN ORGANIC PRODUCTS MARKET DEVELOPMENT 
These theses describe the problems and prospects of the Ukrainian organic products development; explore perceptivity, necessity 

and actuality of further development. Appropriate healthcare, welfare, environment protection facilitates eco, bio, organic products 
demand and increase number of organic producers. Foreign experience, the state support, favorable entrepreneurs conditions, 
consumers encouragement will help to lead the Ukrainian organic products to world standard. 

Марта Бухтіярова 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МІСЦЕ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Управління видатками місцевих бюджетів є важливою частиною бюджетної політики держави і, в значній мірі, 
визначається станом бюджетного процесу, порядком планування, затвердження і виконання місцевих бюджетів в частині 
видатків, а також контролем стосовно його виконання. Таким чином, вдосконалення практики бюджетування слід 
розглядати як важливий інструмент підвищення ефективності управління видатками.  

Одним з напрямів такого вдосконалення є застосування програмно-цільового методу бюджетування. Застосування цього 
методу в бюджетуванні на місцевому рівні сприяє становленню ефективного місцевого самоврядування, зміцненню його 
матеріально-фінансової, правової та організаційної самостійності, дає можливість змістити акценти у витрачанні завжди 
обмежених бюджетних коштів і спрямувати їх на вирішення найважливіших і першочергових проблем територіальних 
громад.  

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – це метод управління бюджетними коштами для досягнення 
конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів 
на всіх стадіях бюджетного процесу [1].  

Проблемами управління видатками місцевих бюджетів займалися такі вчені, як: А. Бережна, А. Ісмаїлова, Л. Коваленко, 
М. Палія. Значний внесок у розробку теоретичних і практичних питань розвитку й удосконалення програмно-цільового 
методу зробили українські вчені: Т.С. Бабич, Л.С. Гринів, Л.Є. Клець, М.І. Кульчицький, І.Б. Назаркевич, Г.В. Кучер, К.В. 
Павлюк, Ю.В. Пасічник, І.Ю. Потеряйло, В.М. Федосов, І.Я. Чугунов та ін. 

Сьогодні застосування програмно-цільового методу базується на таких принципах: 
- Середньострокове планування бюджету. Для забезпечення сталого розвитку, бюджетні показники розраховуються на 

декілька наступних років. 
- Зосередження на результатах. Перенесення акценту в процесі фінансового управління з утримання наявної мережі 

бюджетних установ на результати їх діяльності. Забезпечення ефективного співвідношення бюджетних видатків з 
досягнутими результатами. 

- Посилення відповідальності. За кожним учасником бюджетного процесу закріплено повноваження щодо ефективного 
витрачання бюджетних коштів. 

- Підвищення прозорості бюджетного процесу. Основним критерієм якісного процесу управління у сфері місцевого 
бюджету є рівень залучення громадськості до участі в бюджетному процесі та у вирішенні питань бюджетної діяльності 
місцевого самоврядування. 

Головним завданням програмування в системі місцевих фінансів є підтримка екологічної та соціальної збалансованості 
економіки, вплив на її якісне перетворення, стимулювання її розвитку з метою підвищення рівня економічного та 
екологічного добробуту населення [2, с. 30]. 

Позитивні результати від застосування програмно-цільового методу можливе завдяки тому, що він передбачає чітке 
окреслення пріоритетів соціально-економічного та екологічного розвитку територій та сприяє виробленню довготермінової 
стратегії її сталого розвитку. 

В цілому, систему управління видатками місцевих бюджетів можна поділити на такі складові: 
1. Планування видатків місцевих бюджетів. 
2. Затвердження і загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками. 
3. Контроль за виконанням бюджету за видатками. 
4. Аналіз виконання відповідного бюджету за видатками.  
5. Моніторинг виконання бюджету.  
6. Порівняння виконання місцевих бюджетів.  
Водночас, найважливішими складовими програмно-цільового бюджетування є: 
- бюджетні програми та підпрограми; 
- стратегічне планування (стратегічні програми сталого розвитку області, міста, району, села); 
- доходи і видатки: прогноз, оцінка і визначення повноважень; 
- довгострокове фінансове планування, включаючи середньо- та довгострокове планування бюджету; 
- планування капітальних інвестицій; 
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- аналіз витрат; 
- аналіз, оцінка, і моніторинг програм; 
- прозорість бюджетного процесу та участь громадськості у ньому [3, с. 79]. 
Таким чином, процес управління видатками місцевих бюджетів є цілісною системою, а програмно-цільовий метод є її 

важливою підсистемою, що підвищує його ефективність. Однак, на сьогоднішній день застосування програмно-цільового 
методу на рівні місцевого бюджету у повній мірі не реалізується. 

Основною функцією застосування програмно-цільового методу в бюджетуванні є забезпечення відповідності діяльності 
розпорядників бюджетних коштів визначеній меті та завданням. Завдяки цьому методу в системі управління видатками 
місцевих бюджетів відсутнє поняття «не вистачає коштів» - подібні коментарі свідчать про помилки в процесі управління 
ними або про нецільове використання коштів. Адже при використанні програмно-цільового методу в бюджетуванні 
розпорядники коштів можуть розраховувати лише на ті ресурси, що були подані в бюджетному запиті. 

Незважаючи на деяку недостатність навичок щодо ефективного управління видатками в розпорядників бюджетних 
коштів, привабливою рисою програмно-цільового методу в бюджетуванні є можливість перерозподіляти ці кошти між 
підпрограмами (статтями видатків) в рамках програми, не виносячи питання на розгляд відповідної місцевої ради. Це дає 
можливість зекономити видатки на утримання організаційної структури управління та вдосконалити систему моніторингу 
за реалізацією програмних завдань щодо видатків місцевих бюджетів. 

Отже, програмно-цільовий метод бюджетування як важлива підсистема процесу управління видатками місцевих 
бюджетів дає можливість підвищити ефективність використання бюджетних коштів та попередити їх нецільове 
використання. Тому, для встановлення ефективної системи управління видатками місцевих бюджетів необхідне більш 
широке застосування елементів програмно-цільового методу в сфері місцевих фінансів. 

Примітки: 
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua. 
2. Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Навчальний посібник. Л., ЛНУ. 2010. – 156 с.  
3. Кульчицький М. І. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом/ Кульчицький М. І., Перун З.В. // 
Фінанси України. –2005. – № 2. – С. 78-83. 

Marta Bukhtiyarova 
Ivan Franko National University of L’viv 

ROLE OF PROGRAM BUDGETING IN THE MANAGEMENT OF LOCAL BUDGETING EXPENDITURES 
The management of local budget expenditures as an important component of fiscal policy is discussed in the article. Role of 

program budgeting as a tool for improving the management of local budgets expenditures is considered. 

Максим Ваврін 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ГІДРАТ МЕТАНУ – НОВИЙ ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНО-РЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ? 

Незважаючи на розвиток альтернативних джерел енергії, викопні види палива як і раніше зберігають і, в осяжному 
майбутньому, будуть зберігати головну роль у паливному балансі планети. За прогнозами експертів ExxonMobil, 
споживання енергоресурсів у найближчі 30 років на планеті зросте наполовину [1]. Так як продуктивність відомих родовищ 
вуглеводнів знижується, нові великі родовища відкриваються все рідше, а використання вугілля завдає шкоди екології. 
Однак вичерпні запаси звичайних вуглеводнів можна компенсувати. 

 Ті ж експерти ExxonMobil не схильні драматизувати ситуацію. По-перше, технології видобутку нафти і газу 
розвиваються. Сьогодні в Мексиканській затоці, наприклад, нафту добувають з глибини 2,5-3 км під поверхнею води, такі 

глибини були немислимі 15 років тому. 
По-друге, розвиваються технології 
переробки складних видів вуглеводнів 
(важких і високосірчастих нафт) і 
нафтових сурогатів (бітуми, нафтові 
піски). Це дозволяє повертатися до 
традиційних районів видобутку і 
відновлювати на них роботу, а також 
починати видобуток у нових районах. 
Наприклад, в Татарстані, за підтримки 
компанії Shell, починається видобуток, так 
званої "важкої нафти". У Кузбасі 
розробляються проекти з видобутку 
метану з вугільних пластів. 

 Третій напрямок підтримки рівня 
видобутку вуглеводнів пов'язано з 
пошуком шляхів використання 
нетрадиційних їх видів. Серед 
перспективних нових видів вуглеводневої 
сировини вчені виділяють гідрат метану, 
запаси якого на планеті, за орієнтовними 
оцінками, становлять не менше 250 
трильйонів кубічних метрів (з 

енергетичної цінності це в 2 рази більше цінності всіх наявних на планеті запасів нафти, вугілля і газу разом узятих) . 

Рис. 1. Схема залягання гідрату метану в природі 
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Гідрат метану - це супрамолекулярної з'єднання метану з водою. Навколо молекули метану утворюється решітка 
молекул води (льоду). З'єднання стійке при низькій температурі і підвищеному тиску. Наприклад, гідрат метану стабільний 
при температурі 0 ° C і тиску порядку 25 бар і вище. Такий тиск має місце на глибині океану близько 250 м. При 
атмосферному тиску гідрат метану зберігає стійкість при температурі -80 ° C. 

 За оцінками Департаменту Енергетики США, запаси гідрату метану на планеті величезні. Проте, до цих пір це з'єднання 
практично не використовується як енергетичний ресурс. Департамент розробив і реалізує цілу програму (програма R & D) з 
пошуку, оцінки та комерціалізації видобутку гідрату метану. 

 Ресурси метану в газогідратах оцінюються до 85% від всіх світових ресурсів природного газу. Точний розподіл 
покладів газогідратних промислових скупчень досі не встановлений. Це пов’язано з тим, що фізичні властивості океанічних 
гідратів метану вивчені недостатньо, як і їх генезис. Припускають, що значна його частина має біогенне походження. Метан 
нагромаджується в морях і океанах зі швидкістю 10 кілотонн на рік. Гідрат метану містить метан і воду в пропорції 1:5,75. 
При розкладанні однієї одиниці об’єму гідрату метану утворюється 150 об’ємних одиниць метану і 0,85 одиниць води. 
Метан у молекулярній структурі гідрату перебуває у вигляді твердих включень (крупинок), тому він не може переміщатися 
і утворювати великі поклади. Родовища гідратів метану зустрічаються у вигляді розсіяних крупинок або тонких пластів (від 
5 до 105 см). Джерелом утворення гідратів метану є біогенний, так званий “вільний газ”, що знаходиться під їх покладами. 
Ще одним джерелом можуть бути розпечені гази вулканічного походження, що знаходяться на великій глибині. Поклади 
гідратів метану і супутнього їм “вільного газу” утворюються у відкладах морського дна до глибини 1,5 км. При цьому 
найперспективніші для промислової розробки глибини 200–800 м нижче за рівень морського дна [2]. 

На суші в Канаді (дельта р. Макензі в північно-західній частині) у 1998 р. пробурена свердловина, де на глибинах 819–
1111 м виявлений пласт гідратів метану потужністю 110 м. Ця свердловина уперше виявила гідрати метану і супутній їм 
“вільний газ” на глибині нижче рівня вічної мерзлоти. Роботи в цьому напрямку проводять також США, Японія, Росія. На 
шельфі Японії виявлені газогідратні родовища із запасами в 130 раз більшими від щорічного споживання цією країною газу. 
У Росії проблему розробляє “Газпром”. 

У Україні Чорне море багате газогідратними родовищами (65-70 трлн м3), а в районі глибоководної Кримської частини 
моря запаси газогідратних родовищ складають понад 20 трлн м3. Експериментальні роботи з газогідратами в нашій країні 
тривають вже 30 років (Одеська “Академія холоду”). Тут розроблена технологія добування метану з газогідратів. 
Розроблено інноваційний проект “Метан – з газогідратів Чорного моря”. Його реалізація тільки на одному газодобувному 
комплексі може дати Україні метану до 1 млрд м3 на рік або 1680 т рідкого метану на добу, а також чисту талу (цілющу, без 
дейтерію) питну воду – 22000 т на добу. Вартість проекта – 150 млн доларів, повернення кредиту – через 1–2 роки. Чистий 
прибуток – 148 млн доларів на рік. 

Отже можна прийти до висновку, що розробка газогідрат них родовищ в Україні дозволить нашій державі вирішити 
одразу дві проблеми: по-перше, зменшить залежність економіки від дорогого російського палива; по-друге, надасть 
можливість забезпечувати населення питною водою без шкоди для довкілля. 

Примітки: 
1. Компанія ExxonMobile. – Режим доступу: http://www.exxonmobil.com/ 
2. US Department Of Energy. – Режим доступу: http://energy.gov/science-innovation/ 
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ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: METHANE HYDRATES - A NEW TOOL TO ENHANCEMENT  
ENERGY-RESOURCE SECURITY OF THE COUNTRY? 

The article considers the problems of using methane hydrate in the world and possibilities for its production in Ukraine as a 
means of increasing energy and resource security. 

Рис. 2. Основні світові родовища гідрату метану 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: МЕДИЧНА РЕФОРМА ЯК ПОСЛАБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

На першому етапі медичної реформи держава запровадила пілотний проект на підставі Закону N3612 від 7 липня 2011 
року "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій 
областях та місті Києві". Сьомого листопада реформу закріпили, змінивши вже базове законодавство - Законом N3611 "Про 
внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги".  

Реформа запроваджує п’ять рівнів медичної допомоги: первинну - допомога лікаря загальної практики - сімейного 
лікаря за місцем проживання в центрах первинної медичної допомоги (амбулаторіях); вторинна - лікування 
вузькопрофільними спеціалістами в консультативно-діагностичних центрах; третинна - лікування складних хвороб у 
вузькоспеціалізованих установах; екстрена - у разі загрози життю через травми, серцево-судинні хвороби, тощо; паліативна 
- допомога та полегшення страждань пацієнта на останніх стадіях невиліковних хвороб. Перші чотири рівні передбачають 
вводити з початку 2012 року поетапно, в залежності від успішності практики реформування в пілотних регіонах, а 
паліативну допомогу - з 1 січня 2015 року.  

Нова мережа лікувальних закладів прив’язується до кількості населення. Але зовсім не враховується стан доріг та стан 
громадського транспорту. Таким чином, особливо у сільській місцевості, неможливо за 10 чи 20 хвилин (в місті чи селі), як 
декларується, надати екстрену медичну допомогу або транспортувати хворого у лікарню невідкладної допомоги. Центри 
первинної медичної допомоги в пілотних регіонах, особливо на селі, розташовуються без урахування можливості хворих 
досягти їх взагалі, у тому числі літніми людьми, з обмеженими можливостями пересування. На ще більшій відстані 
розташовані заклади вторинної та третинної медичної допомоги, доступ до яких для вразливих груп населення стає 
проблемою. 

На цей час центри первинної допомоги в пілотних регіонах не укомплектовані лікарями загальної практики - сімейної 
медицини, а також не мають обладнання для проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів. Схоже, реформатори забули про заміну налагодженої 
системи надання медичних послуг на дому і забезпечення районними поліклініками хворих за місцем проживання - 
"рожевими" рецептами на наркотичні засоби та прекурсори, крапельницями лежачим хворим, надання інсуліну діабетикам, 
наркотичних знеболювальних паліативним хворим тощо. Не визначене питання щодо ліцензування обігу наркотичних 
лікарських засобів, щодо спеціального обладнання для зберігання таких препаратів - це було і є складною проблемою для 
невеликих лікувальних закладів. 

Сімейних лікарів катастрофічно не вистачає. Зокрема тому, що в корені помилковою є ідея перекваліфікації за шість 
місяців лікарів-спеціалістів, які раніше працювали в поліклініках, та ще й із втратою зарплатні, оскільки зміна спеціалізації 
анулює досягнуту кваліфікаційну категорію Але саме це передбачено пілотним проектом. Хоча, як свідчить світовий досвід, 
на підготовку кваліфікованого лікаря загальної практики треба витратити 8-10 років. Хіба може, скажімо, кардіолог за шість 
місяців отримати навички педіатра?! Наслідками такої "оптимізації" буде повний розвал педіатричної служби та втрата 
лікарів-спеціалістів, які або не будуть працювати за фахом (наприклад, тільки в Києві в жовтні-грудні звільнилося дві тисячі 
медичних працівників), або подовжать приватну практику, але не в амбулаторіях. 

Особливістю реформи є переведення усіх міських медичних закладів, які здійснюють вторинну і третинну медичну 
допомогу, на баланс області. При цьому усі медичні заклади тепер мають самостійно укладати договори про медичне 
обслуговування населення із розпорядниками бюджетних коштів. Усе це дуже схоже на бажання перекласти тягар 
фінансування медицини на місцеві органи влади і вказує на справжню мету цієї "реформи" - зменшення витрат на 
медицину, яке буде здійснене за рахунок скорочення кількості ліжок в стаціонарах і скорочення лікарів-спеціалістів. І це в 
той час, коли розрив між штатними лікарськими посадами і фізичними особами складає понад 46 тисяч, а з урахуванням 
осіб пенсійного віку - 92 тисячі. Укомплектованість посад лікарями складає 81 відсоток, у сільській місцевості - 75,2 
відсотка, а показник забезпеченості лікарями, які безпосередньо надають медичну допомогу, є 26,9 на 10 тисяч населення, 
тоді як середньоєвропейський рівень - 33 на 10 тисяч населення... Не кажемо вже про крайню сумнівність законів N3611 та 
N3612, які не відповідають нормам Конституції України, Бюджетного, Господарчого, Цивільного кодексів України, Кодексу 
законів України про працю, Закону України "Про оплату праці". 

Особливістю дій реформаторів є також повна відсутність інформування про зміст та мету пілотного проекту і 
реформування в цілому, відсутність зворотного зв’язку та діалогу з профспілками медичних працівників, професійними 
асоціаціями лікарів і громадськими організаціями. А інтернет переповнений вкрай негативними відгуками і лікарів, і 
профспілкових діячів, і представників громадськості. Профспілки скептично ставляться до планів реформаторів 
реструктуризувати лікарні без збільшення бюджетних витрат і запровадження страхової медицини. Професійна спільнота 
має негативні очікування щодо дотримання власних трудових прав. А громадські активісти вказують на безперечне 
погіршення доступу до медичних послуг у пілотних регіонах, особливо в сільській місцевості. 

Отже можна прийти до висновку, що медична реформа в Україні впроваджується безсистемно та результатом її дії може 
стати послаблення рівня соціально-демографічної безпеки населення. 

Примітки: 
1. Закон України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, 

Донецькій областях та місті Києві" N3612 від 7 липня 2011 року (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3612-17. 

2. Закон України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання 
медичної допомоги" N3611 від 7 липня 2011 року. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3611-17. 
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ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: HEALTH REFORM AS A WEAKENING OF 
 SOCIODEMOGRAPHIC SECURITY OF COUNTRY 

The article deals with Medical reform in Ukraine and its negative impact on the socio-demographic component of economic security 
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МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА В ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 
Проблема еколого-економічного моделювання є важливою складовою стратегії розвитку України. Окрім екологічної і 

економічної сталий розвиток включає ще й соціальну складову. Обумовлена проблема зумовлює виникнення нових 
поглядів на питання вибору критеріїв розвитку та оцінки ефективності економічного зростання. На противагу  традиційній 
економічній ефективності необхідним стає включення у розгляд критерію соціально-еколого-економічної ефективності, 
який дасть змогу забезпечити якісне життя соціуму в навколишньому середовищі. 

За своєю структурою еколого-економічні моделі можна поділити на три класи: балансові моделі, оптимізаційні моделі 
та імітаційні моделі. До балансових моделей відносять міжгалузеву модель Леонтьєва-Форда, яка досліджує вплив 
структури економіки на навколишнє середовище. 

Нехай  усе виробництво поділяється на дві групи: матеріальне виробництво (основне виробництво) і знищення 
шкідливих відходів (допоміжне виробництво – очисні споруди). Основні обмеження моделі виражаються системою 
рівнянь(1): 
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де 
1x  - вектор валового випуску продукції,  1у  - вектор кінцевого продукту,  2x  - вектор обсягів знищених 

забруднювачів, 
2у  - вектор обсягів незнищенних забруднювачів; 11А - квадратна матриця прямих матеріальних витрат 

продукції; 12А - прямокутна матриця матеріальних витрат при знищенні забруднювачів; 21А - прямокутна матриця випуску 

забруднювачів основним виробництвом; 22А - квадратна матриця випуску забруднювачів основними спорудами. Всі 

компоненти перелічених вище векторів та матриць є невід’ємними [1, с. 37-38].  
В загальному випадку обсяг знищених забруднювачів є меншим,  ніж обсяг існуючих забруднювачів. Тому кількісне 

збільшення першого показника відбувається тоді, коли вміст нових забруднювачів стає істотною вищим, аніж допустимий 
для життєдіяльності чи виробництва, та коли створюються технічні й економічні можливості для боротьби з існуючими 
забруднювачами. 

В системі (1) вектор 
1у  визначається попитом на продукцію, а в системі балансу забруднювачів вектор 

2у  

визначається прийнятими санітарно-гігієнічними нормативами. Економічний зміст моделі Леонтьєва-Форда вимагає, щоб 
усі змінні були невід'ємними.  

 Для моделі (1) будується модель цін:  
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де ),...,,( 1111
21 npppp  -вектори цін на продукцію та ),...,,( 2222

21 npppp  -вектори вартостей знищення 

забруднювачів і ),...,,( 1111
21 nrrrr   та ),...,,( 2222

21 nrrrr  - вектори відповідних доданих вартостей. 

Модель Леонтьєва-Форда може використовуватись не тільки для аналізу економіки країни, а й для аналізу економіки 
окремого регіону, групи споріднених підприємств, а також окремо взятого підприємства, що характеризується 
багатономенклатурним виробництвом. Важливим моментом є можливість оперативного регулювання виробництвом 
окремих галузей в тому чи іншому регіоні з метою забезпечення відповідності принципам сталого розвитку. 

Еколого-економічний підхід має на меті дійти консенсусу між екологічними та економічними критеріями розвитку 
системи "природа-виробництво".  

Отже, для вирішення протиріччя між суспільством і природою необхідна переорієнтація усієї системи 
природокористування на нових наукових засадах, які повинні базуватися на необхідності досягнення компромісу між 
соціальними і економічними потребами. 

Примітки: 
1. Ігнатенко М.Г. Екологія і економіка природокористування: навчальний посібник./ Ігнатенко М.Г., Малєєв В.О.  - Київ - 
Херсон: Айлант, 2002. - 287с. 

2. Дюканов В. Стійкий розвиток в умовах глобалізації: чи має Україна шанс? // Економічний часопис. - 1997.  - №8. -138c. 

Iuliia Varga 
Ivan Franko National University of L’viv 

LEONTIEF - FORD MODEL IN ECOLOGICAL-ECONOMIC MODELING 
Nowadays, ecological-economic problems are very common . It includes socium too. That’s why we need to find solution of 

these problems. Leontief – Ford model is the first intersectoral model between environment and economy.It means the introduction 
of coefficients representing the outputs of noxious substances and the introduction of specific anti-pollution processes or activities. 
Leontief formulated environmental policy in terms of a program aimed at reducing emissions into the environment. 

To achieve sustainability outcomes, the approach to problem solving will have to shift from neoclassical economics to ecological 
economics. 
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Ольга Варениця 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТАТИСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ: МІКРО- І МАКРОРІВЕНЬ 
Одним із принципів аналізу господарської діяльності підприємств, у тому числі їх ділової активності є врахування 

впливу на показники динаміки розвитку чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Основним джерелом інформації 
для оцінки, діагностики та прогнозування чинників внутрішнього середовища діяльності підприємств є документи 
первинного обліку та звітність. Складнішою з точки зору множини досліджуваних факторів, їх взаємозв’язку між собою, є 
діагностика зовнішнього середовища діяльності підприємств. У зв’язку з цим актуальними є дослідження, пов’язані з 
удосконаленням методик комплексного статистичного аналізу ділової активності підприємств на основі різних груп 
показників та джерел їх отримання. 

Під діловою активністю розуміють реальні, ініціативні, ефективні дії підприємців та підприємницьких структур, 
спрямовані на одержання позитивних результатів підприємницької діяльності, внаслідок якої реалізуються задані програми 
й заплановані заходи [2, с. 133]. В циклі дідової активності макросистем прийнято виділяти 4 фази: спад (криза), депресія 
(стагнація), пожвавлення, підйом (бум) [1, с. 237]. 

Аналіз ділової активності проводиться у кілька етапів. При цьому, в першу, чергу виконується загальна оцінка ділової 
активності як за якісними критеріями, так і за допомогою кількісних показників [6, с. 198]. На мікрорівні кількісна оцінка 
ділової активності здійснюється здебільшого за двома напрямами: 

1) аналіз динаміки загальних показників господарської діяльності: обсягів капіталу, інвестованого в діяльність 
підприємства (обсягу активів), доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), прибутку; 

2) аналіз ефективності використання ресурсів підприємства, що характеризується швидкістю обертання його фінансових 
ресурсів. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності [4, с. 319]. 

Оцінюючи динаміку показників господарської діяльності, необхідно порівняти темпи їхньої зміни. Оптимальним є 
співвідношення (золоте правило економіки), що базується на їхньому взаємозв'язку: 

%100 АРПЧП ТТТ ,      (1) 
де ТЧП, ТРП, TА – відповідно темпи зміни чистого прибутку, обсягу реалізації, суми активів (капіталу) [5, с. 153]. 
Ключовими критеріями ділової активності на макрорівні є відповідні індекси – якісні оцінки динаміки, які розраховують 

як середні арифметичні зважені балансів оцінок економічного стану підприємств, рівня запасів і очікуваного економічного 
стану [3, с. 101].У статистиці підприємств при відстеженні та прогнозуванні короткострокових змін у розрізі окремих видів 
діяльності в якості основних індикаторів таких змін додатково можуть бути використані три взаємопов’язані індекси: обороту, 
виробництва та надходження нових замовлень. 

В Україні органи державної статистики оцінюють та прогнозують ділову активність підприємств у розрізі різних видів 
економічної діяльності на основі кон’юнктурних обстежень ділової активності. Кон’юнктурні обстеження промислових, 
сільськогосподарських, будівельних, транспортних, торгівельних підприємств проводяться з квартальною періодичністю, 
хоча за європейською методологією перевага надається місячним обстеженням [4, с. 324]. 

Аналіз показників ділової активності дає можливість визначити наскільки ефективно підприємство використовує 
вкладені в нього кошти і відповісти на питання, за рахунок яких саме складових активів підприємство може підвищити 
свою результативність. 

Між операційними витратами на 1 гривню реалізованої продукції та індексами промислової продукції існує обернений 
зв'язок. У 2009 році індекс промислової продукції зменшився, а операційні витрати на 1 гривню реалізованої продукції 
зросли. 

У таблиці 1 наведено досягнення умов “золотого правила економіки” за видами економічної діяльності. 
 

Таблиця 1 
Вид економічної діяльності 2007–2008 рр. 2008–2009 рр. 2009–2010 рр. 
Промисловість не виконується не виконується виконується частково 

Сільське господарство не виконується не виконується виконується частково 
Будівництво виконується частково не виконується не виконується 
Роздрібна торгівля не виконується виконується частково виконується частково 

 
“Золоте правило економіки” не виконувалось у 2007-2008 рр. та 2008-2009 рр. для промисловості, сільського 

господарства, а для роздрібної торгівлі – лише у 2007-2008 рр. Невиконання співвідношення для даних видів економічної 
діяльності можна пояснити впливом фінансово-економічної кризи. Для будівництва “золоте правило економіки” не 
виконувалось у 2008-2009 рр. та 2009-2010 рр. Це можна пояснити специфікою галузі, оскільки будівництво, на відміну від 
інших видів бізнесу має довший виробничий цикл і вимагає значного вкладення капіталу, що можуть окупитися, і принести 
вигоду лише у тривалій перспективі.  

Щодо загальної оцінки рівня ділової активності підприємств Львівщини, то варто зазначити, що у 2008-2009 роках 
спостерігалося погіршення ділової активності промислових, будівельних, сільськогосподарських підприємств. Основними 
причинами погіршення оцінки стали неефективність використання ресурсів, зростання фінансової залежності підприємств 
від позикових ресурсів. Для будівельних та сільськогосподарських підприємств характерним було зростання операційного і 
фінансового циклів. Уповільнення оборотності запасів та дебіторської заборгованості у будівництві та сільському 
господарстві призвело до збільшення тривалості операційного й фінансового циклів, що є негативною тенденцією й веде до 
збільшення потреби підприємств в оборотному капіталі. Від’ємне значення тривалості фінансового циклу у роздрібній 
торгівлі означає, що підприємства тривалий час отримують необхідні їм товарно-матеріальні цінності від постачальників, не 
сплачуючи при цьому боргів по кредиторській заборгованості. Негативною тенденцією було скорочення показників 
оборотності у промислових, будівельних, сільськогосподарських підприємств. У 2010 році відбулось покращення рівня 
ділової активності промислових підприємств та підприємств роздрібної торгівлі. 

За результатами кон’юнктурних обстежень третього кварталу 2012 року проведено статистичний аналіз ділової 
активності підприємств. Баланс (різниця між кількістю відповідей типу «збільшиться» і відповідей типу «зменшиться») 
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дозволяє представити відповіді на кожне запитання одним числом зі знаком «» або «» та показує, яка тенденція буде 
переважати в динаміці кожного показника. 

Оцінка очікуваного фінансово-економічного стану підприємств в четвертому кварталі 2012 року подана в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Вид економічної діяльності 
Прогнозна оцінка керівниками фінансово-економічного стану, % респондентів 
Покращиться Не зміниться Погіршиться Не відповіли Баланс 

Промисловість 26 61 11 2 15 
Сільське господарство 32 57 11 0 21 
Будівництво 24 54 22 0 2 
Роздрібна торгівля 33 55 12 0 21 
 
Прогнози змін фінансово-економічного стану підприємств у четвертому кварталі 2012 року для усіх видів економічної 

діяльності є оптимістичними, отже, респонденти сподіваються на подальше покращання своїх справ. Однак для 
промисловості, сільського господарства та роздрібної торгівлі прогноз на наступний квартал є набагато кращим, ніж для 
будівництва. Така тенденція для цих видів економічної діяльності зберігається і при розрахунку “золотого правила 
економіки”. Якість прогнозів, отриманих в результаті кон’юнктурних обстежень підприємств, певною мірою можна оцінити 
на основі порівняння отриманих балансів відповідей з відповідними або взаємопов’язаними показниками, які статистика 
формує в подальшому на основі звітності підприємств. Відповідні порівняння за показником “ обсяг виконаних будівельних 
робіт ” (зростання у четвертому кварталі порівняно з третім на 43,7 %) не підтвердив доволі песимістичний прогноз 
керівників будівельних організацій області про погіршення фінансово-економічного стану підприємств. Порівняння за 
показником “ обсяг реалізованої промислової продукції ” (зростання у четвертому кварталі порівняно з третім на 40,2 %) та 
за показником “ роздрібний товарооборот підприємств ” (зростання у четвертому кварталі порівняно з третім на 42,0 %) 
підтвердили прогнози керівників цих підприємств про покращення фінансово-економічного стану підприємств. 

Економіко-статистичний аналіз ділової активності залишається слабо розробленим напрямом, оскільки науковці 
пропонують різні методики розрахунку показників, які характеризують лише окремі аспекти ефективності окремого об’єкта 
господарювання. Внаслідок економічної нестабільності в країні практично відсутнє довгострокове прогнозування 
показників, які характеризують ділову активність як передумову забезпечення зростання фінансових результатів діяльності. 

Примітки: 
1. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства. Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов та ін. – К.: 
Либідь, 1998. – 312 с.; 
2. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій – К.: Т-во “Знання”, 2001. – 277 с.; 
3. Пугачова М.В. Статистичний моніторинг ділової активності підприємств. Підручник для ВНЗ. / М.В. Пугачова, Н.О. 
Парфенцева, О.В. Гончар – К.: НАСОА, 2011. – 468 с.; 
4. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. 
Матковського – Львів: Світ, 2007. – 440 с.; 
5. Шеремет А.Д. Методика фінансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 208 с.; 
6. Шустіков А.А. Фінансова статистика: навч. посібник / А.А. Шусткіков, Н.І. Строченко – К.: КНЕУ, 2002. – 290 с. 

Olga Varenytsia 
Ivan Franko National University of L’viv 

STATISTICAL ANALYSIS INSTRUMENTS OF BUSINESS ACTIVITY: THE MICRO AND MACRO LEVEL 
In the report are summarized approaches to the statistical evaluation of business activity at the macro level using quantitative and 

qualitative indicators of short-term statistics and traditional methods of economic analysis at the enterprise level. 

Світлана Венгер 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 
У даній роботі висвітлено одну із найважливіших характеристик організації - взаємозв'язок із зовнішнім середовищем. 

Жодна з організацій не може бути "острівцем у собі". Організації повністю залежні від навколишнього світу, від 
зовнішнього середовища – як щодо своїх ресурсів, так і щодо споживачів, користувачів їхніх результатів, яких вони 
намагаються досягти. 

Як відомо однією із найважливіших характеристик організації є її взаємозв'язок із зовнішнім середовищем. Жодна з 
організацій не може бути "острівцем у собі". Організації повністю залежні від навколишнього світу, від зовнішнього 
середовища – як щодо своїх ресурсів, так і щодо споживачів, користувачів їхніх результатів, яких вони намагаються 
досягти. 

Термін "зовнішнє середовище" враховує економічні умови, споживачів, профспілки, урядові акти, законодавство, 
конкуруючі організації, систему цінностей у суспільстві, суспільні погляди, техніку та технологію, міжнародні події, 
міжнародне оточення, науково-технічний прогрес, політичні обставини й інші складові [2, с. 155]. 

Не існує жодної організації, яка б не мала зовнішнього оточення, та не знаходилась би з ним у стані постійної взаємодії. 
Будь-яка організація потребує регулярного отримання із зовнішнього середовища вихідних продуктів для забезпечення 
своєї життєдіяльності. При цьому вона повинна віддавати що-небудь у зовнішнє середовище в якості компенсації за її 
існування. Як тільки зв’язки з зовнішнім середовищем обриваються, організація гине. 

В останній час у зв’язку з посиленням та ускладненням конкуренції, а також різким прискоренням процесів змін у 
навколишньому середовищі організації все в більшій мірі змушені приділяти увагу питанням взаємодії з оточенням, все в 
більшій мірі розвивати здібності адаптації до змін зовнішнього середовища. Ключову роль у виробленні та проведенні 
політики взаємодії організації з її оточенням відіграє менеджмент, особливо його верхній рівень. Питання довгострокової 
стратегії взаємодії організації із зовнішнім середовищем займають головне місце у побудові всіх процесів управління. 
Менеджмент вже не займається тільки внутрішніми питаннями організації. У рівний, а можливо й у більшій мірі його 
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погляд спрямовується за межі організації. Менеджмент намагається будувати ефективну взаємодію організації з оточенням 
не тільки шляхом впливу на процеси, які відбуваються в організації, але й шляхом впливу на оточуюче середовище.  

Зовнішнє середовище організації, стан взаємодії з яким визначається переважно якістю управління нею, можна 
представити у вигляді двох сфер. Перша сфера – це спільне зовнішнє середовище організації (або середовище непрямого 
впливу). Дане зовнішнє середовище відображає стан суспільства, його економіки, природного середовища та не пов’язане 
безпосередньо з конкретною організацією. Загальне зовнішнє середовище є більш чи менш однакове для переважної 
більшості організацій. Друга сфера – це так зване безпосереднє ділове середовище організації (або середовище прямого 
впливу). Це оточення формує такі суб’єкти, які безпосередньо зв’язані чи безпосередньо впливають на діяльність даної 
конкретної організації. При цьому важливо підкреслити, що й організація в свою чергу може безпосередньо впливати на 
них.  

Загальне зовнішнє середовище формується під впливом політичних, правових, соціально-культурних, економічних, 
технологічних, національних, та міжнародних процесів та процесів природокористування. 

Безпосереднє ділове середовище організації створюють покупці, постачальники, конкуренти, ділові партнери, а також 
регулюючі служби та такі організації, як адміністративні органи, ділові об’єднання й асоціації та ін.  

Управляючи процесами взаємодії організації з навколишнім середовищем, менеджмент стикається з рядом серйозних 
проблем, що породжуються невизначеністю у стані навколишнього середовища. У зв’язку з цим однією з найважливіших 
задач, що стають перед менеджментом, є зниження невизначеності становища організації в середовищі. Це досягається 
шляхом розвитку її адаптованості до середовища та встановленням широких зв’язків із ним, які дозволяють організації 
органічно вписуватися в нього. 

Та з кожним роком керівництву доводиться враховувати дедалі більшу кількість факторів зовнішнього середовища. Щоб 
досягти успіху, фірмам доводиться конкурувати на іноземних ринках і протистояти конкуренції іноземних компаній у себе 
на батьківщині. 

Примітки: 
1. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. - К.: Либідь, 2004. - 448 с. 
2. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Навчальний посібник. - К.: „Кондор”, 2008. - 664с. 

Svetlana Wenger 
Ivan Franko National University of L’viv 

INTERACTION WITH THE EXTERNAL ENVIRONMENT OF ORGANIZATIONS 
This paper highlights one of the most important characteristics of the organization - the relationship with the environment. An 

organization can not be "an island in itself." Of complete dependence on the outside world, from the external environment - both in 
terms of their resources, and on consumers, users of their results, which they are trying to reach. 

Марта Війтів 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
     Кожне підприємство на сьогоднішній день за існуючої економічної ситуації та діючого законодавства прагне 

здійснювати свою діяльність таким чином, щоб отримати прибуток і разом з тим дотримуватись вимог державного 
податкового законодавства та контролюючих органів. 

     Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні за вимогами Міжнародних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (МП(С)БО) створює нове інформаційне середовище аналітичних досліджень і сприяє раціоналізації 
облікових процедур для досягнення більшої аналітичності, достовірності та оперативності облікової інформації.  

      Питання обліку, аналізу і контролю діяльності малого підприємства розглядали такі вітчизняні вчені: Шилова Т.С., 
Савчук І.С., Вибивана А.В. Батищева Н., Вербило, О.Ф, Нападовська Л.В, Ткаченко Н.М., Лишиленко О.В, Любушин Н.П., 
Мочернин С.В., Устенко О.А., Чоботар С.І., Павлюк І.М., Пархоменко В., Голов С., Ткаченко Н.М., Хом’як В.М., Чабанова 
Н.В., Василенко Ю.А [1, c.88]. 

     Малі підприємства – досить поширена й ефективна форма господарювання. Вони мають багато таких рис, які не 
можуть бути притаманні великим підприємствам. Мале підприємництво здатне найоперативніше реагувати на кон’юнктуру 
ринку і таким чином надавати ринковій економіці необхідної гнучкості. Ця властивість малого бізнесу набуває особливого 
значення в сучасних умовах, коли відбувається швидка індивідуалізація і диференціація споживацького попиту, 
прискорення науково-технічного прогресу, розширення номенклатури товарів і послуг. Крім того, малий бізнес мобілізує 
значні фінансові й виробничі ресурси населення (в тому числі трудові й сировинні), які за його відсутності не були б 
використані. 

     Малий бізнес є тим сектором економіки, де найбільш послідовно втілюється в життя принцип господарської 
самостійності та самоврядування, освоюються найрадикальніші шляхи активізації трудової діяльності колективу. Він 
відіграє помітну роль у створенні нових робочих місць та формуванні середнього класу суспільства, сприяє створенню 
конкурентного середовища, швидкій адаптації до кон’юнктури ринку та оперативному оновленню асортименту продукції. 
Важливу роль в розвитку малого бізнесу серед різних видів підприємств відіграють саме малі підприємства, їх частка в 
загальній кількості підприємств є абсолютно переважаючою [2, с.50]. 

     Загальні параметри розвитку малого підприємництва в Україні не відповідають можливостям і потребам української 
економіки. За кількістю малих підприємств, їхнім внеском до загального обсягу виробництва, зайнятістю працівників та 
іншими показниками Україна значно відстає від розвинених країн світу. Потенціал малого бізнесу як фактора розвитку 
економіки не вичерпано, актуальною є проблема розроблення та удосконалення системної стратегії розвитку малого 
підприємництва, яка повинна будуватися на основі аналізу поточного стану малих підприємств та їх нагальних проблем.  

     Головними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні є: відсутність дійового механізму 
реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва; важкий тягар оподаткування; низькі темпи та 
перекоси в процесі реформування власності; відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого 
бізнесу; обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів; недосконалість системи обліку та 
статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення. В системі 
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управління підприємством головним об’єктом є процес управління витратами господарської діяльності в цілому та в розрізі 
їх видів, цілей, періодів виконання [3, c.120].  

     Надзвичайно важливо ефективно управляти витратами в умовах конкуренції і визнання доцільності та досягнення 
необхідної їх прибутковості. Існує чимало чинників, що заважають розвитку малого підприємництва: збільшення 
адміністративних перепон, відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово – кредитної підтримки, податковий тиск, 
невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу, надмірне втручання влади у діяльність підприємств. 

     Отже, регіональна політика стосовно сприяння розвитку підприємництва повинна забезпечувати визначення 
пріоритетних напрямків розвитку підприємництва з врахування особливостей у даному регіоні, створення механізмів 
підтримки реалізації пріоритетних напрямків, інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності про 
перспективи їхнього бізнесу у даному регіоні. 

Примітки: 
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / 

Бутинець Ф.Ф. Вид.2-ге, доп. і перероб. – Житомир: ТІТІ. – 2005. – 167с. 
2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – 

Дніпропетровськ. – 2007. – 243с. 
3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ТІТІ, 2006. – 201с. 

Marta Viytiv 
Ivan Franko National University of L’viv 

PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE 
This article regards organization of activity of small enterprises. The small enterprises are a widespread enough and effective 

form of menage. They have many such lines which cannot be inherent large enterprises. A regional policy in relation to an assistance 
development of enterprise must provide determination of priority directions of development of enterprise from the account of 
features in this region, creation of mechanisms of support of realization of priority directions, informative providing of subjective of 
entrepreneurial activity, about the prospects of their business in this region. 

Ірина Владимір 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ І ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО  
ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ 

Промисловість, як один з найважливіших видів економічної діяльності країни, визначає рівень її соціально-
економічного розвитку, спеціалізацію економіки і масштаби участі в територіальному поділі праці. 

Проблему визначення рівнів розвитку промисловості регіонів країни розглядали такі вчені, як І.О. Горленко, С.Н. 
Маслюк, В.А. Поповкін, Г.П. Підгрушний, Л.П. Руденко, та ін. Аналізу та прогнозуванню розвитку української 
промисловості присвятили свої праці відомі вчені, зокрема, О.К. Семеренко – структурну побудову промисловості, Л.О. 
Збаразська – розподіл міжгалузевого ефекту у промисловості України та якості ресурсокористування. Однак питання стану 
та розвитку промисловості потребують доопрацювання. 

Мета дослідження  – аналіз закономірностей розміщення виробництва промислової продукції України. 
На макрорівні, згідно з КВЕД  [1] та СКП [3],  промислова продукція є результатом добувної промисловості, переробної, 

а також виробництва і постачання електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря, води, поводження з відходами. 
Інформація щодо виробництва і реалізації продукції промисловості аналізується за Номенклатурою продукції 

промисловості (НПП), яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) та Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), що забезпечує методологічну та термінологічну основу 
співставлення національної статистики зі статистикою світового співтовариства та сприяння процесу інтеграції України до 
Європейського Союзу. 

З метою подальшого удосконалення державної статистичної звітності, приведення її у відповідність до нових 
національних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних статистичних стандартів основним вартісним показником 
оцінки обсягу продукції є обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) [2, ст. 176]. 

Загалом шість промислово розвинених областей у 2010 році реалізували 58,37% обсягу продукції промисловості 
України, водночас сумарна частка в чисельності зайнятого  в  промисловості населення цих регіонів становить 51,50% 
(табл. 1.), що свідчить про нерівномірність розподілу реалізації промислової продукції України. 

 
Таблиця 1 

Порівняння часток промислово розвинених регіонів у обсязі реалізованої продукції та кількості  
зайнятого населення в промисловості у 2010 р., %  

Область 
Частка  в обсязі 

реалізованої продукції 
промисловості  

Частка зайнятого 
населення в  

промисловості  
Донецька   19,11 15,83 

Дніпропетровська   15,59 12,14 
Луганська  6,93 7,33 
Запорізька   6,28 5,67 
Харківська  4,91 6,88 
Полтавська  5,55 3,66 
Всього 58,37 51,50 

Львівська   2,42 4,90 
 
Для аналізу нерівномірності розподілу  реалізації промислової продукції потрібно порівняти частки двох розподілів 

регіонів: за чисельністю зайнятого населення (dj) та за обсягами реалізації промисловості (Dj) у 2007 та 2010 роках. 
Відхилення часток свідчить про нерівномірність розподілу, яка вимірюється коефіцієнтами: 
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Коефіцієнт локалізації розраховуємо для кожного регіону. За рівномірного розподілу його значення будуть дорівнювати 
1, а у випадку концентрації - > 1.  Коефіцієнт концентрації є узагальнюючою характеристикою відхилення розподілу від 
рівномірного. Значення його коливаються в межах від 0 до 1 і при значнішій концентрації відхиляються від 0. 

У  2007 р. промисловість України була зосереджена  у Полтавській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Варто 
звернути увагу на м. Київ: тут у 2007 р. 4,67% зайнятих у промисловості України реалізували 13,75% продукції країни. 
Найменша локалізація промисловості у Чернівецькій (0,340) та Тернопільській (0,409) областях. 

В 2010 р. ситуація суттєво не змінилась і розподіл залашився аналогічним, однак, варто звернути увагу на Волинську 
область, яка порівняно з 2007 р. суттєво втратила свої позиції (від 0,89 у 2007р. до 0,48 у 2010р.). 

Коефіцієнт  концентрації у 2007 році становив 0,17, а у 2010 р. – 0,18, що свідчить про підвищення концентрації 
промислового виробництва в регіонах України. 

Для здійснення міжрегіонального порівняння  розвитку промисловості побудовано інтегральний показник економічного 
розвитку та зростання промисловості, що складається з чотирьох  показників, об’єднаних в два блоки: показники 
економічного зростання та показники економічного розвитку промисловості. Економічне зростання характеризують “Індекс 
промислового виробництва” та “Обсяг реалізації продукції”, а економічний розвиток – “ Впровадження нових 
технологічних процесів ” та “ Освоєння виробництва інноваційних видів продукції на промислових підприємствах”. 
Відповідно до значень даного інтегрального показника здійснено ранжування регіонів України за рівнем промислового 
розвитку.  

Отримані результати свідчать про існування значних розбіжностей між загальними індексами промислового розвитку  
регіонів України. Найбільш промислово розвиненими регіонами за досліджуваний період є Харківська, Донецька, 
Запорізька  та Дніпропетровська області. Рівень промислового розвитку інших регіонів має "перехідний" характер, що 
можна пояснити неефективним використанням наявних ресурсних переваг. Середнє значення індексу промислового 
розвитку для України, відповідно до отриманих результатів, становить 0,15. Якщо порівнювати значення інтегральних 
індексів регіонів із середнім значенням по Україні, то варто відмітити, що в 13-х регіонах України  значення інтегрального 
індексу менші за середній показнийк по Україні. 

Розвиток промисловості значною мірою визначає розвиток усієї економіки. Рівень розвитку промисловості стає 
найважливішим індикатором макроекономічного зростання.  

Як у 2007 так і у 2010 рр. промисловість України була зосереджена  у Полтавській, Донецькій, Запорізькій  та 
Дніпропетровській областях, однак у  2010 році спостерігаємо підвищення концентрації промислового виробництва в 
регіонах України. 

Отримані на основі проведеного дослідження результати свідчать про існування значних розбіжностей  промислового 
розвитку  регіонів України,  що відповідним чином відбилося на рейтингу регіонів. Найбільш промислово розвиненими  за 
досліджуваний період є Харківська, Донецька, Запорізька  та Дніпропетровська області. Львівська область знаходиться на 
сьомому місці. 

Примітки: 
1.Класифікація видів економічної діяльності (NACE, Rev. 1.1 — 2002) : ДК 009:2005. — [Чинний від 2006-04-01]. — К. : 
Держспоживстандарт України, 2005. — 192 с.  
2. Промисловість Львівщини. Статистичний збірник 2010 / Державний комітет статистики України. Головне управління 
статистики у Львівській області: Відп. за вип. Н.І. Мироненко, Львів 2011. – 188с. 
3.Статистична класифікація продукції// Наказ Державного комітету статистики України від 23.12.2011 №397– К.: 
Державний комітет статистики України , 2011. 369 с. 

Irina Vladymir 
Ivan Franko National University of L’viv 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE CONCENTRATION AND LOCALIZATION OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN 
UKRAINE 

Theses include location analysis of industrial production in Ukraine in 2007-2010 and interregional comparison of industrial 
development in Ukraine.  The results indicate the existence of significant differences industrial development of the regions of 
Ukraine. 

Ірина Вовчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ 

В сучасних економічних умовах зростає роль і вплив маркетингових досліджень на діяльність суб’єктів 
господарювання. Маркетингові дослідження дають можливість  ефективно функціонувати відповідно до вимог ринку та 
потреб споживачів. Адже відомо, що в концепції підприємницького успіху важливу, а інколи й вирішальну роль відіграє 
зібрана та правильно опрацьована інформація.  

На ринку продовольчих ресурсів молоко і молокопродукти займають одне з чільних місць. Молочний сектор в цілому – 
найбільш швидкозростаючий з усього українського агропромислового комплексу. Однак в  сучасних умовах ринок молока 
та молочних продуктів країни характеризується значним скороченням поголів’я корів в господарствах усіх категорій, 
зменшенням обсягів виробництва молока, зростанням цін на продукцію, зменшенням рівня платоспроможного попиту та, 
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відповідно, кількості споживання молокопродуктів. Виробництво молока та молочних продуктів має свої специфічні 
господарські та організаційні особливості: 

 короткий термін зберігання продукції у сирому вигляді, що потребує пошуку каналів його оперативної реалізації 
або короткотривалого зберігання у відповідних умовах; 

 наявність широкого асортименту продуктів переробки; 
 значна лікувальна значимість молока певною мірою орієнтує його виробництво на певний сегмент ринку, це 

передусім діти та особи похилого віку; 
 висока трудомісткість виробництва; 
 необхідність великих капіталовкладень, пов’язаних з введенням в експлуатацію і утриманням відповідних будівель 

і споруд; 
 потреба у кооперації й інтеграції, зумовлена необхідністю використання кормів та трудозатратною переробкою 

молока [1, с.358 ]. 
Кваліфіковані маркетингові дослідження особливостей підприємств молочної промисловості регіону дають змогу 

вивчити основні характеристики та виявити специфіку регіонального ринку молока та молокопродуктів; визначити 
потенційні можливості ринку; дослідити цінову політику регіональних суб’єктів; дослідити реакцію ринку на новий 
продукт та вивчити його потенціал; провести аналіз структури споживання; здійснити оцінку динаміки збуту молочної 
продукції регіону; вивчити тенденції ділової активності суб’єктів регіонального ринку молока; сформувати інформаційну 
базу для коротко- та довгострокового прогнозування тощо. 

 На даний час молокопереробна галузь Львiвщини представлена найбільш потужними молокопереробними 
підприємствами такими як: ПрАТ “Галичина”, ТзОВ “Львівський молочний комбінат”, ПАТ “Дрогобицький молочний 
завод”, ТДВ “Жидачівський сирзавод”, ПАТ “Рава-Руський маслозавод”, ТзОВ “Молокозавод Самбірський” та інші. 

ПрАТ “Галичина” є лідером і займає 20% на ринку молочних продуктів Західного регіону. Одним із провідних 
виробників молочної продукції України, що випускає свою продукцію пiд власними національними торговими марками 
(“Галичина”, “12 вітамінів”, “Мої корівки”) та торговими марками, отриманими згідно з ліцензійним договором отриманої 
“ПАТ Ковельмолоко” за винагороду (“Молочна родина”, “Гурманiка”) та регіональними (західноукраїнськими) торговими 
марками ( “Молочар”, “Дві корівки” та “Злакова формула”). Виробничі потужності ПрАТ “Галичина”, зосереджені на 
Радехівському молокозаводі, де встановлені лінії з виробництва різних видів цільно-молочної продукції. Для забезпечення 
відповідності якості сировини стандартам ПрАТ “Галичина” має розгалужену систему заготівлі сировини, яка охоплює 8 
областей – Львівську, Рівненську, Волинську, Хмельницьку, Житомирську, Київську та Вінницьку [ 3 ]. 

ТзОВ “Львiвський молочний комбінат” контролює ДП “Мілкіленд-Україна” (трохи раніше – ДП “БКС-Мілтек”), до 
якого, крім ТзОВ “ЛМК”, входять ще 23 молокозаводи. Компанія заснована в 1996 році у м. Києві і є дочірнім 
підприємством компанії “Мілкі ленд Корпорейшн”. Продукція реалізується під ТМ “Добряна”. 

Спеціалізованим підприємством із виробництва твердих елітних сирів у Львівській області є ТзОВ “Молокозавод 
“Самбірський”, який випускає близько 15 видів твердих сирів під ТМ “Самбір”, серед яких – відомі сири “Костромський”, 
“Ярославський”, “Естонський” та розроблені за власними технологіями “Гауда”, “Маасдамер”, “Мармуровий”, 
“Мисливський”, “Радомер”, “Сметанковий”. Обсяг виробництва становить близько 15-17 млн. грн. в рік. Другим за обсягом 
сирзаводом у регіоні є ТДВ “Жидачівський сирзавод”, продукцією якого є два види твердих сирів: “Костромський” і 
“Голландський”. 

 Продукцію під ТМ “РОСИ” у Львівській області виготовляє ПАТ “Рава-Руський маслозавод”. Переробляючи 83% 
молока, яке виробляють у Жовківському районі, а також молоко зi сусідніх районів області, ПАТ “Рава-Руський маслозавод 
виробляє масло, продукцію з незбираного молока, кефір, казеїн, сири [ 4 ]. 

Значна кількість молокопереробних підприємств, а також зростання обсягів продажу індивідуальними виробниками із 
приватного сектора молока, сметани, сиру, свідчить про посилення конкуренції на ринках молокопродуктів Львівщини, 
тому потрібно надавати особливої уваги маркетинговим дослідженням як ринку, так і свого підприємства. 

Велике значення у товарній політиці молокопереробних підприємств мають питання формування товарного 
асортименту та номенклатури, управління ними. Сьогодні товарний асортимент молокопереробних підприємств Львівщини 
містить в основному три номенклатурних ряди: масло, цільномолочну продукцію, сири жирні. Найбільшими виробниками 
масла на території Львівської області є ПАТ “Бродівський завод СЗМ”, ПрАТ “Галичина”, ТзОВ “Самбірський 
молокозавод”. ПАТ “Львівський ММЗ”, ТзОВ “Львівський ММК”, ПрАТ “Галичина” є лідерами на ринках цільномолочної 
продукції, а ПАТ “Самбірський молокозавод” та ПАТ “Жидачівський сирзавод” — на ринку твердих сирів. 

Молокопереробні підприємства здiйснюють свою діяльність на ринках, які мають ознаки чистої та монополістичної 
конкуренції. Основним методом цiноутворення, який використовується молокопереробними підприємствами у межах 
стратегічної групи, є метод встановлення ціни на основі їх поточного рівня на ринку. Досягнути більшої прибутковості 
діяльності вони можуть лише за рахунок зменшення собiвартості (пошуку більш дешевих постачальників молока). Проте 
цінова політика молокопереробних підприємств повинна бути більш гнучкою, що передбачає використання різних видів 
знижок (надбавок) до ціни, адже сьогодні використовуються лише знижки за кількість закупленого товару [2, с.47 ]. 

Оскільки молоко та молочна продукція належать до товарiв широкого вжитку, то вони повинні бути доступними для 
споживачів. Мова йде як про відкриття молокопереробними підприємствами власних фiрмових магазинів, так і про 
залучення нових гуртових та роздрібних посередників до збуту їх продукції. Пiдвищити iмідж молокопереробних 
підприємств дозволить участь у Загальноукраїнських конкурсах стосовно якості молокопродуктів, дегустаційних конкурсах, 
виставках. В Україні щорiчно проводяться різноманітні виставки, які відрізняються між собою за галузевою спеціалізацією, 
розмірами, складом та кількістю учасників. Найбiльшими виставками продуктів харчування є Прод Експо Україна та Food 
& drinks. З метою підвищення позитивного іміджу молокопереробні підприємства повинні активізувати свою діяльність у 
сфері спонсорства. 

Вітчизняний ринок молока i молочної продукції є достатньо специфічним з огляду на соціальну значимість 
молокопродуктів і масовий попит на них, сезонність виробництва сировини, високий рівень державного втручання, що 
виявляється, зокрема, у регламентації фіто-санітарних вимог, граничного рівня торгівельних надбавок до оптових цін 
виробників, дотацій сільськогосподарським підприємствам i механізму компенсації податку на додану вартість тощо.  

Маркетингове дослідження є однiєю з найважливіших складових частин діяльності підприємств, які зацікавлені в 
досягненні сталого становища чи динамічного розвитку. Тому збереження лідерських позицій на ринку молочної продукції 
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вимагає від молокопереробних підприємств швидких темпів модернізацiї устаткування та технологiй, формування 
стабільних сировинних зон із високою якістю та низькими транспортними витратами на її доставку, підвищення 
кваліфікації свого менеджменту, створення стабільної мережі збуту, створення нових торгових марок продукцiї високої 
якості, використання сучасного маркетингу та реклами, залучення зовнішніх інвестицій тощо.  

Примітки: 
1. Васильчак С.В. Особливості функціонування ринку молока та молочної продукції/ С.В. Васильчак // Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України, 2005, вип. 15.4, с. 357-362 
2.  Д. Черевко. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на основі сегментації ринку 

молока та молоко продукції/ Д. Черевко // Економіка АПК. – 2009. –  № 5. – с. 44-49. 
3. http://www.galychyna.com.ua/img/images/financial_statements/25553579_2011.html 
4. http://vgolos.com.ua/ 
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MARKETING RESEARCH OF FEATURES OF ACTIVITY OF THE THE MILK-PROCESSING  
ENTERPRISES OF LVIV REGION 

Dairy sector  is the most fast growing of all Ukrainian agro-industrial complex. That’s why market researches give the chance to 
function effectively according to requirements of the market and needs of consumers. And the increasing attention gets need for 
timely adoption of the reasonable marketing administrative decisions concerning all complex of marketing of the enterprise. It is 
defined that market researches play an important role and promote development of purposeful policy of managing. 

Ірина Вовчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

НЕОБХІДНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Основне призначення маркетингу полягає в тому, що будь-яке господарське рішення повинно прийматися на підставі 
аналізу ринкової ситуації, тенденцій її зміни, а також з урахуванням ймовірної реакції ринку на прийняте рішення. Оскільки 
ринок динамічно розвивається, відбувається удосконалення технологій, поява нових конкурентів все це вимагає від 
підприємств перегляду пріоритетів розвитку. Підприємства зобов’язані  зосередити свою увагу на вивченні і задоволенні 
потреб споживачів з метою поліпшення економічної ситуації та насичення ринку товарами й послугами. Потрібно боротися 
за споживача, розширювати коло пропонованих послуг, а також підвищувати їхню якість. 

Визначимо основні причини, які зумовлюють необхідність проведення маркетингових досліджень: 
1) на рівні територіальних меж ринку втрачається безпосередній контакт між виробником і споживачем продукту, що 

зазвичай призводить до відсутності у виробника повної та достовірної інформації; 
2) із зростанням масштабів бізнесу підприємств в національних і міжнародних рамках зростає і потреба в інформації 

про територіально віддалені ринки. Оскільки споживачі стали більш розбірливими і досвідченими, управлінський персонал 
потребує достовірнішої інформації щодо того, як споживачі реагують на товари і маркетингові програми; 

3) внаслідок глобалізації ринків, загострення конкуренції, диференціації товарів і збільшення кількості виробників, у 
покупця зростає кількість альтернатив вибору між продавцями, які функціонують на ринку та їхніми продуктами; 

4) з метою оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища та передбачення поводження всіх учасників 
ринкових відносин у майбутньому потрібен попередній прогноз про зміни ситуації на ринку, що надає підстави для 
ухвалення більш обґрунтованих маркетингових рішень та досягти більшої узгодженості між потенціалом виробника та 
потребами споживачів; 

5) посилення конкурентної боротьби викликає потребу в інформації щодо цільової спрямованості та ефективності 
маркетингових програм конкурентів; 

6) швидка мінливість факторів ринкового середовища збільшують його невизначеність, а тому призводять до 
зростання ризиків в прийнятті управлінських рішень[1, с.10-11]. 

У процесі еволюції маркетингових досліджень сформувалось багато поглядів щодо самого визначення цього поняття. 
Сьогодні їх кількість налічує десятки. Теоретичну різнобарвність підходів щодо суті маркетингових досліджень наведемо у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Наукові підходи до визначення суті поняття “маркетингові дослідження” 

Автор Визначення поняття 
Американська асоціація 
маркетингу 

Маркетингові дослідження – це вид діяльності, що зв’язує маркетолога зі споживачами, 
покупцями і суспільством засобом передавання інформації для визначення ринкових 
можливостей і визначення проблем. 

Ф. Котлер Маркетингові дослідження – це систематичне визначення кола даних, необхідних у 
зв’язку із маркетинговою ситуацією, яка постала перед фірмою, збір цих даних, аналіз і 
звіт про результати. 

С. С. Гаркавенко Маркетингове дослідження – це систематичне збирання, опрацювання та аналіз даних з 
метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. 

Дж.Р.Еванс, Б.Берман 
 

Маркетингове дослідження – це комплексне поняття, яке включає всі види дослідницької 
діяльності, пов’язані з управлінськими функціями маркетингу. 

Британський інститут 
маркетингу 

Маркетингове дослідження - систематичний пошук, збір, обробка та інтеграція 
інформації, яка пов’язана або відноситься до всіх проблем маркетингу товарів та послуг. 

Гілберт А. Черчилль Маркетингове дослідження - спосіб отримання, передачі та обробки інформації щодо 
ступеня ефективності плану маркетингу фірми. 

А.С. Бернс, Р.Ф. Буш Маркетингове дослідження - процес визначення, збору, аналізу і представлення 
інформації, що використовується для вирішення конкретних маркетингових проблем. 
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Продовження таблиці 1 
А.О. Старостіна,  
Д.М. Черваньов,  
О.В. Зозульов 

Маркетингове дослідження - систематичний процес постановки мети дослідження, 
збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації і розробка рекомендацій для ухвалення 
конкретних управлінських рішень щодо продуктово-ринкової стратегії фірми. 

Міжнародний кодекс МТП та 
ЕSОМАR з практики 
маркетингових та соціальних 
досліджень  

Маркетингове дослідження -  cистематичний збір і об’єктивний запис, класифікація, 
аналіз та надання даних щодо поведінки, відношень, думок, мотивацій та ін. окремих 
осіб та організацій (комерційних підприємств, державних установ та ін.) у контексті їх 
економічної, суспільної, політичної та повсякденної діяльності. 

 
Маркетингові дослідження насправді мають досить важливе значення, і різнобічні наукові підходи до визначення його 

суті тільки підтверджують цю думку. Маркетингові дослідження значно зменшують невизначеність при ухваленні 
важливих маркетингових рішень, що дозволяє ефективно розподіляти економічний потенціал для досягнення успіху на 
ринку. Вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища та його регулярний моніторинг для будь-якого підприємства є 
важливим елементом стратегії успішного розвитку в умовах ринкової економіки. Метою маркетингових досліджень є 
виявлення можливостей фірми посісти конкурентні позиції на ринку, знизити ризик і ступінь невизначеності, збільшити 
ймовірність успіху маркетингової діяльності. Необхідність маркетингового дослідження зумовлена потребою зниження 
ризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання й розуміння стану та динаміки факторів 
навколишнього середовища [3, с. 105-106]. 

Систематичні дослідження ринку, тобто маркетингові дослідження дають змогу сформувати інформаційну базу для 
ефективного керівництва підприємствами. У загальному випадку маркетингові дослідження виконуються для вирішення 
трьох основних завдань: 

 визначення цілей діяльності підприємства. Так, за допомогою маркетингових досліджень можна оцінити місткість 
ринку і на цій основі визначити завдання щодо розширення підприємства, визначити потенційних споживачів і сформувати 
плани виробництва та збуту; 

 розв’язання  проблем, що виникають. Ринкові дослідження можна використовувати як метод аналізу, щоб 
показати, чому підприємство не має прибутку, чому воно втрачає ринок, і що можна зробити, щоб виправити становище; 

 сприяння розвитку підприємства. Дослідження ринку показують, чому споживачі вибирають той чи інший товар і 
як здійснюється вибір. Тому їх можна використовувати для визначення стратегії збільшення продажу, досягнення вигідного 
рівня цін, підвищення конкуренції тощо [2, с. 15-16]. 

Одним із важливих моментів є організаційні аспекти побудови ефективного механізму проведення маркетингових 
досліджень. Як свідчить практика, належна організація маркетингових досліджень є запорукою їх ефективності та 
можливості використання одержаних результатів у практиці маркетингової діяльності підприємств. Можна зазначити, що в 
маркетингових дослідженнях кращих результатів досягає той, хто здійснює творчий підхід, проявляє ініціативу, знаходить 
нові нетрадиційні шляхи досліджень. 

Маркетингові дослідження мають проводитись продумано та професійно на всіх етапах, починаючи від вибору типу 
маркетингового дослідження, закінчуючи методами обробки даних і формою представлення результатів. Маркетингові 
дослідження для керівників підприємств часто стають ще однією витратною статтею в бюджеті і такий метод здобуття 
інформації для ухвалення управлінських рішень не застосовується. Окрім того, на більшості малих та середніх 
підприємствах відсутні відділи маркетингу або інші маркетингові підрозділи, які, як правило, мають здійснювати функцію 
проведення маркетингових досліджень. 

Сучасний етап розвитку бізнесу можна з упевненістю назвати епохою інформації. Тому, сьогодні вирішальним 
фактором успіху в бізнесі є ефективне застосування результатів маркетингових досліджень. Володіючи повною і 
актуальною маркетинговою інформацією управлінський апарат може: управляти компанією ( формування стратегії 
розвитку) і в якості окремого інструменту дослідження; знизити невизначеність відносно рішення яке приймається; знизити 
ризики фінансових збитків, тобто скоротити можливі збитки; збільшити рівень свідомості про ринок для прийняття 
управлінського рішення, яке торкається розвитку компанії в цілому та удосконалення окремих характеристик продукту. 

Примітки: 
1. Григорук П.М. Аналіз даних маркетингових досліджень: монографія/ П.М. Григорук. – К.:Кафедра, 2012. - 428с. 
2. Кошкалда І. В. Маркетингові дослідження: Навч. посібник/ Харк. нац. ун – т  ім.  В. В. Докучаєва. – Х.; 2006. – 159 с. 
3. Маркетинг.  Навчальний посібник для викладачів та студентів економічних спеціальностей. / Укл.: Забарна Е. М., 

Окландер Т. О. - Одеса: ОНПУ, 2012. - 149 с. 

Iryna Vovchuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

NEED OF MARKET RESEARCHES FOR MODERN CONDITIONS OF MANAGING 
The term of marketing research is discussed. Іt’s importance and role in the system of marketing is determined. Market 

research is any organized effort to gather information about markets or customers. It is a very important component of business 
strategy.  Market research is a key factor to get advantage over competitors. Market research provides important information to 
identify and analyze the market need, market size and competition. 

Назар Войтович 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСУВАННЯ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
Життєдіяльність державної сфери завжди потребує використання різних ресурсів. Зміцнення економіки України на 

сучасному шляху її розвитку нерозривно пов’язується з ефективним використанням фінансових ресурсів, якими володіє 
держава, та створенням належного правового регулювання цього процесу. Однією з характерних особливостей статутної 
діяльності бюджетних установ є те, що всі вони, як правило, фінансуються за рахунок коштів бюджетів різних рівнів. 
Особлива увага процесу бюджетного фінансування приділяється в сьогоднішніх умовах ринкових відносин.  

Для забезпечення оперативного контролю органами Державного казначейства України за цільовим, повним та 
раціональним використанням бюджетних коштів необхідна повна інформація, яку отримують за допомогою даних 
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бухгалтерського обліку. Показники обліку служать для проведення усестороннього аналізу з метою вибору ефективних 
методів бюджетного фінансування, уникнувши при цьому можливих ризиків. За цих умов актуальним постає дослідження 
теоретичної сутності бюджетного фінансування, а також пошук шляхів ефективного фінансування бюджетної сфери за 
рахунок коштів бюджету [5,  с. 51]. 

     У відповідності до статті 2 пункту 7 Бюджетного кодексу “бюджетне асигнування – повноваження, надане 
розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення 
платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету” [1]. 

     Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання за загальним фондом бюджету в межах 
бюджетних асигнувань, визначених кошторисом і спеціальним фондом бюджету в межах відповідних фактичних 
надходжень до цього фонду, а також бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, виходячи з потреби забезпечення 
виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року та з урахуванням необхідності здійснення платежів для 
погашення бюджетних зобов’язань минулих періодів. 

     Обсяг бюджетних зобов’язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня 
заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за 
бюджетними зобов’язаннями в поточному році [4, с. 120]. 

     В основу процесу фінансування бюджетних установ покладено такі основні принципи: 
     1) цільового використання бюджетних асигнувань – обумовлене плануванням, відпуском та використанням коштів на 

цільові потреби та заходи згідно затверджених кошторисів; 
     2) безповоротності і безвідплатності – це виділення коштів без прямого їх відшкодування і сплати відсоток за їх 

користування; 
     3) ефективного і повного використання коштів – характерний одержанням максимального результату при 

мінімальних витратах грошових коштів при повному їх використанні; 
     4) фінансування в міру виконання планів – обумовлене виділенням бюджетних асигнувань лише на конкретні 

фактичні витрати а не під планові показники; 
     5) додержання режиму економії – забезпечує фактичне використання коштів через систему форм і методів мінімізації 

витрат, що впливає на розмір одержаного результату; 
     6) постійного контролю – забезпечує контроль усіх господарських та фінансово-кредитних операцій у фінансуванні 

державних витрат [5, с. 53]. 
     Варто відмітити, що останнім часом джерела фінансування бюджетних установ значно розширилося, окрім коштів 

державного та місцевих бюджетів, бюджетні установи мають можливість отримувати грошові надходження у вигляді плати 
за надані платні послуги, гуманітарної допомоги, спонсорської допомоги та ін. Джерела та адресність фінансування мають 
для бюджетних установ досить важливе значення, оскільки визначають не лише напрямки подальшого витрачання коштів, а 
й самі принципи фінансування. Основна сутність бюджетного фінансування полягає в тому, що за допомогою такого 
механізму здійснюються грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, та підприємствами, організаціями 
державної форми власності – з іншого, з приводу забезпечення виконання інших державних заходів [4, с. 121]. 

     На сьогодні у вітчизняній практиці відомо два методи фінансування з бюджету: відкриття кредитів і перерахування 
коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників коштів. Для обліку бюджетного фінансування та наявносты і руху 
бюджетних коштів на рахунках їх розпорядників у банках планом рахунків бюджетних установ призначені синтетичні 
рахунки: 70 «Доходи загального фонду»; 32 «Рахунки в казначействі». 

     Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться сьогодні за касовим методом із 
застосуванням методу нарахування за окремими операціями (облік державного боргу, зобов'язань розпорядників 
бюджетних коштів). Операції за доходами, видатками відображаються в бухгалтерському обліку в момент проведення 
відповідних платежів, а операції з фінансування бюджету – в момент зарахування коштів з одночасним відображенням 
боргу [2].  

     З метою удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. за № 34 було затверджено Стратегію модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки. Одним із основних моментів реалізації Стратегії є 
перехід на метод нарахувань. Сутність його полягає в тому що, операції та події визнаються в момент виникнення або зміни 

економічної вартості активів і зобов'язань, незалежно від того, чи були оплачені або отримані кошти. Застосування 
цього методу забезпечить: 

  – отримання повної та достовірної інформації про стан активів і їх зобов'язань, а також дозволяє складати повний 
майновий баланс; 

  – перехід на багаторічне планування і прогнозування бюджетних програм; 
  – полегшує порівняння звітних даних і дає можливості для управління [3]. 
     Однак, цей метод має значний недолік, який полягає у його складності та трудомісткості у порівнянні з простою 

реєстрацією касових потоків. Це обумовлює його жорстке регламентування, що, на нашу думку, ускладнюється з 
нестабільністю діючої економіки в Україні.  

     Таким чином, бюджетне фінансування зумовлене економічними умовами, в яких функціонує бюджетний фонд 
держави. Бюджетне фінансування відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства, оскільки 
соціально-культурні галузі практично не мають додаткових надходжень фінансових ресурсів для власного розвитку. 
Видатки з державного бюджету є основним джерелом фінансування та необхідністю для існування бюджетних установ, а 
сам процес фінансування бюджетних установ пов’язаний із правовим регулюванням такого фінансування. 

Примітки 
1. Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
2.  Наказ Державного казначейства України Про порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах 
Державного казначейства України від 09.08.2004 року за № 136. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/z1068-04 

3. Постанова КМУ Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-п 

4. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах / П.Й. Атамас //. – К.: Центр навчальної літератури, 2011 р. – 288 с. 
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FEATURES OF ACCOUNTING FINANCING BUDGETARY INSTITUTIONS 
      In theses concerned with features of accounting financing in budgetary institutions, defined the basic problems and ways to 

improve of accounting in budgetary institutions. 

Лідія Волокитіна 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ У М. ЛЬВОВІ 
Проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у червні 2012 року зумовило активізацію підготовки 

туристичного бізнесу до цієї події багатьох міст України, зокрема, міста Львова. Водночас ця подія дала поштовх для 
впровадження  інновацій у туристичній сфері. Метою даної роботи є розглянути в світлі останніх масштабних подій які  
зміни інноваційного характеру відбулись на туристичному ринку м. Львова. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що в науковій та практичній літературі, немає єдності щодо 
визначення сутності таких понять як «інновації», «туризм»,  а також приділено недостатньо уваги у дослідженні існуючого 
на сьогоднішній день стану туристичних інновацій в Украйні, зокрема у м. Львові. 

З огляду на зазначене, набувають актуальності питання пов’язані із вивченням сучасного стану інновації на 
туристичному ринку  у м. Львові. 

Насамперед доцільно привести тлумачення термінології. За визначенням О.О.Любіцевої [1, с. 36] сучасний туристичний 
ринок – це сфера задоволення потреб населення в послугах, пов’язаних із відпочинком та змістовним проведенням дозвілля 
і подорожі. Туристична послуга формується з багатьох взаємопов’язаних складових, що включають послуги щодо 
розміщення, харчування, транспортного, екскурсійного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги 
закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо. Інноваційна діяльність в сфері туризму є спрямованою на створення нового 
або зміну існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, 
впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської 
діяльності. 

Проведення футбольного чемпіонату ЄВРО-2012 дав значний поштовх для активізації рекламно-інформаційної 
діяльності, що дозволяє ознайомити людей з культурою, традиціями,  історією, визначними пам’ятками архітектури  нашого 
міста і таким чином збільшити туристичну привабливість міста Львова. Зокрема було здійснено  близько 22000 публікацій у 
ЗМІ протягом чемпіонату, відзнято численні відео репортажі та промоційні відео, а також проведено 70 прес-конференцій 
та брифінгів. Завдяки цьому Львів став відомий як туристичний та культурний центр за межами нашої країни, а позитивні 
відгуки про місто міжнародних ЗМІ сприяють створенню позитивного туристичного іміджу міста. 

Одним з видів технологічних інновацій у туристичній галузі є використання віртуального простору для інформування та 
просування на ринок своїх послуг. Для висвітлення унікальності нашого міста були створені інтернет-портали, де було 
сконцентровано інформацію в одному місці про культурне життя Львова, анонси про найцікавіші події, які відбуватимуться 
у Львові, корисну інформацію туристу щодо проживання, харчування у місті тощо, що надало можливість оперативно 
знайти потрібну інформацію. Серед таких можна відзначити веб-сайти центру туристичної інформації 
http://touristinfo.lviv.ua/, сайт http://www.cultureandtourism.lviv.ua/ - культура і туризм у Львові, http://lviv-online.com/ - 
путівник подій у місті, портали http://visitlviv.net/, http://infolviv.net/ - афіші культурних подій Львова і ін.. Варто відзначити 
проект «ОТ-ОТ», який дозволяє через мережу квиткових кас а також інтернет придбати квитки на найкращі події – 
концерти, театральні вистави, вечірки, фестивалі в одному місці. Слід згадати інноваційний проект http://lviv.virtual.ua/ — це 
презентація міста для його гостей з інформацією про заклади різних соціальних сфер і все про відпочинок у Львові. 
Відвідувачі сайту мають можливість здійснити віртуальний 3D- тур закладами Львова, що дозволяє обрати туристу 
найоптимальніший для себе заклад відпочинку відповідно до своїх вимог. 

У Львові стали поширюватись місця безкоштовного доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi. Пункти доступу 
до Wi-Fi активно пропонують  кафе, ресторани, готелі та хостели, заклади відпочинку та розваг, а також до мережі інтернет 
можна приєднатись у громадському транспорті, зокрема в трамваях та тролейбусах. Доступність нових технологій сприяє 
позиціонуванню міста як високотехнологічного центру туризму. 

Управлінням культури і туризму спільно з партнерами був втілений у життя проект «Створення інформаційно-
туристичної інфраструктури у м. Львові», програми Добросусідства Польща-Білорусія-Україна INTERREG IIIA/TACIS 
CBC, спрямований на створення візуальної, друкованої та електронної інформації для ідентифікації об'єктів туристичного 
інтересу і навігації в місті та підвищення стандарту обслуговування[4]. По місту було встановлено туристичне ознакування: 
піктограми на позначення об’єктів туристичного інтересу, двомовні вказівники для пішоходів, схеми міста, інформаційні 
пілони, вказівники для автотуристів, таблиці з назвами вулиці та номерами будинків з транслітерацією. Також почали 
працювати Центри туристичної інформації. 

Важливою складовою туристичної індустрії є готельне господарство, яке отримало значний поштовх для будівництва, 
реконструкції та переоснащення. Так за останні декілька років можна констатувати збільшення готельного ринку більш ніж 
на 700 номерів, зокрема було відкрито нові готелі «Nobilis», «Євроспорт», завершено другу чергу будівництва готелів 
«Леополіс», «Вінтаж» та «Швейцарський», а також з’явилась значна кількість хостелів як альтернативних варіантів 
недорогого проживання. 

На фоні реконструкції аеродрому та спорудження нового аеровокзалу в ДП Міжнародний аеропорт «Львів» на 
український ринок авіаперевізників було допущено кілька європейських авіакомпаній, що дозволило збільшити кількість 
регулярних рейсів у Львів з різних точок Європи. З появою регулярних авіарейсів, все більше людей хочуть провести 
відпустку саме у Львові. Крім того проведення ЄВРО-2012 позначилось модернізацією дорожньо-транспортної 
інфраструктури, оновленням автомобільних шляхів, що позитивно впливає на вирішенні питання «локальної доступності» 
міста. Також у місті почав функціонувати оновлений комунальний транспорт. Родзинкою для гостей міста є «Чудо поїзд» та 
«Чудо бус» - унікальні транспортні засоби, адаптовані для проведення екскурсій. 
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Будівництво нового сучасного стадіону та проведення Чемпіонату Європи з футболу у Львові дало поштовх для 
розвитку спортивно-подієвого туризму. Так у перспективі для міста постає можливість проведення таких спортивних 
заходів як Євробаскет-2015 та «Олімпійська надія 2022». Це передбачає подальший розвиток туристичної та спортивної 
інфраструктури. 

У Львові набуває популярності пивний та гастрономічний туризм, про що свідчить  відкриття нових кнайп, ресторанів-
пивоварень, пабів тощо а також виникнення нових екскурсійних турів. Туристам пропонують пивні тури, в межах яких 
можна дізнатись історію виготовлення та споживання пива, відвідати ресторани пивоварні та кнайпи з дегустацією пива. 

Ресторанний тон сучасному Львову задає сучасна мережа концептуальних ресторанів «Локаль» або не менш відома 
назва «!ФЕСТ»[3], що стали відомими і популярними не тільки в Україні, але й за її межами.  Відкриття креативних 
ресторанів з оригінальними концепціями стало інноваційним  для туристичної індустрії Львова.  Високий інтерес туристів 
спричинив виникнення нових турів «Від шпацеру до келішка» - екскурсія по ресторанах мережі і дегустація страв та 
алкогольних настоянок, «КаваТур» - екскурсія з дегустацією кави в «Львівській копальні кави», «ШокоЛьвів» - смакування 
найрізноманітніших страв з додаванням шоколаду в концептуальних ресторанах, а також інших екскурсій. 

Суттєвим в сфері проведенням дозвілля для Львова стало відкриття торгово-розважального Центру King Cross 
Leopolis[2], який містить зовнішній надземний та підземній паркінги, споживчий гіпермаркет Ашан, гіпермаркет 
будівельних матеріалів Praktiker та супермаркет електроніки Фокстрот, а також понад 100 бутіків. Розважальна зона 
складається з кінотеатру мультиплекс на 7 кінозалів, серед яких зал формату 3D (Imax), ковзанка, боулінг City Bowling, 
дитячий розважальний центр та велика зона фуд-кортів. З відкриттям центру для гостей міста набирає актуальності 
шоппінг-туризм, найбільша активність яких припадає на час проведення знижок та розпродажів. 

Що стосується активного проведення часу туристів, то у Львові було відкрито аквапарк, декілька нових спортивних 
комплексів, а також спортивно-розважальний комплекс «Апекс», в якому розміщено критий картинг, ролердром, тир та 
спорт-бар. Крім того у Львові створюють новий вид відпочинку – бальний туризм, що наслідує досвід австрійських міст і 
поєднує у собі свято танцю, музики та краси.  

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день відбуваються інноваційні зміни на 
туристичному ринку Львова, а саме: виникають нові туристичні послуги, відбуваються нововведення в системі 
транспортного обслуговування, готельного та ресторанного господарства, активізується рекламно-інформаційна діяльність 
на основі новітніх інформаційних технологій, що сприяє популяризації міста та створенню позитивного туристичного 
іміджу Львова. 

Примітки: 
1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. — К.: Альтпрес, 2003. – 435с. 
2. Матеріали веб-сторінки ТРЦ «KING CROSS LEOPOLIS» [Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://www.kingcross.com.ua/ 
3. Матеріали веб-сторінки холдингу емоцій «!ФЕСТ» [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.fest.lviv.ua/ 
4. Матеріали веб-сторінки Центру туристичної інформації [Електронний ресурс] – режим доступу: http://touristinfo.lviv.ua/ 

Lidiya Volokytina 
Ivan Franko National University of L’viv  

THE MODERN STATE OF OF INNOVATION TOURISM MARKET IN LVIV 
In this paper the current condition of innovation tourism market in Lviv was researched, new tourist services, transport service 

innovations, hotel and restaurant management, advertising and information activities was examined in the field of tourism based on 
the latest information technology. 

Надія Вук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ВИВІЛЬНЕНИХ МАРШРУТИЗОВАНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ВАНТАЖІВ 

Автомобільний транспорт відіграє велику роль у розвитку економіки  України. Транспортні послуги перевезення i 
комплекс допоміжних операцій, пов’язаних з перевезеннями, виконуються не тільки самостійними автотранспортними 
підприємствами - суб’єктами підприємницької діяльності, але й іншими підприємствами, на балансі яких є дорожні 
транспортні засоби. Стратегія i тактика розвитку автотранспортного підприємства в ринкових умовах визначаються 
потребами ринку та умінням власника або уповноваженого ним органу їх реалізувати.  

Розвиток автомобільних перевезень, укрупнення автотранспортних підприємств, збільшення об’ємів перевезень, 
вдосконалення форм і методів керівництва транспортною роботою потребують застосування таких методів планування і 
організації перевезень, які б ґрунтувалися на об’єктивних математичних і економічних законах.  

З переходом  автотранспортних підприємств на нові методи функціонування і економічного стимулювання значно 
підвищилась роль об’єктивних законів в плануванні, організації і виконанні автомобільних перевезень, сприяючи зростанню 
продуктивності транспортних засобів, зниженню собівартості перевезень, підвищенню рентабельності роботи 
автотранспорту, розвитку і заохоченню ініціативи працівників, їх зацікавленості у результатах виробничої та фінансової 
діяльності підприємства.   

Раціональна організація автомобільних перевезень потребує підвищення наукового рівня при прийнятті рішень, так як 
задачі управління роботою автомобільного транспорту не можуть бути вирішені найпростішими арифметичними методами, 
які не забезпечують швидкого вибору з великої кількості можливих варіантів найкращого – оптимального варіанту роботи 
автотранспорту в конкретних умовах. 

Пошук оптимального варіанту організації транспортної роботи проводиться швидко і результативно за допомогою 
математичних методів [1, c.247]. 

Ціллю даної роботи є побудова моделі, що дозволяє відшукати оптимальний варіант організації транспортної системи, 
за допомогою якої підприємству вдалося б скласти такий маршрут, аби виконати завдання: 

-  звести до мінімуму холості пробіги; 
-  зменшити час пробігу; 
-  підвищити швидкість виконання замовлення; 
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-  прийняти  якомога більше замовлень.  
Розглядається автотранспортне підприємство, що займається перевезенням вантажів. Маршрут складається за певною 

схемою в залежності від того, які замовлення було зроблено власниками вантажів. Крім того, підприємство приймає заявки. 
Тобто, аби перевізник не робив холостих пробігів до складених маршрутів за замовленнями у будь-який момент часу 
додаються заявки. Визначається чи може котрийсь з перевізників прийняти заявку, тобто чи буде проїжджати хтось із них 
повз даний пункт у найближчий момент часу. Якщо так, то заявка приймається, в іншому випадку відхиляється.  

Отож, нехай складено маршрут руху кожного перевізника. Маршрут складається з N пунктів - , 1,kA k N і 

характеризується такою схемою: 

1 1 2 2
, , , ,..., ,

r r

j j j j j j
s s s s s sA T A T A T ,                                                                         (1) 

де 
l

j
sA  - пункт, через який проїздить j-ий ТЗ в момент 

l

j
sT з відомими характеристиками. 

Щодо перевізників, то їх характеристики відомі заздалегідь: 

- 1
jÏ - об’єм ТЗ j-го перевізника; 

- 2
jÏ  - вантажопідйомність ТЗ j-го перевізника; 

- 3
jÏ - максимальна довжина вантажу, яку може перевозити ТЗ j-го перевізника.  

Зважаючи на характеристики перевізників, можна зробити висновок про те чи здатен перевізник прийняти замовлення 

або заявку щодо перевезення певного вантажу
³w , характеристики якого також задано: 

-  1
iw - об’єм вантажу; 

-  2
iw - вага вантажу; 

-  3
iw  - найбільша довжина вантажу; 

-  4
iw  - пункт відправлення; 

-  5
iw  - пункт призначення; 

 -  можливі інші характеристики. 

За доставку вантажу 
iw  власник готовий заплатити ціну ³Ö , гарантуючи належне оформлення всіх документів на 

його транспортування. 
На даний момент береться до уваги тільки замовлення, які уже складено. Замовлення, які будуть складені в 

майбутньому до уваги не беремо. 
Мета даної системи полягає в тому, щоб якомога більшій кількості перевізників знайти підходящий попутній вантаж.  

Вантаж  1 5( ,..., )³ i iw w w  для перевізника  j-го будемо вважати підходящим, якщо він є попутнім, тобто 

1 2 14 ...
p

i j j j
s s sw A A A


                                                                                   (2) 

2 25 ...
p

i j j j
s s sw A A A    ,                                                                                (3) 

причому повинні задовольнятися умови місткості: 

1 2 31 2 3( ) ( ) ( )j i j i j iÏ w Ï w Ï w                                                                       (4) 

та інші обмеження, якщо такі є. 
Будується така імітаційна модель. 

На даний момент часу t вважається, що є певна кількість замовлень 0,iw i I та заявок від перевізників 

0,jÏ j J . 

Замовлення, як і заявки поступають в систему у реальному часі. Отже, система, перебуваючи в очікуванні, може від 
теперішнього стану дочекатись однієї з трьох можливих змін: 

1.  Надійшло чергове замовлення. 
До множини І долучаємо це замовлення, а реальний час t стає рівним часу поступлення замовлення.  
2.  Надійшла чергова заявка. 
До множини J долучаємо цю заявку, а реальний час t стає рівним часу поступлення заявки. Перевіряємо чи можна її 

виконати.  
3.  В систему не поступає ні замовлень, ні заявок. 
Система залишається в режимі очікування. 
Отож, наслідком функціонування побудованої моделі буде налагоджена транспортна система вантажних перевезень. 
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Примітки 
1. Рафф М.И. Грузовые перевозки . – К.: Издательское объединение «Вища школа», 1975. – 288с.   

Nadia Vuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE MODEL OF OPTIMAL DISTRIBUTION OF RELEASED ROUTED VEHICLES FOR TRANSPORTATION OF 
PURPOSE-ORIENTED GOODS 

The aim of this work is to build a model that allows to find the optimal variant of the organization of transport system, with the 
help of which the company managed to create a route to accomplish the task: to minimize idle wheel; reduce the time of the run; 
increase the speed of execution of the order; take as many orders as possible.  

Галина Гаврилко 
Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ 

Комплексні оздоровчо-профілактичні заходи, за результатами сучасних досліджень, покращують стан здоров'я 
населення більше як 1,5 рази. Використання лікувального потенціалу санаторно-природного комплексу із застосуванням 
сучасних маловитратних медичних технологій на третину підвищує ефективність оздоровлення та реабілітації громадян, 
знижуючи на 10-15% витрати на лікування в умовах поліклінік і стаціонарів.  

Проте, на сьогодні відслідковується стійка тенденція до зменшення числа санаторіїв, пансіонатів з лікуванням і 
санаторіїв-профілакторіїв по всій території України. Застаріла матеріально-технічна база санаторіїв (потреба у терміновому 
ремонті і реконструкції) та відсутність регіональних програм, які передбачають розвиток системи санаторно-курортної 
допомоги населенню, негативно впливають на загальний стан «індустрії здоров’я». На сьогодні кількісно не визначена 
потреба в санаторно-курортному лікуванні відповідно до структури захворюваності населення України, що, в результаті, 
призводить до нераціонального використання фінансових ресурсів, знижує ефективність лікування.  

Частково вирішити проблеми санаторно-курортної сфери можна через запровадження ліцензійних вимогах до 
санаторно-курортних закладів і системи добровільної сертифікації послуг із санаторно-курортного лікування. Окрім того, 
використання природного лікувального капіталу повинно бути складовою системи ціноутворення на санаторно-курортні 
послуги.  

На розвиток курортно-рекреаційних послуг, в тому числі і санаторно-курортних, повинна принципово вплинути робота 
науково-дослідних організацій. Планування наукових досліджень повинно координуватися відповідно до попиту на готову 
наукову продукцію, при цьому попит слід регулювати не тільки ринковими механізмами "придбання" нових технологій, але 
і системою державних вимог до ліцензування (дозвільна функція), сертифікації (оцінка якості наданих послуг), акредитації 
установ (державне визнання). Окрім того, необхідно розробити механізм оновлення стандартів надання медичних послуг з 
урахуванням нових медичних технологій. 

Особливу увагу при плануванні науково-дослідних робіт в області охорони здоров'я слід приділити питанням переходу 
медичних установ на страхові принципи роботи з урахуванням змін, обумовлених реформою галузі.  

Не менш важливим є дослідження стану природних лікувальних ресурсів. Доцільно ініціювати складання Державного 
реєстру природних лікувальних місцевостей та відновити науково-дослідні роботи в області розвідки природних 
лікувальних ресурсів.  

В останні роки виникла потреба у запровадженні скорочених (7, 14, 18 днів) лікувальних курсів в оздоровницях. Їх 
введення обумовлено об'єктивними причинами: з одного боку, скорочені відпустки забезпечених клієнтів з комерційних 
структур, з іншого - фінансова неспроможність більшості громадян, які не мають можливості сплатити повний курс 
лікування. Це вимагає створення науково-обгрунтованих ефективних коротких лікувальних курсів та їх легалізації у 
відповідних нормативних актах. Проте, більшість українських оздоровниць не має в своїх штатах спеціально підготовлених 
курортологів. 

Просування курортного продукту багато в чому залежить від поінформованості громадян про курорти і комплекс 
курортних послуг, санаторно-курортне лікування, його значення для здоров'я людини тощо. Застосування сучасних 
Інтернет-технологій може значно вплинути на формування попиту в «індустрії здоров’я». 

Доцільно комплексно та широкомасштабно, за допомогою зацікавлених туроператорів, органів влади територій-
курортів, ЗМІ, організовувати спеціальні інформаційні цикли про курорти (лекції, передачі, брошури тощо), особливості 
курортологічних шкіл, можливості лікування не тільки клінічними методами та фармацевтичними засобами, але й за 
допомогою природних лікувальних факторів. Чималу роль могла б зіграти і рекламна діяльність власне санаторно-
курортних об'єднань та окремих підприємств. Окрім того, у всіх регіонах слід ініціювати розробку програм розвитку 
курортної справи в рамках цільової програми розвитку не тільки курортів, але і туристичної індустрії (з акцентом не тільки 
на досить відомі і відвідувані курорти, а і на території, курортно-рекреаційний потенціал яких ще не задіяний). 

Тетяна Гелиш 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ ТА МЕТОДИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 
В економічно розвинених країнах, для яких характерними є стабільні надходження до державного бюджету, не виникає 

потреба у запозиченнях для фінансування своєї діяльності, проте для  реконструкції економіки, фінансування соціальних 
заходів  необхідне залучення зовнішніх запозичень , які набули форми державного кредиту. 

Державний кредит — це специфічна форма кредитних відносин, у яких позичальником є держава, а кредиторами — 
юридичні або фізичні особи. Економічним призначенням державного кредиту є акумуляція державою коштів на основі 
принципу повернення для фінансування державних видатків. Суб’єктами державного кредиту є держава або органи 
місцевого самоврядування з одного боку, та внутрішні (резиденти) або зовнішні (фізичні чи юридичні особи інших держав, 
міжнародні та регіональні валютно-фінансові інституції) кредитори з іншого. Його реалізують шляхом: 

- випуску облігацій внутрішніх чи зовнішніх державних або місцевих позик; 
- оформлення казначейських зобов’язань. 
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Державні облігації України можуть бути короткостроковими (термін обігу до одного року), середньострокові (термін 
обігу від одного до п’яти років) та довгострокові (понад п’ять років). Державні облігації України поділяються на: 

- облігації внутрішніх державних позик (ОВДП); 
- облігації зовнішніх державних позик (ОЗДП); 
- цільові облігації внутрішніх державних позик (ЦОВДП). 
Облігації внутрішніх державних позик України - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому 

фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної 
вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій  внутрішніх  
державних позик України може бути визначена в іноземній валюті. 

Облігації зовнішніх державних позик України - державні боргові цінні папери, що розміщуються  на міжнародних 
фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих  облігацій їх номінальну  вартість  
з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій. Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх 
державних позик України здійснює Міністерство  фінансів України,  яке може залучати для цього банки, інвестиційні 
компанії тощо. Відносини між Міністерством фінансів України і цими організаціями регулюються відповідними 
договорами. 

Цільові облігації внутрішніх  державних  позик України - облігації внутрішніх  державних  позик, емісія  яких є  
джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний  
бюджет  України  на  відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.     

Кошти, залучені до Державного бюджету України від  розміщення цільових    облігацій    внутрішніх   державних   
позик  України, використовуються   виключно  для фінансування державних або регіональних програм і проектів на умовах 
їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний  бюджет  України  на відповідний рік. 
Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів,  що  укладаються  між  державою  в  особі  Міністерства 
фінансів України та отримувачем коштів.  

Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення, погашення   державних   облігацій  України, виплату доходів 
здійснюються  відповідно  до умов  розміщення державних облігацій України за рахунок коштів, передбачених на такі цілі у 
Державному бюджеті України. Виплата  доходів і погашення державних облігацій України здійснюються грошима  або  
державними облігаціями України  інших видів за згодою сторін. 

 У третьому кварталі 2012 року на первинному ринку ОВДП відбулося 12 аукціонів із розміщення державних цінних 
паперів. У жовтні обсяг операцій з ОВДП на відкритому ринку порівняно з вереснем збільшився на 82,9 % - до 68,1 млрд. 
грн. Це відбулось у результаті зростання обсягів операцій з державними цінними паперами як з боку Національного банку 
України, так і з боку суб’єктів господарювання. Обсяг операцій Національного банку на відкритому ринку за місяць 
збільшився у 2,5 раза – до 23,4 млрд. грн. Зокрема, обсяги операцій Національного банку на позабіржовому ринку 
збільшився майже в 9 разів, обсяги рефінансування банків, включаючи угоди прямого репо, збільшились удвічі. Відбулося 
зростання активності суб’єктів господарювання щодо купівлі-продажу ОВДП на біржовому та позабіржовому ринках – 
відповідно на 49,9 та 40,5 %.  

 
Результати розміщення ОВДП на первинному ринку 

Показники 2011 2012 
жовтень липень серпень вересень жовтень 

Розміщення ОВДП, номінованих у гривнях,  млрд. грн. 5,5 0,6 1,1 2,4 4,1 
Сума залучених коштів до Державного бюджету України  
у  результаті розміщення ОВДП, номінованих у національній 
валюті, млрд. грн.  

5,5 0,6 1,1 1,4 4,1 

у результаті розміщення ОВДП, номінованих у доларах США, 
млн. дол. США 

- 22,2 285,8 - - 

у результаті розміщення ОВДП, номінованих у євро, млн. євро - - - - - 
Обсяги погашення та сплати доходу за ОВДП попередніх 
випусків, млрд. грн.* 

3,3 1,5 4,2 6,0 6,1 

*За даними Міністерства фінансів України. 
 
Казначейське зобов'язання України  - державний  цінний папір, що розміщується виключно на  добровільних  засадах  

серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського 
зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та  погашається відповідно до умов розміщення 
казначейських зобов'язань України. Номінальна  вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена у 
національній  або  іноземній  валюті. Обсяг емісії казначейських зобов'язань України у сукупності з емісією  державних 
облігацій внутрішніх державних позик України не може перевищувати граничного обсягу внутрішнього державного боргу 
та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видатків, визначених законом про Державний бюджет  України  
на  відповідний рік. 

Казначейські зобов'язання України розміщуються у документарній або бездокументарній формі. У разі  розміщення  
казначейських зобов'язань України у документарній формі видається сертифікат. У сертифікаті казначейського зобов'язання  
України зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата  виплати  
грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути  здійснено погашення, дата і місце  видачі 
казначейського зобов'язання України, серія та номер сертифіката  казначейського зобов'язання України, підпис керівника 
емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента.У сертифікаті іменного казначейського 
зобов'язання  України  також  зазначається  ім'я власника. 

Державний кредит сприяє економічному розвиткові країни, якщо кошти, мобілізовані в бюджет за його допомогою, 
спрямовуються на фінансування виробничих програм, будівництво нових підприємств, модернізацію і технічну 
реконструкцію діючих потужностей. Навпаки, економічний розвиток гальмується, якщо кошти, отримані від випуску 
облігацій державних позик, спрямовуються на погашення і виплату відсотків за попередніми позиками. 
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Отже, державний кредит - це сукупність суспільних відносин, що виникають з приводу надання і залучення грошових 
коштів у державний бюджет. Цільовим призначенням державного кредиту часто є покриття дефіциту державного бюджету.  

Примітки: 
1.Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV 
2. Лагутін В.Д. / Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 

2002. — 215 с. 
3. Гроші та кредит: підручник / М. І. Крупка, М. С. Мрочко, Б. М. Вишивана та інші [за редакцією доктора економічних 

наук, професора М. І. Крупки]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 420 с. 
4. http://www.bank.gov.ua - Бюлетень Національного банку України №11(236) 

Tatiana Helysh 
Ivan Franko National University of L’viv 

STATE LOAN AND THE METHOD OF ITS APPLICATION 
State credit - a specific form of credit relationships in which the borrower is a state, and creditors - legal or physical persons. The 

economic purpose of state credit is the accumulation of state funds on the basis of return to finance public spending. It is carried out  
by: issue of bonds of  internal or external state loans and issue of treasury bills. 

Наталія Гірна  
Львівський Національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 
 Забезпечити ефективне функціонування обліку торгівельних операцій підприємства неможливо без удосконалення 

організації бухгалтерського обліку, а, отже, і фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, в 
установах та організаціях - це система впорядкованих дій зі створення системи бухгалтерського обліку, що включає 
складання облікових регістрів і первинних носіїв облікової інформації, облікову політику підприємства, організацію 
облікового процесу. [2, с. 6-7] . 

Облік у торгівлі пов’язаний з відображенням інформації про рух товарів - доведенням товарної маси від виробника до 
безпосереднього споживача. 

Бухгалтерський облік торгівельної діяльності підприємства повинен забезпечувати: 
1) правильність оформлення первинних документів на придбання, продаж та переміщення всередині підприємства 

товарів, грошових та інших документів; 
2) правильність відображення первинних документів у реєстрах синтетичного та аналітичного обліку; 
3) контроль за виконанням договорів поставок та інших зобов’язань, правильністю розрахунків з постачальниками і 

замовниками; 
4) контроль за правильним використанням і зберіганням товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів; 
5) формування повної та достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, 

необхідні для оперативного керівництва та управління, а також для її використання зацікавленими особами [1, с. 343-344]. 
Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі здійснюються з дотриманням єдиних методологічних принципів, визначених 

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», прийнятих Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, законодавчих і нормативних активів з урахуванням специфіки діяльності торгівельних 
підприємств. 

Торгівельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та 
продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку [1, с. 335]. Торгівельна діяльність підприємств 
забезпечує безперервний процес руху активів у формі товарів від виробничих підприємств різних форм власності до 
безпосередніх споживачів. Для забезпечення торгівельної діяльності підприємства здійснюють операції купівлі-продажу 
товарів, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна 
та домінуючі позиції у структурі витрат торгівельних підприємств [5]. 

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності у торгівельних підприємствах є надання 
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства [3]. 

У фінансовій бухгалтерії у торгівельних підприємствах формується інформація про доходи й видатки організації, про 
дебіторську й кредиторську заборгованість, про фінансові інвестиції, стан джерел фінансування, взаємини з державою щодо 
сплати податків. Споживачами інформації фінансового обліку є в основному зовнішні стосовно підприємства користувачі: 
податкові органи, банки, інші фінансові інститути, а також постачальники, покупці, потенційні й реальні інвестори, що 
служать підприємству. 

Метою діяльності торгівельного підприємства, як і інших суб’єктів господарювання, є отримання прибутку, що 
визначається як різниця між доходами від певної діяльності та витратами на її здійснення. Оскільки прибуток торгівельного 
підприємства є фінансовою базою для його подальшого розвитку та показником ефективності даного виду діяльності, то 
постає необхідність в повному та достовірному їх визначенні, тобто достовірному визначенні доходів та витрат, понесених 
підприємством на їх отримання. 

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або 
уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. 

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 
господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом 
встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який 
здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Бухгалтерський облік 
здійснються бухгалтерською службою, яку очолює головний бухгалтер [3]. 

Особливостями бухгалтерського обліку торгівельних операцій на підприємствах є: 
1. Специфічна система обліку руху товарів. Бухгалтерський облік роздрібного товарообороту ведуть тільки у вартісному 

вираженні за цінами реалізації. Груповий облік товарів ведуть на основі бухгалтерських документів і оперативних даних 
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розрахунковим шляхом. Кількісно-вартісний облік здійснюють з товарів, які потребують особливого контролю за їх рухом. 
2. Облік товарів здійснюють згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств та установ з використанням рахунка 28 «Товари» в розрізі субрахунків. На цьому 
рахунку ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних для продажу без переробки, й одержання нового 
продукту за первiсною вартiстю, або за цiнами реалізації. За дебетом рахунка відображається збільшення вартості 
придбаних (отриманих) товарiв, за кредитом - зменшення вартостi реалізованих (вибулих) товарів . 

3. У торгівлі спостерігаються наявні великі запаси ТМЦ, у цьому зв’язку бухгалтерський облік має забезпечити 
достовірний контроль за їх рухом і збереженням. 

4. У торгівлі існує специфічна система обліку витрат. Видатки торгових підприємств утворюють витрати обігу, які 
обліковують за видами, статтями і які покривають за рахунок доходів підприємства. 

Витрати обігу - це виражені у вартісній формі витрати торгівельних підприємств, пов’язані з купівлею, 
транспортуванням, збереженням і реалізацією товарів. 

В обліку витрати обігу класифікують за: 
1) видами діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування); 
2) економічними елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці та ін.); 
3) статтями витрат. 
5. Витрати обігу рекомендовано обліковувати на рахунку 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші 

витрати операційної діяльності» [4; 1, с. 344-345]. 
Для вирішення проблем в організації обліку торгівельних підприємств доцільно використовувати відповідні програмні 

продукти, що дадуть можливість бухгалтерії підприємства максимально автоматизувати процес обліку товарів, як на складах 
оптових підрозділів, так і в мережі роздрібної торгівлі. Якщо автоматизація складського обліку оптової торгівлі буде 
базуватися на обробці первинної документації, то автоматизація обліку в роздрібній торгівлі може використовувати дані з 
касових апаратів, що повинні використовуватись підприємствами. 

Отже, щоб узагальнити вищенаведений матеріал, потрібно відзначити такі особливості: 
1) бухгалтерський облік торгівлі використовує окремі рахунки бухгалтерського обліку товарів; 
2) в торгівлі не використовується витратний рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»; 
3) в бухгалтерському обліку оптово-роздрібних підприємств максимально потрібно використовувати програмні продукти 

та обчислювальну техніку. 
Тому, щоб мінімізувати трудові витрати в обліку торгівлі необхідно максимально використовувати програмні продукти, 

що дадуть змогу зменшити штат працівників бухгалтерії і відповідно витрати на заробітну плату. Потрібно також 
відзначити, що кожне підприємство не залежно від того чим воно займається чи торгівлею, чи виробництвом повинно 
прагнути максимально автоматизувати бухгалтерський облік. Раціональна організація бухгалтерського обліку є запорука 
ефективної, злагодженої, прибуткової діяльності торгівельних підприємств. 

Примітки: 
1. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. Для студ. вищ. навч. зак. / В.Б.Захожай , М.Ф. Базась, М.М. Матюха, 
В.М. Базась ; за ред. В.Б.Захожай , М.Ф. Базась.-К.: МАУП, 2005. - 968 с. 
2. Карпушенко М. Ю. Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за 
спеціальністю «Облік і аудит») / М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 241с. 
3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 
5. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення на ринку споживчих 
товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://zakon.rada.gov.ua 

Natalia Girna 
Ivan Franko National University of L’viv 

FEATURES OF ORGANIZATION OF ACCOUNT OF TRADE OPERATIONS OF ENTERPRISE 
Rational organization of record-keeping is mortgage of the effective, profitable activity of trade enterprises concerted. 

Оксана Гнида 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

АНАЛІЗ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В останні роки в Україні відбуваються складні процеси реформування системи бухгалтерського обліку, зумовлені 
зміною економічної системи й інтеграцією країни до Європейського Союзу. Це потребує запровадження єдиних світових 
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що дасть змогу усунути економічні й торговельні бар'єри, 
створювати спільні підприємства, активізувати надходження іноземних інвестицій, виходити на світові ринки капіталу, 
формувати конкурентоспроможне ринкове середовище. 

Реформування системи бухгалтерського обліку в умовах розширення міжнародного співробітництва та необхідність 
створення принципово нової законодавчо-нормативної бази обліку вимагають в першу чергу вирішення проблеми 
неврегульованості певних аспектів нормативно-правових актів, що регламентують бухгалтерський облік, методичного та 
організаційного забезпечення застосування національних і міжнародних стандартів, реорганізації системи управління 
бухгалтерським обліком. 

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 
підприємства - це сукупність нормативно-правових актів найвищих гілок влади у державі (законодавчої, виконавчої та 
представницької), Міністерства фінансів України, інших міністерств та відомств, і, власне, кожного підприємства зокрема, 
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які забезпечують повноцінне функціонування та динамічний розвиток бухгалтерського обліку, фінансової звітності в нашій 
державі.  

У літературних джерелах система нормативно-правого регулювання бухгалтерського обліку залежно від авторського 
бачення проблеми поділяється на 3-5 рівнів регламентації. Досліджували це питання такі науковці як Пушкар М.С., Щирба 
М.Т., Сук Л.К., Сук П.Л., Пархоменко В.М., Олійник Я.В. та ін. Опираючись на дослідження вже вище згаданих авторів, я 
вважаю за доцільне, розподіляти систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні на чотири 
рівні регламентації. З метою систематизації нормативно-правового забезпечення для здійснення обліку доходів і витрат 
операційної діяльності підприємства пропоную його класифікацію за такими 4 основними рівнями: найвищий 
(законодавчий); вищий (нормативний); середній (методологічний); базовий (внутрішньогосподарський). 

Розкриваючи питання нормативної бази обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства перш 
за все  детальніше хочу зупинитись на перших двох рівнях регламентації. В першу чергу необхідно вказати Закон України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996 зі змінами [1]. Цей Закон  визначає правові 
засади регулювання,  організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Що ж до 
наступного рівня, то на мою думку, необхідно вказати про особливо вагоме значення П(С)БО. Перш за все це П(С)БО 1 
"3агальні вимоги до фінансової звітності" [3], П(С)БО 15 «Дохід» [4], П(С)БО 16 «Витрати» [5]. П(С)БО 1 "3агальні вимоги 
до фінансової звітності" визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття 
її елементів. Норми цього Положення (стандарту) слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та 
інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ) і консолідованої фінансової 
звітності.  П(С)БО 15 «Дохід» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи 
підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, 
організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ). 16 «Витрати» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати 
підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. Норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ).  

Окрім вище вказаного, варто наголосити на Міжнародних стандартах фінансової звітності. Впровадження Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні – питання часу. На сьогодні питання переходу українських компаній на 
Міжнародні стандарти фінансової звітності набуло надзвичайної актуальності. Вже сьогодні Міністерство фінансів 
поступово вносить зміни до Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних.  

Впровадження МСФЗ дозволяє вдосконалювати внутрішню систему управління підприємством за рахунок 
використання єдиних методик обліку з метою управління господарською діяльністю, а також підвищити 
конкурентоспроможність компанії за рахунок забезпечення надійною та прозорою інформацією зацікавлених користувачів. 

Існує думка науковців, що в Україні основний акцент при розробці стандартів робиться на дотриманні вимог 
законодавства, а при складанні фінансової звітності домінують інтереси податкових органів. В результаті в національній 
системі обліку запанував індуктивний підхід, коли державні органи жорстко регламентують весь процес бухгалтерського 
обліку, починаючи з написання проводок, необхідних для віддзеркалення тих або інших господарських операцій.  

На відміну від українських стандартів МСФЗ розроблялися на основі дедуктивного підходу, що передбачає рух від 
загального до окремого. В рамках даного підходу технічні прийоми займають другорядне значення порівнюючи з цілями 
фінансової звітності. Программа реформування бухгалтерського обліку поставила перед національними методологами 
складне завдання: їм необхідно було в стислі терміни написати П(С)БО, які, з одного боку, враховували б «основну масу 
Міжнародних стандартів фінансової звітності», а з іншої - специфічні особливості українського законодавства. 

Таким чином, аналіз чинних законодавчо-нормативних актів України дозволяє зробити оцінку достатності та якості 
щодо врегульованості обліку визначальних фінансово-результативних показників (доходи і витрати) діяльності підприємств 
в Україні. Запропонована систематизація рівнів нормативно-правового забезпечення обліку й контролю з точки зору 
правильного розмежування сфер компетенції органів державної влади забезпечує необхідне організаційне й методологічне 
середовище для вдосконалення системи бухгалтерського обліку й контролю на сучасних підприємствах. Однак, варто 
вказати, що все ж існуюча нормативно-правова база не є досконалою, і ще не в повній мірі відповідає міжнародним 
стандартам.  

Примітки 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996 зі змінами. 
2. ПКУ від 02.12.10 № 2755-VІ (із змінами, внесеними Законом України  від 20 вересня 2011 року N 3741-VI) 
3. П(С)БО 1 "3агальні вимоги до фінансової звітності", 
4. П(С)БО 15 «Дохід», 
5. П(С)БО 16 «Витрати». 

Oksana Gnuda 
Ivan Franko National University of L’viv 

ANALYSIS AND SYSTEMATIZATION OF LEGAL BASIS IN THE ACCOUNTING FINANCIAL RESULTS OF THE 
COMPANY ACTIVITIES. 

This article regards analysis and systematization of legal basis in the accounting financial results of the company activities. Also 
you can review in detail legal base, which is not perfect, and also not fully meets international standards.On my opinion, 
implementing uniform standards in accounting and financial reports, will give us possibility to avoid economic and trade barriers, 
build common companies, increase foreign investments, join to the world trade capital, create competitive trade environment. 

Роман Головатюк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ СТРАТЕГІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Реклама є дієвим чинником підвищення прибутковості підприємства та досягнення поставлених стратегічних цілей 
розвитку, тому оцінка її ефективності стає першочерговим завданням, однак передбачає певні труднощі. Зокрема вибір 
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критерію оцінки, виділення чистого ефекту від маркетингу, збір необхідних вхідних даних для досліджень, значний вплив 
соціально-психологічних факторів, які складно спрогнозувати тощо. 

Проведені дослідження показали, що розвиток підприємства внаслідок можливості впливу на цільові аудиторії 
нелінійно обмежується можливостями ринку поглинути додаткові обсяги випуску, а отже обгрунтоване стимулювання 
попиту стає важливим завданням для переважної більшості підприємств. 

Розглянемо ситуацію, коли в розпорядженні підприємства наявна певна сума на запуск рекламної кампанії та 
просування продукту до споживача, яка ототожнюється на першому етапі задачі з приростом кількості клієнтів/оборотом 

 0Pr  , в наступних періодах вона вже залежатиме від результатів попередньої кампанії. Для моделі необхідно 

використати функцію із змінною динамікою, яка б спершу пришвидшувалась, а потім сповільнювалась. Таким вимогам 
відповідає логістична крива, яка має вигляд: 

 Ie 


1
 

де I  – обсяг витрат на рекламу в періоді  . Необхідно також врахувати ступінь насиченості ринку. Позначимо розмір 

цільової аудиторії 0N . Кількість залучених клієнтів в періоді ми вже позначили як Pr , врахуємо тепер кількість тих, хто з 

певних причин відмовився від споживання товару, або забув про його існування. Позначимо цю величину tZ . Тоді 

кількість клієнтів на початок періоду   можна записати як   
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Для врахування насиченості ринку скористаємось наступною формою запису функції: 
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Таким чином максимально можливе значення функції прямує до xyb 0lim  та мінімальне 0lim  yab , що цілком 

задовольняє вимоги до поведінки функції. В нашому випадку 0Na  ,   
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Остаточно залежність між витраченими коштами та приростом відомості товару серед представників цільової аудиторії 
описуватиметься функцією: 
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Рішення про купівлю та її обсяг прямо пропорційно залежить від витрачених на рекламу коштів, проте при надмірному 
потоці реклами спостерігається зворотній ефект – в споживача розвивається негативне ставлення до продукту. Тому 
необхідно обрати функцію, яка б мала відповідний вигляд, щоб забезпечити можливість адекватного відображення цих 
тенденцій в моделі. На основі вищесказаного обрано функцію вигляду: 

  012 aIaIaISf  
  

яка при 2,0,0 12  aa  задовольняє розглянутим вимогам. Добуток розглянутих функцій представляє цільову 

функцію задачі, значення котрої необхідно максимізувати. 
Розглянемо обмеження, згідно яких здійснюється вибір оптимального рекламного бюджету. Першим побудуємо 

обмеження, що стосується максимальної суми коштів, яку можна освоїти на реалізацію маркетингової стратегії.  В 
найпростішому вигляді воно запишеться так: 
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Здійснимо тепер деякі перетворення, які дозволять врахувати  моделі ефект економії від масштабу. Така необхідність 
диктується тим статистичним фактом, що компанії, які мають більший оборот, як правило ефективніше здійснюють свої 
рекламні кампанії саме за рахунок економії на масштабі. Однак не слід переоцінювати цю можливість, оскільки іншим 
важливими моментом є можливість витрачати більші суми коштів на проведення кампаній (що все-таки в кінцевому 
результаті може стати меншою сумою в розрахунку на одиницю продукції).   

Запис величини прибутку на одиницю проданої продукції у вигляді  
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дозволяє врахувати ефект економії від масштабу. Тут C – ціна одиниці продукції.  
Необхідно також врахувати в моделі той факт, що зростання обсягу виробництва за період обмежене наявними 

ресурсами (розглядаємо систему в цьому аспекті як закриту, тобто в розпорядженні управління тільки ті ресурси, що були 
отримані в попередньому періоді) та технічними особливостями відтворення і розширення. модель: 
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Побудована модель адекватно реагує на зміни у вхідній інформації. Це було досліджено практично під час реалізації 
засобами ЕОМ.  Модель є гнучкою стосовно вибору функцій. Замість описаних в цій роботі можна використовувати будь-
які інші, які не конфліктують з обраною моделлю поведінки споживача та реаліями економічної ситуації.  

Примітки: 
1. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы: 2-е издание. (Профессиональные издания для бизнеса). – М.: Изд-во 

Эксмо, 2006. – 416 с. 
2. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. – СПб. : Наука, 1996. – 

589 с. 
3. Семиглазов А.М., Семиглазов В.А., Иванов К.И.  Математическое моделирование рекламной кампании // Доклады 

ТУСУРа – декабрь 2010 – № 2 (22), часть 1, с.342-349. 

Roman Holovatiuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

MODEL OF MANAGEMENT MARKETING STRATEGIES OF COMPANIES BASED ON FORECASTING PERFORMANCE 
Advertising is an effective factor in increasing profitability and achieving strategic development objectives, as evaluation of its 

effectiveness is the primary task, however, entails some difficulties. One of the main selection criterion is, the allocation of net effect 
of marketing, gathering the necessary input data for research, a significant impact of social and psychological factors that are difficult 
to predict and more. 

Studies have shown that the development of the plant by the potential impact on its target audience nonlinearly limited 
opportunities of the market to absorb additional volumes, and therefore justified to stimulate demand is a vital issue for most 
profitable organizations. 

Володимир Голубець 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ЗАДАЧІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ ТА СПОСОБИ 
ЇХ ЗГОРТАННЯ. 

При реальних переїздах без раніше затвердженого маршруту перед пасажиром постає задача вибору маршруту руху. 
Коли говоримо про оптимальність цього рішення, завжди необхідно наперед визначати перелік ознак, за якими цьому 
маршруту надаватиметься перевага відносно інших. За однакових умов зазвичай обирається найкоротший маршрут. 
Найчастіше умови руху на різних дорогах різні, і якщо є вибір проїхати коротшим шляхом, але простояти в заторах, або 
проїхати довшою дорогою – найкоротший маршрут не завжди є доцільним рішенням. Тому критеріями оптимальності при 
виборі маршруту можуть бути також мінімальний час переміщення, або мінімальні витрати коштів. Таку задачу можна 
розглядати як задачу визначення найкоротшого шляху з додатковими обмеженнями або як багатоцільову задачу, в якій 
враховують не тільки довжина, але й інші властивості шляху.  

Задача пошуку оптимального маршруту полягає в знаходженні найкращої (з точки зору обраного критерію) 
послідовності елементів транспортної мережі (зупинок) через які повинен пройти транспорт, при цьому враховуючи усі 
накладені обмеження. 

Найуживанішими критеріями згортання є: 
- лінійне згортання 
- лінійне згортання нормованих критеріїв: 
Основною проблемою цих методів є проблема виявлення точних значень вагових коефіцієнтів – ця процедура в 

більшості випадків є суб’єктивною. Окрім того, коефіцієнти в методі лінійного згортання повинні бути розмірними 
величинами, тому що критерії в більшості випадків мають різну розмірність. З метою позбавлення від цього недоліку в 
згортанні нормованих критеріїв окремі критерії спочатку нормуються (нормовані критерії є безрозмірними та змінюються в 
інтервалі від 0 до 1). Але внаслідок такого “вдосконалення” з’являються нормовані критерії, які не мають змістовного 
навантаження, і тому об’єктивне визначення вагових коефіцієнтів ще більш ускладнюється. 

Інший підхід до розв’язання проблеми багатокритеріальності - аксіоматичний - полягає в формулюванні множини 
аксіом з наступним формальним виведенням виду функції корисності (глобального критерію), за допомогою якого й 
здійснюватиметься остаточний вибір. У цьому випадку виявляються всі обмеження, які побічно накладаються при 
евристичному застосуванні того чи іншого методу. Виявляється, що лінійне згортання обґрунтоване при достатньо 
жорстких аксіоматичних умовах, які в багатьох випадках не виконуються. 

Окрім того, існують й інші методи згортання - такі, як метод ідеальної точки. Метод ідеальної точки базується на тому, 
що постулюється існування “ідеальної точки” для розв’язку задачі, у якій досягається екстремум усіх критеріїв (принцип 
Джофріона).[2,153c] 

Оскільки ідеальна точка в абсолютній кількості випадків не знаходиться серед припустимих, виникає проблема 
знаходження точки, що “найближча” до ідеальної і належить до множини припустимих. 

Доволі розповсюдженим є алгоритм розв’язування, запропонований Джофріоном та модифікований багатьма 
дослідниками, що використовує ідеї добре відомого градієнтного методу. 

Робота алгоритму починається з будь-якої точки припустимої області. На кожному етапі з залученням ОПР визначається 
напрям руху в просторі критеріїв та довжина кроку в цьому напрямку. Напрямок руху (еквівалент градієнту) визначається 
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шляхом опитування ОПР щодо значень коефіцієнтів заміщення критеріїв в біжучій точці (проводиться опитування - яким 
значенням зміни по одному з критеріїв можна компенсувати зміну іншого критерію). Звичайно, що напрямок руху 
залежатиме від координат точки в просторі критеріїв. Після цього ОПР задає величину кроку в заданому напрямку і 
здійснюється  - якщо його значення приводить до виходу за межі припустимої і в просторі змінних, величина кроку 
зменшується, щоб отримана точка належала до області припустимих значень. Процедура повторюється, поки ОПР не 
зупинить її виконання, або поки не будуть виконані формальні умови зупинки. Цей метод висуває високі вимоги до ОПР 
відносно виявлення значень коефіцієнтів заміщень критеріїв. 

Іншу групу методів утворюють методи поступового звуження множини розв’язків, що належать до множини Парето-
оптимальних. 

Проте, враховуючи специфіку нашої задачі, жоден із зазначених методів вище нам не підходить. Тому, ми пропонуємо 
застосувати анкетування як метод згортання критеріїв. Анкетування – процес збору первинних матеріалів у соціологічних, 
економічних, демографічних, маркетингових та інших дослідженнях.  Відповідно, анкета – це тиражований, 
упорядкований за формою та змістом набір запитань у формі опитувального листка. 

Анкетування має суттєву перевагу: опитування максимально формалізується, й таким чином забезпечується висока 
порівнюваність відомостей та їх машинне опрацювання; анкетування забирає часу менше, ніж інтерв'ю, не потребує 
залучення великої кількості осіб, які його здійснюють; витримується вимога анонімності відповідей, що підвищує їхню 
достовірність. Анкетування – найбільш поширений і ефективний метод збору первинної інформації. 

Таким чином, провівши анкетування, ми отримали вагові коефіцієнти для різних критеріїв оптимальності, а саме: 
- Для критерію зручності добирання коефіцієнт складає 0,62 
- Для критерію тривалості поїздки – 0,21 
- Для критерію вартості – 0,17  

Примітки: 
1. М. Кормен Т. Часть VI. Алгоритмы для работы с графами // Алгоритмы: построение и анализ. 2-е изд. – М.: Вильямс, 

2006. – 1296 c. 
2. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. – М.: Мир, 1964. –  400 с. 

Volodymyr Golubets’ 
Ivan Franko National University of L’viv 

CRITERIA FOR OPTIMALITY IN PROBLEMS OF OPTIMAL ROUTE SELECTION AND WAYS CONVOLVING THEM 
The basic methods of coagulation of criteria in selecting the optimal route problem are depicted. Also it is proposed an own 

approach to determining the weights of coefficients. 

Юлія Горбата 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМИ 
В період світових фінансових криз гарантією стабільності для країн, що розвиваються є офіційні золотовалютні резерви, 

відповідні масштабам національної економіки і зовнішньої заборгованості, рівню інтегрованості в процес міжнародного 
руху капіталу. Важливими проблемами при формуванні резервів є визначення ступеня їх забезпеченості та достатності, а 
також оптимізація структури та ефективне управління ними. Створення та підтримання на необхідному рівні 
золотовалютних резервів держави стає її стратегічною ціллю, особливо в країнах, що розвиваються та слаборозвинених 
країнах. 

Золотовалютні резерви— зовнішні високоліквідні активи у вигляді іноземної валюти та золота, що знаходяться під 
контролем державних органів грошово-кредитного регулювання і в будь-який момент можуть бути використані для 
фінансування дефіциту платіжного балансу, інтервенцій на валютних ринках, що впливатимуть на курс національної 
валюти або для аналогічних цілей. Значення золотовалютних резервів полягає у забезпеченні платоспроможності країни на 
світовому ринку. [4,с.35] 

З правової точки зору золотовалютний резерв є окремо виділеним фондом серед активів НБУ. Цей фонд є власністю 
України, тому НБУ управляє міжнародними резервами як представник держави, переслідуючи наступні цілі: забезпечення 
стабільності національної грошової одиниці України;створення сприятливих умов для здійснення зовнішніх запозичень; 
гарантування виконання зобов’язань перед міжнародними валютно-кредитними організаціями тощо. Не допускається 
використання золотовалютного резерву для надання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резидентам і нерезидентам 
України.  

Ст. 47 Закону України «Про Національний банк України» передбачає структуру золотовалютного резерву, який 
складається з таких активів: «монетарне золото; спеціальні права запозичення; резервна позиція в МВФ; іноземна валюта у 
вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном; цінні папери (крім акцій), що оплачуються в іноземній 
валюті; будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності» [1]. 

Згідно з даними НБУ, на 01.01.2013 обсяг офіційних резервних активів склав 24546,19млн.$. За цим показником Україна 
знаходиться поруч з такими країнами як Казахстан, Бельгія, Колумбія. Основну  частку становлять цінні папери (66%), а 
також валюта і депозити (26%). Частка золота складає близько 8%; резервна позиція в МВФ та СПЗ в абсолютних значеннях 
дорівнюють 0,03 млн.$ та 9,18 млн.$ відповідно. Співвідношення резервів до обсягу імпорту є низьким, що спонукає до 
застосування адміністративних інструментів управління платіжним балансом (обов’язкового продажу валюти, обмеження 
сум валютних переказів тощо). [2] 

Загальними цілями управління золотовалютними резервами є збереження (або нарощення) їх реальної вартості, 
підтримка золотовалютних резервів у високоліквідній формі, забезпечення узгодженості їх зберігання з іноземними 
центральними банками. Управління золотовалютними резервами неможливе без отримання доходу. Це й є специфікою 
управління золотовалютними резервами, оскільки отримання доходу не може бути метою діяльності центрального банку в 
цілому. 

Досягнення максимальної ефективності використання міжнародних резервів потребує від органів валютного 
регулювання аналізу та обґрунтованих дій за такими напрямами: 

По-перше, існує необхідність визначення оптимального для даних умов загального обсягу міжнародних засобів платежу.  
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По-друге, існує проблема вибору співвідношення між окремими компонентами резерву. Ця проблема фактично 
зводиться до фіксації співвідношення між іноземною валютою та золотом.  

По-третє, перед урядами та центральними банками країн постають завдання диверсифікації валютного запасу. За 
даними НБУ, основними іноземними валютами, з яких сформовані валютні резерви України, сьогодні є долар США, євро, 
англійський фунт стерлінгів, швейцарський франк, австралійський долар, японська ієна. Перспективним вважається 
поповнення резерву валютами країн, які найменше постраждали від світової фінансової кризи. Серед них Канада, Норвегія, 
Швеція, Сінгапур, а також можливе збільшення частки китайських юанів, японських єн, російських рублів та інших валют, 
залежно від формування структури зовнішньої торгівлі.  

По-четверте, важливим є раціональне розміщення активів за кордоном. Під час розміщення валютних резервів центральні 
банки, як правило, використовують такі форми: розміщення валютних коштів у депозити в закордонних банках; здійснення 
форексних операцій; розміщення вільних валютних коштів у цінні папери. [5,с.208] 

Розміщуючи офіційні золотовалютні резерви за кордоном, керівництво НБУ погоджується на всі умови сторони, що 
приймає кошти. Це означає фактичне підпорядкування правовідносин щодо резервних активів законодавству іноземної 
держави. 

Безконтрольне розміщення золотовалютниx резервів спричинили до того, що більше третини валютниx резервів в 
частині їx дострокового повернення виявились недоступними для української держави. Близько 21 млрд $ на сьогодні 
зберігається в неліквідних цінних паперах американських інвестиційних банків Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, 
Goldman Sachs і Morgan Stanley та іпотечних агенцій Fannie Mae і Freddie Mac, які стали жертвами фінансової кризи 2009-
2010 рр.[3,с.49] 

Важливим є правильний вибір сегментів світового фінансового ринку, серед яких ринки США, країн ЄС, Японії, 
Великобританії, Канади, Австралії. На сьогодні більша частина резервних готівкових коштів, а також депозитів у вільно 
конвертованих валютах зберігається у Федеральному резервному банку Нью-Йорка і французькому банку BNP Paribas– 
відповідно 3% і 4% загального обсягу золотовалютних резервів України. 

Отже, зважаючи на власний та іноземний досвід, НБУ повинен вивести схему ефективного управління офіційними 
золотовалютними резервами, елементами якої можуть бути: удосконалення законодавства щодо управління валютними 
резервами НБУ; визначення та затвердження довгострокової стратегії управління резервними активами; збільшення обсягу 
запасів золота принаймні до 13-15% від міжнародних резервів, як це проводять країни Європи; орієнтування на потреби 
обслуговування зовнішнього боргу; врахування різні чинників, які здійснюють вплив на обмінний курс національної 
валюти. Вирішення проблем управління золотовалютними резервами дасть змогу покращити становище економіки України. 

Примітки: 
1.Про Національний банк України [Електронний ресурс] : закон України від 20 травня 1999 року № 79-XIV. – Режим 

доступу : http // www.rada.gov.ua. 
2.Золотовалютні резерви [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua 
3.Ковальчук А. Т., Матіос А.В. Проблеми розміщення та використання валютниx резервів Української держави 

[Електронний ресурс]: / НБУ ім. Вернадського. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnapu/2010_1/08Matios.pdf 

4.Лихачов, А.И. Золотовалютные резервы и экономический рост / А.И. Лихачов // Проблемы экономики. – 2007. – №5. – 
С.34-40 

5.Мороз А.М. Національний банк і грошово-кредитна політика : підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза 
та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 2002. — 368 с 
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OFFICIAL INTERNATIONAL RESERVES OF UKRAINE AND MANAGEMENT OF THEM 
The effective management of official international reserves is considered as strategic objective of Ukraine’s economy 

development.The article analyzes current structure of Ukraine’s official international reserves, the problems of its formation in the 
conditions of global economic instability and searches the ways of its optimisation cosidering the experience of the developed 
countries of the world and features of the Ukrainian economy. 

Андрій Горбатий 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОБЛЕМИ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ УСУНЕННЯ 
Поглиблення міжнародного поділу праці та розвитку торгівельних відносин в світі неминуче породжує проблеми, 

пов’язані з подвійним оподаткуванням. При дослідженні проблеми оподаткування в провідних країнах світу 
використовують поділ подвійного оподаткування на зовнішнє та внутрішнє, з метою їх детального вивчення. В Україні в 
умовах розвитку економічних відносин подвійне оподаткування важливо розглянути в напрямах дослідження доходів 
юридичних та фізичних осіб. 

Певні сторони цих проблем були дослідженні в працях таких відомих українських та зарубіжних вчених-економістів, 
серед яких: О.В.Бризгалін, Р.Дорнберга, О.М.Козирін, Л.В.Крупа, І.І.Кучєров, С.Г.Пепеляєва, О.М.Погорлецький, 
М.М.Ткаченко та інші. Разом з тим,  необхідно констатувати, що проблема подвійного оподаткування та деяких складових 
механізму її подолання потребують постійного та детального наукового аналізу. 

Подвійне оподаткування – оподаткування одного об'єкта податку окремого платника податків одним і тим же 
(аналогічним) податком за один і той же проміжок часу або оподаткування у різних осіб однієї і тієї ж податкової бази 
співставними податками [1]. 

Подвійне оподаткування існує у двох аспектах: зовнішньому та внутрішньому. Ми детальніше розглянемо останній, 
оскільки, саме внутрішнє подвійне оподаткування є більш проблематичним для нашої економіки. Насамперед розглядаємо 
два основні види внутрішнього подвійного оподаткування: 

- обкладання податками на різних рівнях державних структур одного об’єкта оподаткування – на місцевому та 
загальнодержавному рівні; 
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- оподаткування одного об’єкту більше одного разу різними видами стягнень в державні фонди – декількома типами 
дохідних податків.  

Стосовно подвійного оподаткування на загальнодержавному та місцевому рівні, то тут мається на увазі, наприклад 
одночасне справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності («мінімальний податок на прибуток») 
та податку на прибуток. Тобто, різниця між доходами і витратами оподатковується спочатку загальнодержавним податком у 
законодавчо встановленому розмірі (станом на 1.01.2013р. – 19%) та одним із місцевих зборів – збором за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності. Для держави, звичайно, таке оподаткування є виключно позитивним явищем, 
адже сприяє акумулюванню коштів в державні фонди на обох рівнях: і місцевому, і загальнодержавному. Це сприяє 
вирішенню нагальних економічних проблем і покриттю видатків державного та місцевих бюджетів України.  

Далі розглянемо наступний тип внутрішнього подвійного оподаткування, яким є стягнення декількох видів податків з 
одного об’єкта оподаткування. Прикладом є оподаткування прибутку підприємства, а після цього ще одне стягнення з 
доходів акціонерів (дивідендів). Тобто учасники статутного фонду фактично сплачують подвійний податок, що є 
негативним процесом для них, але позитивним для держави.  

Проблеми подвійного оподаткування існують в усіх економічно розвинутих країнах світу. В міжнародній практиці були 
розроблені способи і методи усунення подвійного оподаткування, які являють собою основу механізму податкового 
регулювання. Найважливішим напрямом усунення подвійного оподаткування повинно бути вдосконалення вітчизняного 
податкового законодавства. Держава повинна вдосконалювати механізм справляння всіх видів податків, а не збільшувати 
податковий тягар шляхом зростання кількості податків. 

Повне усунення проблеми подвійного оподаткування відразу і ефективно є неможливим, але держава може 
пом’якшувати чи частково усувати негативні тенденції, що спричиняють цю проблему.  

Розглянемо питання подвійного оподаткування з податку на додану вартість. Підвалини проблеми закладені в новій 
законодавчій базі, що регулює ці питання. Важливим досягненням є врегулювання податкових надходжень до бюджету та 
бюджетних відшкодувань. Для усунення подвійного оподаткування в цьому напрямі існують поняття податкового кредиту 
та податкового зобов’язання. Платник ПДВ не оподатковується подвійно, адже у випадку перевищення розміру податкового 
кредиту над податковим зобов’язанням йому належать відшкодування з державних фондів. Тому можна підсумувати, що 
питання подвійного оподаткування податку на додану вартість частково вирішено. 

Підставами для усунення подвійного оподаткування є те, що воно суперечить принципам податкового законодавства 
України. Законом визначено, що оподаткування повинно здійснюватись на основі ряду принципів, яких належить 
дотримуватись. Тому важливе значення для уникнення подвійного оподаткування перш за все мають принципи 
однократності оподаткування, рівності, рівнозначності і пропорційності та економічної обґрунтованості. 

Економіка України перебуває на етапі глобалізації в світову економічну спільноту. Проблеми подвійного 
оподаткування, які існують в нашій країні, гальмують цей процес. Усувати чи пом’якшувати ці проблеми потрібно вже 
зараз, та робити це треба ефективно, спираючись на іноземний досвід зарубіжних держав. Першим, і важливим кроком для 
підвищення ефективності впровадження міжнародних норм оподаткування було прийнято і введено в дію Податковий 
кодекс, який повинен оптимізувати вирішення проблем подвійного оподаткування, як головний законодавчий податковий 
документ. Надалі необхідно сформувати чітку термінологію та, важливо, узгодити її в нормах міжнародних законодавств, 
що усуне виникнення між країнами суперечностей. Інформування органів державної податкової служби стосовно укладання 
міжнародних договорів та безстрокова співпраця між Україною та іншими державами.  

Отже, проблеми подвійного оподаткування в Україні існують, і їх вирішення є необхідним прямо зараз. Застосування 
міжнародного досвіду з врахуванням специфіки нашої економіки в поєднанні з оптимізацією податкового законодавства та 
ряд інших методів, сприятимуть вирішенню проблем подвійного оподаткування в Україні. 

Примітки: 
1. Вікіпедія // Подвійне оподаткування / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ 
2. Дубовик О.Ю. Проблеми усунення подвійного оподаткування в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень. 

– 2009. – №35. – С. 190-196. 
3. Демянчук Ю.Г. Методи уникнення міжнародного подвійного оподаткування // Часопис Національного університету 

«Острозька академія». – 2011. – № 1(3). – С. 1-12. 

Andrii Horbatyi 
Ivan Franko National University of L’viv 

PROBLEMS OF DOUBLE TAXATION IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR ELIMINATION 
In theses case of problems with double taxation, which is contrary to the principles of tax law. We characterize two main types of 

double taxation, which are manifested in Ukraine. The problem of double taxation with VAT and are solutions to the problem based 
on this example. Main directions for the elimination of double taxation. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І ДОХОДІВ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та 
економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо 
[2]. 

На сучасному етапі розвитку економічної і правової системи України роль транспорту займає все більше значення, 
оскільки без стабільного функціонування елементів єдиної транспортної системи країни неможливий сам процес 
виробництва. На сьогоднішній день не існує жодної сфери суспільного життя, яка б так чи інакше не була пов’язана з 
процесом перевезення.У забезпеченні високої якості та культури обслуговування одержувачів транспортних послуг значна 
роль належить правовому регулюванню діяльності транспортного комплексу [5]. 

Правове регулювання діяльності транспорту має максимально сприяти перетворенню його в передову галузь 
суспільного виробництва, розвитку народного господарства, посиленню відповідальності за виконання договірних 
зобов’язань, забезпеченню схоронності вантажів, які перевозяться, безпеки руху і ліквідації аварійності, додержанню 
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строків доставки вантажів, вдосконаленню договірних відносин щодо перевезень, суворому дотриманню договірної 
дисципліни, поліпшенню експлуатаційної роботи на підприємствах транспорту.  

Завданнями законодавства з питань перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом є:  
1) визначення основних правових та організаційних основ державного регулювання у сфері перевезень пасажирів та 

вантажів автомобільним транспортом; 
2) установлення вимог до перевізників, водіїв та транспортних засобів щодо забезпечення безпеки перевезень та 

екологічної безпеки; 
3) визначення системи державного контролю, прав, обов'язків та відповідальності державних органів виконавчої влади 

та перевізників за порушення міжнародних договорів та законодавства України [1]. 
Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю – це, за нашим розумінням, сукупність нормативно-правових актів 

найвищих гілок влади у державі (законодавчої, виконавчої та представницької), Міністерства фінансів України, інших 
міністерств та відомств, і, власне, кожного підприємства зокрема, які забезпечують повноцінне функціонування та 
динамічний розвиток бухгалтерського обліку, фінансової звітності й економічного контролю в нашій державі [4]. 

До основних видів нормативно-правового забезпечення обліку і контролю витрат та доходів автотранспортного 
підприємства, з нашої точки зору, варто відносити: Закони України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”, “Про державну контрольно-ревізійну службу”, “Про аудиторську діяльність”, “Про державну податкову службу 
України”; Укази Президента України; постанови і рішення Кабінету Міністрів України; накази, постанови, розпорядження, 
листи, роз’яснення міністерств та відомств; П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 16 “Витрати”; Кодекси України (Податковий, 
Бюджетний, Господарський, Цивільний); методичні рекомендації з формування собівартості; вказівки, інструкції, 
положення; плани рахунків бухгалтерського обліку (національний, галузеві, спрощений, робочі); наказ про облікову 
політику підприємства; графіки документообігу, графіки виконання обліково-звітних та контрольно-ревізійних робіт і т.д. 

В плані покращення нормативно-правових актів України щодо обліку та контролю витрат і доходів підприємств, 
вважаємо, необхідно зробити наступні кроки: 

– провести повну інвентаризацію всіх нормативно-правових актів України, пов’язаних з обліком і контролем витрат та 
доходів з метою виявлення дублювання й неузгодження положень цих актів та неврегульованих ситуацій; 

– організувати та щомісячно (щоквартально) оновлювати довідково-інформаційну базу підприємств з питань обліку, 
контролю, оподаткування, в тому числі щодо витрат і доходів; 

– головним бухгалтерам, контролерам-ревізорам, аудиторам, науковцям, що постійно працюють з нормативно-
правовими актами України, які стосуються обліку та аудиту проводити робочі нотатки виявлених ними суперечностей, 
неув’язок згаданих вище актів та висловлювати свої висновки і пропозиції у фахових бухгалтерських виданнях “Баланс”, 
“Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерський облік і аудит”, “Бухгалтерія”, “Бухгалтер”, “Бухгалтерія і сільському 
господарстві”, “Галицькі контракти”, “Дебет-Кредит” тощо; під час проведення наукових і науково-практичних 
конференцій, семінарів, робочих нарад і т.д [3]. 

Таким чином, належне нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів є важливою умовою 
ефективної організації обліку та контролю в підприємствах. Без такого забезпечення підприємство приречене на значні 
штрафи, пені та, в кінцевому результаті, на банкрутство. 
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REGULATORY SUPPORT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF EXPENDITURES AND REVENUES  
OF TRANSPORT ENTERPRISE 

In theses considered regulatory support of expenditures and revenues of transport enterprise, defined main objectives and ways of 
improving the regulatory support of accounting and control in transport enterprises. 
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ДО ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах кризи продуктивна й відносно стабільна діяльність підприємства безпосередньо пов’язана з рівномірним 
використанням різноманітних ресурсів і, в першу чергу, ресурсів праці, тобто працівників з їхнім рівнем освіти, досвіду й 
майстерності. Як відомо, в теорії менеджменту використовується дуже багато термінів стосовно працівників, що зайняті у 
виробництві: трудові ресурси, людський фактор, кадри, персонал, кадровий потенціал.  

У сучасних умовах господарювання розвиток кадрового потенціалу є проблемою, вирішення якої визначає результати 
діяльності підприємства і можливість соціально-економічного зростання національної економіки загалом. Звідси випливає, 
що розуміння керівниками підприємства основних засад управління кадровим потенціалом дає змогу вирішити основні 
науково-технічні, організаційні та економічні завдання господарювання, що визначило актуальність дослідження. 
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Теоретико-методологічні та економіко-організаційні аспекти управління кадровим потенціалом суб’єктів 
господарювання висвітлені у працях провідних вчених та науковців, таких як А. П. Дудар, Н. І. Верхоглядова, Н. В. 
Краснокутська, проте, на нашу думку, питання формування та ефективного управління кадровим потенціалом підприємства 
ще не отримали належного розвитку, а окремі аспекти даної проблеми залишаються малодослідженими та потребують 
подальшої оцінки і розвитку з урахуванням змін, що відбуваються в економіці України.  

Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей, створення нової 
продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характиристики і мотиваційний потенціал; ототожнює 
його з творчим і являє собою сукупність знань, здібностей, навичок, особистої майстерності, системного мислення 
спеціалістів, які провадять інноваційну діяльність, їх творчі новаторські здібності і є базою забезпечення її інноваційного 
лідерства і конкурентоспроможності на ринку. 

Як об’єкт стратегічного управління персоналом підприємства кадровий потенціал може істотно вплинути на результати 
діяльності підприємства за умови, що всі складові кадрової роботи – залучення, відбір, адаптація, кар'єрне просування, 
оцінка результатів праці, мотивація та організації праці – поєднані в цілісну стратегію управління персоналом підприємства. 
Реалізація такого підходу до стратегічного управління персоналом підприємства дозволить суттєво підвищити рівень 
управління персоналом підприємства, забезпечити йому конкурентні переваги на ринку праці. 

Оптимальну систему управління кадровим потенціалом, яка має забезпечувати своєчасне укомплектування кадрами з 
метою забезпечення безперебійного функціонування виробничого процесу і процесу реалізації товарів і послуг; формування 
необхідного рівня кадрового потенціалу колективу підприємства; стабілізацію колективу з урахування інтересів 
працівників, надання можливостей для кваліфікаційного зростання і отримання інших пільг; мотивація до 
високопродуктивної праці; раціональне використання робочої сили згідно з кваліфікацією відповідно до спеціальної 
підготовки тощо. 

Дана система охоплює 4 підсистеми:  
 підсистема формування кадрового потенціалу; 
 підсистема управління розвитком кадрового потенціалу; 
 підсистема управління якістю трудового життя; 
 підсистема управління використання кадрового потенціалу. 
Здійснення стратегічного управління кадровим потенціалом підприємства передбачає використання сучасних концепцій 

теорії і практики управління персоналом. Однією з таких концепцій є маркетинг персоналу. Основним завданням 
маркетингу персоналу як специфічного виду управлінської діяльності у сфері управління персоналом є визначення і 
покриття потреби підприємства в персоналі. 

Маркетингова діяльність в системі управління персоналом полягає в оцінці стану ринку праці і тенденцій його змін з 
метою прийняття обґрунтованих рішень у сфері найму (працевлаштування), сприянню зайнятості і ефективного 
використання персоналу. Результатом маркетингових досліджень ринку праці винна стали стабілізація положення суб’єктів 
ринку праці і покращання умов зайнятості персоналу.Маркетинг персоналу є сукупністю принципів, форм і методів 
здійснення маркетингових досліджень ринку праці, які спрямовані на довгострокове забезпечення підприємства 
персоналом. Особливе значення маркетинг персоналу набуває в процесі стратегічного управління кадровим потенціалом 
підприємства. Маркетингові дослідження ринку праці дозволяють визначити можливості формування персоналу 
підприємства за рахунок різних джерел, оцінити умови працевлаштування на підприємстві, а також їх відповідність 
вимогам персоналу до працедавців, що склалися на ринку праці. На цій основі формується план персонал-маркетингу, який 
реалізується за допомогою взаємодії підприємства з різними суб’єктами ринку праці, такими, як кадрові і консалтингові 
компанії, державні служби зайнятості, освітні установи. Результатом реалізації плану персонал-маркетингу є забезпечення 
підприємства кадровим потенціалом необхідного якісного та кількісного складу. 

На багатьох підприємствах України система відтворення, навчання та підвищення кваліфікації персоналу не отримує 
недостатнього фінансування. Сучасний якісний склад і рівень оплати праці менеджерів з персоналу не відповідають 
завданням реалізації активної кадрової політики. Отже, з розвитком ринкових відносин в економіці України, нових форм і 
методів господарювання, актуалізується і проблема удосконалення системи управління персоналом підприємств. 
Удосконалення системи управління кадровим потенціалом полягає в оновленні організаційної культури підприємств, 
створенні нової системи цінностей, ідеології, зміні стилів управління і принципів мотивації. Виходячи з нових принципів 
управління ккадровим потенціалом розробляються проекти змін всіх структур управління, інформаційних систем і 
технічних засобів. На цій основі проектуються нові процедури управління. 

З розвитком ринкових відносин, постановкою нових цілей визріває необхідність трансформації організаційної культури 
підприємств. Організаційна культура визначає цінності і правила поведінки для всіх працівників підприємства. Можливою 
стратегією підприємств у напрямку управління персоналом є поглиблене освоєння персоналом філософії маркетингу за 
допомогою корпоративних цінностей. У даному випадку під філософією маркетингу розуміється функціонування 
підприємств у сучасних ринкових умовах з орієнтацією виробничо-збутової діяльності на задоволення потреб клієнтів. 
Через нову сформовану організаційну культуру підприємств (з підвищеним акцентом на маркетингову складову) 
трансформується свідомість і якість роботи персоналу. 

Переоцінка ідеології, зміна стилів управління і принципів мотивації також є важливими етапами удосконалення системи 
управління персоналом. Проте в даний час ці етапи суттєво ускладнюються боротьбою політичних партій і суспільних груп, 
відсутністю ідеології, яка була б визнана переважною частиною населення України. Тому при розробці концепцій 
управління українськими підприємствами перш за все доцільно орієнтуватися на дві спільні категорії: дисципліну і 
творчість.  

Для ефективного менеджменту на підприємствах України необхідно створювати принципово нову службу управління 
персоналом, яка може бути заснована на базі традиційного відділу кадрів, відділу організації праці і заробітної плати, 
відділу охорони праці і техніки безпеки. На мою думку, створення єдиної служби управління персоналом підприємств 
значно розширить коло функцій окремих відділів з управління персоналом і вони перейдуть від кадрових питань до 
розробки систем стимулювання трудової діяльності, управління професійним просуванням, запобігання конфліктам, 
вивчення здібностей персоналу. Єдина служба управління персоналом може націлюватись на визначення поточної і 
перспективної потреби в персоналі, управління кадровими процесами, вивчення і аналіз ринку праці, підбір, адаптацію 
персоналу, профорієнтацію, контроль за текучістю, вивільненням кадрів тощо. 
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За результатами проведеного дослідження можемо сказати, що за останні роки в Україні стали формуватись комплексні 
системи управління персоналом і створюватись єдині служби управління персоналом. Проте така тенденція спостерігається 
переважно у великих акціонерних товариствах та підприємствах з іноземними інвестиціями. Менеджерам середніх і малих 
вітчизняних підприємств всіх організаційно-правових форм також необхідно впроваджувати ці зміни. Однією з гострих 
проблем українських підприємств є недостатність фінансування перетворень у системі управління персоналом, та, як 
відомо,  будь-які грошові кошти, вкладені в удосконалення системи управління персоналом підприємств, виправдовуються 
у короткі терміни. Як показує досвід ефективно працюючих підприємств, правильний підхід до управління кадровим 
потенціалом є запорукою успіху підприємства та економіки загалом. 

Iryna Hosovska 
Ivan Franko National University of L’viv 

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE HUMAN POTENTIAL 
In theses considered the main trends and the actual problems of management of the human potential, offered the methods of the 

improvement of management of the human potential, such as: renewal of the organizational culture of the enterprises, the change of 
management styles and principles of motivation, the creation of management department. 

Уляна Грущак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 
В умовах фінансової кризи та недостатньої теоретичної розробки питань визнання поточних зобов’язань, розбіжності 

щодо їхнього визначення у правовому та обліковому полі, недосконалість методики відображення заборгованостей у 
регістрах бухгалтерського обліку і фінансовій звітності характеризують цей вид пасивів як одну з найбільш складних 
ділянок облікового процесу. Дослідження ускладнюється через різноманітність видів зобов’язань, методів їхнього 
погашення, велику кількість суб’єктів та об’єктів. 

Водночас чіткі організація і методика обліку дають змогу забезпечити отримання об’єктивної інформації для аналізу і 
контролю поточних зобов’язань, проведення якого сприяє ефективному формуванню, підготовці та прийняттю 
управлінських рішень, щодо діяльності підприємства та підтриманню їхньої фінансової стійкості та платоспроможності на 
високому рівні. Останнім часом в Україні зосереджено особливу увагу на вдосконаленні обліку на підприємстві. Питання 
структури, поняття та методики обліку поточних зобов’язань знайшли своє відображення в працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів: І.А. Бєлобжецького, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, І.К. Дрозд, Л.М. Крамаровського, Б.Ф. 
Усача, Дж. Фостера, В.О. Шевчука, М.Я. Штейнмана та інших. Але проблема обліку поточних зобов’язань на підприємстві 
проаналізована авторами не достатньо, тому потребує ґрунтовної теоретичної розробки. 

Оцінювати зобов'язання потрібно сумою грошей, вартістю товару або послуги, необхідних для сплати боргу. Оцінка 
зобов’язань передбачає використання однієї з чотирьох видів вартості: історичної, поточної, вартості реалізації та 
теперішньої. Згідно з національними стандартами, поточні зобов’язання оцінюються за сумою погашення, тобто за вартістю 
реалізації. Проте не до всіх видів поточних зобов’язань доцільно застосовувати таку вартість. Зокрема, зобов’язання за 
короткостроковими позиками можна оцінювати за теперішньою вартістю, заборгованість перед бюджетом – за вартістю 
реалізації, заборгованість за товари, роботи, послуги – за поточною вартістю. 

Розглянемо економічну сутність зобов’язань підприємства. Облік зобов’язань регламентується П(СБО 11 
«Зобов’язання», але визначення цієї категорії наведено у П(СБО 2 «Баланс», де зазначено що це заборгованість  
підприємства,  яка  виникла внаслідок  минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до  зменшення ресурсів 
підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди [1,2]. 

Згідно норм  Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку  37  «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 
активи»  зобов'язання визнається як існуюче зобов'язання суб'єкта господарювання, яке виникає в результаті минулих подій 
і погашення якої, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів суб'єкта господарювання, котрі втілюють у собі економічні 
вигоди [3]. Можна зробити висновок, що визначення зобов’язань є тотожними, що суттєво полегшує облікову роботу. На 
відміну від вітчизняного стандарту обліку і міжнародному наведена класифікація зобов’язань з огляду на їх правову основу. 
Зокрема у М(С)БО 37 виокремлюють[3]: 

1. Юридичне зобов'язання - зобов'язання, яке виникає внаслідок: 
а) контракту (внаслідок його явних чи неявних умов); 
б) законодавства, або 
в) іншої дії закону. 
2. Конструктивне зобов'язання - зобов'язання, яке є наслідком дій суб'єкта господарювання, коли: 
а) суб'єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність згідно з порядком, 

установленим його минулою практикою, опублікованими політиками чи достатньо конкретною поточною заявою; 
б) як наслідок, суб'єкт господарювання створив обґрунтоване очікування у інших сторін, що він виконає ці зобов'язання. 
3. Умовне зобов'язання це: 
а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як 

відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом 
господарювання, або 

б) існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки  немає ймовірності, що 
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання, або суму 
зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно. 

П(СБО 11 виділяє таку категорії як непередбачене зобов’язання, яке може визнаватися як[2]:  
1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли 

відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного 
контролю;  

2) теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для 
врегулювання зобов’язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму 
зобов’язання не можна достовірно визначити.  
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Отже, аналізуючи термінологію можна стверджувати, що непередбачене зобов’язання і міжнародній практиці 
визнається як умовне, а от такої категорії як конструктивне зобов’язання у вітчизняній практиці не передбачено.  

Характерною ознакою зобов'язань є часові межі. Так, в залежності від строку виконання зобов'язання поділяють на:  
- поточні, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 

дванадцяти місяців; 
- довгострокові - це всі зобов'язання, які не є поточними; 
- забезпечення, тобто зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення; 
- непередбачені зобов'язання, що можуть виникнути внаслідок минулих подій та існування якого може буде 

підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій.  
У міжнародній практиці крім М(С)БО 37 [3] для обліку поточних зобов’язань застосовуються норми МСБО 13 «Подання 

поточних активів та поточних зобов'язань» [4]. На нашу думку необхідно вітчизняним підприємствам переходити повністю 
на застосування міжнародних стандартів в обліку. 

В умовах ринкової економіки, коли ризики для суб'єктів господарювання досить високі, різко повинна зрости роль 
оперативного контролю. Оперативний економічний контроль полягає у забезпеченні управління своєчасною дієвою 
інформацією про зміну економічної ситуації, причини цієї зміни, відхилення від регламентованих параметрів з метою 
своєчасного прийняття рішень, спрямованих на попередження та усунення негативних змін і ефективне маневрування 
наявними ресурсами. 

Одним із завдань оперативного аналізу і контролю є забезпечення постійного надходження в систему управління 
інформації щодо змін складу і структури зобов'язань внаслідок здійснення операцій з залучення коштів та відшкодування 
боргів. У побудові системи постійного спостереження за рухом зобов'язань важлива роль належить моніторингу термінів 
створення зобов'язання, погашення основного боргу за зобов'язанням, сплати відсотків за коштами, залученими на платній 
основі.  

Система моніторингу як механізм здійснення постійних спостережень за рухом зобов'язань, має на меті: своєчасне 
виявлення наближення термінів відшкодування основного боргу та поточних розрахунків; виявлення і оцінку суттєвості 
відхилень фактичних термінів від стандартів контролю, які встановлюються за аналогічними термінами відповідної угоди; 
встановлення причин виявлених відхилень; оперативне втручання з метою нормалізації стану розрахунків за зобов'язаннями 
підприємства. Здійснення моніторингу зобов'язань в системі оперативного управління підприємством ґрунтується на 
застосуванні методики загального аналізу, яка дозволяє дослідити динаміку об'єкту спостережень за загальною величиною, 
складом і структурою та кількісно оцінити його відхилення від стандартів контролю за попередньо визначеними 
параметрами. Крім абсолютних показників, до яких належать, суми надходжень коштів у зобов'язання, суми погашення 
боргу та суми поточних витрат на сплату відсотків, а також відхилення від встановлених термінів здійснення виплат за 
зобов'язаннями, підприємство може здійснювати моніторинг ризиків зобов'язань.  

Основними етапами побудови системи моніторингу руху зобов'язань підприємства є: формування і обґрунтування 
системи аналітичних показників для постійного спостереження і оцінки поточних змін об'єкту оперативного управління; 
визначення джерел первинної інформації; розробка алгоритмів розрахунку аналітичних показників; розробка і 
обґрунтування стандартів контролю; визначення періодичності формування інформаційної бази моніторингу зобов'язань; 
визначення характеру оперативних управлінських рішень залежно від параметрів виявленого відхилення фактичних даних 
від стандартів контролю. 

Примітки: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 

31.03.1999  № 87 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України від 31.12.1999  № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 (МСБО 37) «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua 
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 13 (МСБО 13) «Подання поточних активів та поточних зобов'язань» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua 

Ulyana Gruschak 
Ivan Franko National University of L’viv 

THEORETICAL BASES OF ACCOUNT AND CONTROL OF LIABILITIES OF ENTERPRISE 
Theoretical bases of confession, estimation and classification of liabilities enterprise, are reflected in obedience to the 

requirements of national and international standards of account. The features of application of international standards of account on 
the way of reformation of the system of account are resulted. 

Дмитро Гуль 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Традиційна діяльність, яка здійснюється підприємствами та організаціям була б неможливою без наявності приміщень, 

де відбувається виготовлення продукції, спеціального обладнання, що використовується для виготовлення продукції, 
автомобілів та ін., тому, зважаючи на значну частку, що займають основні засоби в активах підприємств, вони є досить 
значними у забезпеченні здійснення діяльності підприємства.  

Останнім часом у наукових фахових виданнях з'являється чимало публікацій, присвячених тематиці організації обліку 
основних засобів. Проблеми та перспективи розвитку організації обліку основних засобів знайшли широке відображення у 
наукових працях Бабяка Н. Д., Бєлоусова А. В., Бондаря М. І., Бутинця Ф. Ф., Табачука Г. П., Кіндратської Л. М., Коренєвої 
О. Г., Лаганзової В. В., Литвина Н. Б, Сопка В. В., Значкової М. О та інших.  

Високо цінуючи вклад вітчизняних вчених у розвиток організації обліку та контролю основних засобів, варто відмітити 
те, що на сьогодні залишаються багато питань невирішеними і дискусійними.  
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Зокрема, у наукових працях недостатньо висвітленою є проблема оцінки основних засобів, потребують обґрунтування 
методичні підходи щодо вибору оптимальних методів амортизації та строків корисної експлуатації об’єктів основних 
засобів, визначення шляхів удосконалення організації обліку операцій з основними засобами підприємства.  

Таким чином, дослідження та удосконалення організації обліку операцій підприємства з основними засобами є 
актуальним і практично значимим. Метою дослідження є організація обліку основних засобів підприємства та розробка 
напрямків її удосконалення. 

Загальновідомо, що основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі 
виробництва або постачання товарів; надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних 
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо 
він довший за рік) [3, с. 71]. 

Організація обліку основних засобів визначена як „процес цілеспрямованого вибору та безперервного упорядкування 
способів і прийомів збирання, обробки та видачі достовірної та своєчасної вихідної інформації про наявність, рух, 
збереження та використання основних засобів із метою прийняття управлінських рішень” [4, с. 135]. Виходячи з цього, вона 
призначена забезпечувати практичне функціонування бухгалтерського обліку, тому шляхи її удосконалення криються у 
сутності останнього. Раціональність та оптимальність бухгалтерського обліку як складної, багаторівневої системи 
забезпечують не окремі операції або процедури, а системний підхід до організації як кожного облікового етапу, так і 
облікового процесу у цілому, системне сприйняття, реєстрація та узагальнення облікової інформації. 

Організація обліку основних засобів повинна бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених 
способів і методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації, тому основними шляхами її удосконалення визначені 
наступні: 

– вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, яка забезпечить реалізацію завдань, поставлених перед 
обліком основних засобів; 

– розробка та запровадження удосконалених форм носіїв облікової інформації, найбільш адаптованих до структури, 
змісту та характеру інформації; 

– розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що дозволять із найменшими затратами трудових, 
матеріальних та фінансових ресурсів забезпечити своєчасне виконання поставлених завдань; 

– розробка та запровадження раціональної технології вирішення облікових завдань, що забезпечить злагоджене 
функціонування облікового механізму. 

Інформаційною основою усіх облікових, аналітичних і контрольних процедур є облікова інформація, тому 
першочерговим завданням удосконалення організації обліку є формування складу та визначення змісту показників, які 
доцільно відображувати, обробляти та узагальнювати у системі обліку [2, с. 134]. 

Критерієм вибору оптимального обсягу та складу інформації, яка формується у системі обліку, повинний стати 
економічний ефект, який отримано від використання цієї інформації [3, с. 31], тобто її важливість, цінність, корисність для 
процесу управління, тому при формуванні показників документів необхідно виходити із завдань, поставлених суб’єктами 
господарювання та системи державної та внутрішньогосподарської звітності, у формах якої відображається інформація 
щодо основних засобів. Документування операцій з руху основних засобів, облікову реєстрацію та складання звітності 
необхідно організувати як системну послідовність логічно взаємопов’язаних між собою операцій облікового процесу, 
підпорядкованих потребам управління, забезпечивши при цьому єдність підходів при формуванні показників документів, 
облікових регістрів і форм звітності, їх послідовність і наступність[2, с. 135]. 

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів, тому для раціональної організації обліку необхідно чітко і 
однозначно визначити такі об’єкти для кожного різновиду основних засобів. У П(С)БО 7 „Основні засоби” [1] виокремлено 
три підходи до ідентифікації об’єкта основних засобів, які не суперечать положенням Державного класифікатора України : 

-  закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; 
-  конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; 
-  відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх 

обслуговування загальні пристосування, приладдя та єдиний фундамент, унаслідок чого кожний предмет може виконувати 
свої функції, а комплекс – певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно. 

При виокремленні об’єктів обліку основних засобів, характеристики яких відповідають першим двом позиціям, проблем 
не виникає. Але при організації обліку будівель цехів, майстерень, офісів і господарських приміщень інвентарним об’єктом 
обирають кожну будівлю разом із надвірними будовами, що прилягають до неї, а також комунікаціями, що забезпечують її 
експлуатацію. 

Організацію обліку руху основних засобів, починаючи із їх введення в експлуатацію, приймання після проведених 
ремонтів і закінчуючи їх ліквідацією, потрібно будувати із урахуванням їх специфічних особливостей, забезпечуючи 
одночасне проведення контрольних та аналітичних процедур. Для якісного, відповідального виконання робіт з приймання 
та списання об’єктів доцільно розробити робочу інструкцію, у якій чітко визначити перелік робіт і порядок їх здійснення, 
функції та завдання кожного члена комісії, а також їх відповідальність [2, с.137]. 

Таким чином, теоретичні і практичні засади організації обліку основних засобів необхідно удосконалювати у напрямі 
розширення її управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів підприємницької 
діяльності, що виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх 
використання. Основними шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є раціоналізація як кожної форми 
документів і регістрів обліку, так і методів, і способів збирання, обробки і узагальнення облікової інформації, адаптованих 
до сучасних умов. 

Примітки: 
1. ПСБО 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. 

– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00; 
2. Островерха, Р. Є. Шляхи удосконалення організації обліку основних засобів [Текст] / Р. Є. Островерха // Науковий 

вісник Національного університету ДПС України. – 2009. – № 4 (47). – С. 133 – 140; 
3. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко 

та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с.ISBN 966–574–379–1; 
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4. Шмигель А. Д. Организация бухгалтерского учета в промышленности. / А. Д. Шмигель – К. : Изд. объед. “Вища 
школа”, 1978. – 208 с.. 
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FEATURES OF ACCOUNT OF THE FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE 
In theses reflect features of fixed assets, improving their accounting in the enterprise. Documenting operations movement of 

fixed assets, account registration and reporting system should be organized as a sequence of logically interrelated operations 
accounting process subordinated to the needs of management, ensuring the unity of approaches in the formation indicators 
documents, accounting records and reporting forms, their sequence and continuity. Displayed criteria for selecting the optimal size 
and composition information about fixed assets. The conclusions about the improvement of fixed assets in the enterprise. 

Ольга Гусак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

КОНТРОЛІНГ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
На сучасному етапі формування ринкових процесів необхідною умовою ефективної діяльності підприємства, 

забезпечення економічного росту та підвищення конкурентоспроможності є управління маркетинговою діяльністю, через 
систему контролінгу. Ефективне функціонування підприємств передбачає активне впровадження контролінгу 
маркетингової діяльності. 

Система контролінгу маркетингу забезпечує зворотній зв'язок між очікуваннями, визначеними першочерговими 
маркетинговими планами, і реальними показниками маркетингової діяльності підприємств [2, с. 13]. Основною задачею 
контролінгу маркетингу є інформаційна підтримка ефективного менеджменту по забезпеченню потреб клієнтів. Контролер 
в області маркетингу бере участь в процесах планування, координації і контролю, пов'язаних з ринковою активністю 
підприємства: «чи йде мова про зміну збутової політики», «чи про вихід на нові ринки», «чи про розширення асортиментної 
політики» [3, с. 26]. 

Концепція контролінгу маркетингу орієнтована на майбутнє і передбачає розширення функцій обліку, який починає 
відігравати роль  джерела інформації та банку даних. Контролінг здійснює аналіз планових та фактичних показників 
маркетингових процесів підприємства, їх слабких місць, та проводить розробку пропозицій з поліпшення та координування 
маркетингової діяльності загалом. 

Таким чином, контролінг стає навігатором системи управління підприємством, здійснює обґрунтування та розробку 
планових показників, створює базу для контролю та виступає ініціатором різноманітних заходів, направлених на 
поліпшення показників маркетингової діяльності підприємства. 

Оскільки, контролінг оперує кількісними показниками, то ті області маркетингової активності, які не можна виразити 
кількісними параметрами, не можуть мати підтримку в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень. Слід 
зазначити, що самі маркетингові заходи на ринку не є предметом контролінгу. В концепцію контролінгу маркетингу 
входить планування, облік і контроль результатів маркетингового заходу, але не шлях і методи його реалізації. 

Для контролінгу маркетингу, заходи з маркетингу представляють собою "чорний ящик", на вході і на виході якого - 
кількісні параметри, отримані з системи фінансового і управлінського обліку (такими параметрами є витрати, ціни, обсяги 
випуску, обсяги продаж). 

Впровадження контролінгу маркетингової діяльності буде доцільним на великих та середніх за розмірами 
підприємствах, котрі мають дивізіональну організаційну структуру управління. На малих за розмірами підприємствах, де 
легко можна проконтролювати результати діяльності, створення служби контролінгу недоцільне, оскільки витрати на 
утримання такої служби будуть перевищувати доходи, які вона буде приносити підприємству. 

Контролінг маркетингу поділяється на стратегічний і оперативний. У стратегічному контролінгу проводиться аналіз 
матриці “продукт-ринок” і координація стратегічних планів. В оперативному контролінгу відбувається формування і 
контроль цінової та збутової політики, а саме, проводиться контроль за прибутковістю (розрахунок витрат на упаковку, 
доставку, продаж та просування товару), контроль за виконанням річних планів (аналіз можливостей збуту, аналіз частки 
ринку), контроль за співвідношенням між витратами на маркетинг та обсягами продажів. 

Стратегічний та оперативний контролінг маркетингу здійснюється за допомогою таких інструментів, як: GAP – аналіз, 
портфоліо-аналіз, сonjoint – аналіз, факторний аналіз, аналіз надійності та придатності, кластерний аналіз, 
дискримінаційний аналіз, розрахунок маржинального прибутку та інші порівняльні розрахунки.  

Контролінг маркетингу повинен слідкувати за тим, щоб різниця між доходами з обороту і витратами на маркетинг - мікс 
спрямовувалася до максимуму. За допомогою методу розрахунку маржинального прибутку аналізується ефективність тих 
чи інших заходів в області маркетингової політики цін і продуктів у відношенні покращення економічного результату 
діяльності підприємства загалом. Предметами аналізу тут виступають групи продуктів, регіони, замовлення, групи клієнтів. 
Контролер повинен вказати на "носія збитків", після чого необхідно прийняти заходи по елімінуванню цього "носія 
збитків". 

При виконанні порівняльних розрахунків обмежуються лише аналізом витрат. Витратам на маркетингові заходи 
протиставляється величина результату діяльності підприємства. В порівняльних розрахунках для оцінки маркетингових 
заходів можуть використовуватись наступні відносні показники: відношення обороту до витрат на рекламу; відношення 
обороту до витрат на обслуговування клієнтів; відношення обороту до витрат реалізації; відношення обороту до 
торговельної площі. Але порівняльні розрахунки потребують додаткової інтерпретації отриманих значень через відсутність 
однозначного причинно-наслідкового зв'язку. 

Оперативний контролінг маркетингу застосовується для формування і контролю  цінової політики (планування цін для 
існуючої програми збуту та планування заходів з диференціювання цін для різних груп покупців), збутової (аналіз обороту, 
витрат та маржинального прибутку по прямим та непрямим каналам збуту; підготовка інформації про обсяги реалізації 
продукції; аналіз та оцінка постійних покупців; аналіз та оцінка ефективності запланованих заходів зі збуту) та 
комунікаційної політики (аналіз динаміки власних комунікаційних витрат; аналіз розподілу комунікаційних витрат на певну 
продукцію; порівняльний аналіз динаміки комунікаційних витрат в галузі і головних конкурентах; проведення порівняльних 
розрахунків витрат для альтернативних заходів щодо стимулювання збуту) підприємств. 
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Контролінг маркетингової діяльності – це комплексний вид маркетингової діяльності, що використовується для 
відслідковування необхідної інформації. Ця інформація застосовується для того, щоб пізніше виявити відхилення від 
намічених раніше результатів. На основі даних про відхилення формується керуючий вплив для ліквідації несприятливих 
відхилень. З системних позицій контролінг реалізує управління зі зворотним зв'язком у системі маркетингу [1, с. 18], що 
включає: - чітке формулювання цілей та завдань, які координуються контролінгом; - відслідковування фактичних значень 
планових та заданих показників на основі організації оперативного, бухгалтерського та податкового обліку; - аналіз та 
виявлення відхилень фактичних значень показників від планових даних; - виявлення причин відхилень і прийняття на цій 
основі управлінських рішень для їх мінімізації.  

Контролінг маркетингу в першу чергу повинен орієнтуватися на підведення підсумків реалізації управлінського циклу, 
оцінку якості, економічності і доцільності виконання кожної функції маркетингового управління і, найголовніше, - 
скоординувати управлінські рішення в сторону адекватності. Система контролінгу маркетингу забезпечує зворотній зв'язок 
між очікуваннями, визначеними першочерговими планами, і реальними показниками маркетингової діяльності підприємств. 
Ефективне проведення контролінгу забезпечить збалансовану маркетингову політику на підприємстві.  

Для створення дійсно ефективної системи контролінгу на підприємстві, необхідне впровадження служби контролінгу, 
яка могла б своєчасно попереджати про необхідність коректуючих дій. Якщо відсутня можливість попередження проблем і 
відхилень, то контролінг стає діючим лише тоді, коли по його підсумках приймаються заходи з усунення недоліків та 
причин, що породжують небажані явища. 

Примітки: 
1.  Верхоглядова Н.І. Контролінг в системі управління підприємством / H.I. Верхоглядова, В.П. Шило, СБ. Ільїна // 

Держава та регіони. - 2008. - № 5. -С. 16-20. 
2. Травин В. Принципы и технология управленческого контроля / В. Травин // Менеджмент и Менеджер. - 2008.- № 7-8. 

- С. 55-60. 
3. Контроллинг в бизнесе / A.M. Карминський, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. - Москва, "Финансы и 

статистика", 2003. - 250 с. 
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CONTROLLING ENTERPRISES MARKETING ACTIVITIES  
Efficient functioning of enterprises involves active implementation of marketing controlling activities. Marketing controlling 

system provides feedback between the expectations set by top priority marketing plans and actual enterprises marketing activity 
indices. The main marketing controlling task is an effective management information support to ensure customer’s needs. This 
information is used later to identify deviations from earlier planned results. Control action to eliminate adverse deviations is based on 
the deviation data. 

Ірина Данилко 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

На сучасному етапі розвитку наша економіка не має змоги забезпечити достатній рівень інвестування. Нерозвинутість 
вітчизняного фондового ринку, а також стан банківської системи негативно впливають на внутрішні інвестиції. Тому, 
питання залучення іноземних інвестиційних ресурсів, є актуальними вже досить тривалий час. Вони є одним із 
найважливіших засобів досягнення реальних структурних зрушень в економіці України, технологічного переозброєння, 
підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях. Однак, ситуація з зовнішніми 
капіталовкладеннями, внаслідок несприятливого інвестиційного клімату та нестабільного законодавства, не складається 
найкращим чином. Хоча присутня тенденція до зростання обсягів іноземних інвестицій, Україна відчуває їх нестачу. Тому 
вивчення ефективності їх використання в нашій країні є одним із найактуальніших завдань економічної науки. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану іноземного інвестування в економіці України та вироблення рекомендацій 
щодо його розвитку в майбутньому. 

Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється прибуток 
(дохід) або досягається соціальний ефект [1]. 

Розрізняють досить багато видів інвестицій у відповідності до різних класифікаційних ознак. На сучасному етапі 
розвитку України важливе місце серед таких видів належить іноземним інвестиціям. Згідно з Законом України «Про режим 
іноземного інвестування» іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти 
інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального 
ефекту [2]. 

За період 1991 - 2010 рр. загальна сума прямих іноземних інвестицій в Україну склала 38,5 млрд. дол., в тому числі на 
одну особу – близько 824 дол. Такий рівень є значно меншим ніж в інших країнах. Для прикладу, у Польщі вони становили 
відпoвiдно близько 141 млрд. дол., в тому числi на одну особу – близько 3665 дол. [3], а в Росії загальний обсяг прямих 
іноземних інвестицій досягнув 262,4 млрд. дол., що на oдну особу становило 1807,2 дол. [4]. 

До основних країн-інвесторів (станом на 31.12.2012), на які припадає більше половини загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій, входять: Кіпр (31,7%), Німеччина (11,6%), Нідерланди (9,5%), Російська Федерація (7,0%), 
Австрія (6,2%), Велика Британія (4,7%), Франція (3,5%). Порівняно з 1996 роком зі складу 10 найбільших країн-інвесторів 
вибули Бельгія, Ірландія, Польща та Швейцарія. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за станом на 31 грудня 2012 р. становив 54,462 млрд дол., що на 
8,2% більше обсягів інвестицій на початок 2012 р., та в розрахунку на одну особу населення складає 1,199 тис. дол. Приріст 
прямих іноземних інвестицій в Україну в 2012 році склав 4,129 млрд доларів, скоротившись у порівнянні з минулим роком 
на 431 млн доларів, або на 10,6%. [5].  

Суттєвий інтерес інвесторів викликають підприємства, які займаються фінансовою діяльністю. В них акумульовано 
29,8% від загального обсягу інвестицій. Також інвестиційно привабливими залишаються організації, що здійснюють 
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операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (16,2% загального обсягу інвестування), 
підприємства торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (10,4%), транспорту та 
зв’язку (5,8%). На підприємствах промисловості зосереджено 32,0% загального обсягу інвестицій (у тому числі на 
підприємствах переробної промисловості – 26,5%, добувної – 2,7%). Серед галузей переробної промисловості найбільш 
приваблими є підприємства металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (11,7% від загального 
обсягу інвестицій), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (5,7%), хімічної та нафтохімічної 
промисловості (2,5%), машинобудування (2,2%), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (1,9%) [6]. 

Аналізуючи іноземне інвестування в економіку України, можна виділити деякі його риси. Якщо розглянути кількість 
договорів щодо іноземних інвестицій, то тут переважають партнери з країн, що розвиваються. Однак, з огляду на обсяг 
інвестицій, то тут переважають партнери з промислово розвинутих країн. Також спостерігається поступове зростання 
частки інвестицій з країн СНД у загальному обсязі інвестицій, нерівномірність розподілу інвестицій за галузями та 
регіонами України, зосередження їх в промислових центрах. 

Залучаючи іноземні інвестиції, вітчизняна економіка розраховує на такі результати: 
– зменшення дефіциту платіжного балансу; 
– збільшення внутрішнього попиту на товари виробничого призначення; 
– запровадження нових технологій виробництва; 
– пришвидшення розвитку слаборозвинених територій; 
– компенсацію загального дефіциту фінансових ресурсів для розвитку економіки та фінансування структурної 

перебудови; 
– зменшення потреби в імпорті. 
– створення нових експортноорієнтованих виробництв. 
Україна має досить великий природно-ресурсний потенціал, вигідне економіко-географічне положення, кваліфіковану 

робочу силу, значний внутрішній ринок. Все це сприяє зацікавленості іноземних інвесторів і, відповідно, Україна може бути 
однією з провідних країн із залучення іноземних інвестицій. Однак, на процес іноземного інвестування негативно 
впливають такі чинники: 

– нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів; 
– низька купівельна спроможність значної частини населення зменшує можливість реалізації на внутрішньому ринку 

продукції, що могла б вироблятися на новостворених або реконструйованих із допомогою іноземного капіталу 
підприємствах; 

– невирішеність питання щодо надання в приватну власність земельних ділянок під об’єкти, що приватизуються; 
– невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечити швидкий оперативний зв’язок України з іншими 

країнами, надавати необхідні послуги для оперативного управління діяльністю підприємств з іноземними інвестиціями [7, с. 
158]. 

Для поліпшення виробництва необхідно правильно і раціонально розподіляти іноземні інвестиції між галузями 
економіки, спрямовувати їх не тільки на поточні потреби розвитку, а й враховувати майбутні перспективи, розвиток НТП, 
орієнтуватися на зміни, які відбуваються в світі. Це забезпечить економічний розвиток і підвищить авторитет нашої 
держави в світовому господарстві 

Для збільшення залучeння іноземних інвестицій потрібно сформувати єдину цілісну систему державного регулювання 
інвестиційних процесів. Ця система повинна мати необхідну інформацію про підприємства і проекти, які потребують 
інвестицій, про інвесторів, про проведення міжнародних тендерів; повинна забезпечувати співпрацю інвестиційних фондів і 
компаній зі страховими, аудиторськими компаніями, фондовими біржами. Але для того, щоб така система ефективно 
функціонувала, необхідно створити відповідну законодавчу базу, здійснювати ефективну амортизаційну політику, вигідну 
для обох сторін кредитну та податкову політику, визначити певні умови користування природними ресурсами тощо. 
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CONDITION, PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT OF FOREIGN INVESTMENT  
TO THE ECONOMY OF UKRAINE 

In theses the current state of foreign investments into domestic economy is analysed. It is defined that Ukraine has rather high 
natural and resource potential, the favorable economic and geographical position, the qualified labor, considerable domestic market 
and is potentially attractive to foreign investors. Recommendations how to increase the attraction of foreign investments are offered. 

Юлія Данищук  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ 

Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні є важливою складовою системи управління економікою та 
інструментом реалізації інвестиційної політики держави. Головною його метою є створення умов для динамічного, 
збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Тому, важливо дослідити і запропонувати 
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використання важелів державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні з метою закладення підвалин 
економічного зростання. 

Government control of investment activity in Ukraine is the important constituent of control system by an economy and 
instrument of realization of investment policy of the state. His primary objective is conditioning for the dynamic, balanced socio-
economic development of Ukraine and its regions. Therefore, it is important to probe and offer the use of levers of government 
control of investment activity in Ukraine with the purpose of book-mark of foundations of the economy growing. 

Ключові слова: державне управління, інвестиції, економіка регіону, інвестиційний розвиток, регіональні цільові 
програми. 

Keywords: state administration, investments, economy of region, investment development, regional having a special purpose 
programs. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного управління інвестиційним розвитком вивчало багато 
науковців, серед яких: В. Геєць, З. Герасимчук, М. Герасимчук, М. Долішній, Б. Кваснюк, І. Лукінов, В. Савченко, В.В. 
Третяк, М. та ін. Проте в науковому світі не існує однієї думки з приводу того, якими механізмами держава повинна 
регулювати розвиток інвестиційної діяльності. 

Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 

Створити умови для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів можливо 
шляхом нарощування обсягів інвестиційних ресурсів, удосконалення структури інвестиційних джерел та оптимізації 
напрямків їх вкладання [5]. Процес інвестування є не тільки одним з найважливіших факторів економічного зростання 
регіону, а й одночасно загальним показником його соціально-економічного розвитку. Однією з проблем в інвестиційній 
сфері України та її регіонів є недостатність фінансових ресурсів та незначні можливості їх залучення. Так, за рахунок 
державного та місцевих бюджетів 2011 року освоєно лише 8,7% інвестицій в основний капітал [2].  

Одним із найважливіших елементів у сфері розвитку економіки України в цілому є залучення інвестиційного капіталу як 
вітчизняних, так і іноземних інвесторів, спрямованого у сферу виробництва та соціальну сферу. Саме іноземні інвестиції є 
своєрідним індикатором позитивних економічних зрушень [1]. Розвиток інвестиційної діяльності є запорукою економічної 
безпеки регіону [4]. 

Для розвитку економічного потенціалу розвитку потрібно проаналізувати обсяг інвестицій в основний капітал і так: в 
2007 році – 188486 млн.грн, в 2008 р. – 233081 млн.грн., 2009р.  – 151777 млн.грн., 2010 р. -150667 млн.грн., 2011 р.- 238030 
млн.грн. 

Сьогодні, попри загалом позитивну динаміку зростання, наявний стан ситуації вимагає швидких змін в управлінні не 
лише інвестиційною діяльністю, а й соціально-економічним розвитку регіонів у цілому. 

Тому, першочерговим завданням органів влади всіх рівнів є розробка чіткої стратегії інвестиційного розвитку по 
відношенню до регіонів, яка б визначала пріоритети інвестування на основі врахування їх економічного ефекту, але не 
сьогоденного і одноразового, а перспективного і стабільного. Тому цьому будуть сприяти: 

1. Створення виваженої та ефективно діючої моделі інвестиційного розвитку територій, яка базуватиметься на 
стратегічному плануванні. 

2. Визначення основних пріоритетів розвитку інвестиційного ринку, що сприятиме в майбутньому зростанню 
конкурентоспроможності економіки регіонів України. 

3. Впровадження в життя механізмів створення і підтримки інвестиційного сприятливий клімату регіону [6]. 
На нашу думку, першочерговими заходами є саме створення на регіональному рівні Концепції інвестиційного розвитку 

економіки областями, яка буде орієнтуватися і функціонувати на основі Концепції сталого розвитку суспільства.  
Місцеві органи влади повинні створювати імідж своїх територій як місця життєдіяльності і об’єкта вигідного вкладання 

капіталу. Основна увага при цьому зосереджується на перевагах не тільки природних, економічних, соціальних, 
екологічних, культурних і політичних елементів, але й на результатах людської діяльності, що разом наповнюють дану 
територію [4]  

Висновки з даного дослідження. Визначаючи основу сучасної політики державного регулювання інвестиційної 
діяльності, на наш погляд, слід насамперед застосовувати інструменти опосередкованого та регулятивного впливу на 
суб’єкти інвестиційної діяльності. Основною загальною засадою формування інвестиційної політики нині має стати 
забезпечення повного виконання програм і комплексів заходів із залучення інвестицій, стабілізація законодавства і 
забезпечення впевненості інвесторів у дієвості державної діяльності у сфері сприяння інвестиціям. 

Примітки: 
1. Абрамович Г.В. Напрямки активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України / 

Г.В. Абрамович // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 1. – С.16-18. 
2. Вовчак О.Д. Інвестування / О.Д. Вовчак. – Львів: Новий світ 2000, 2006. – 544 с. 
3. Гаман М. Формування законодавчих та інституційних засад державного регулювання інвестиційної діяльності в 

Україні / М. Гаман // Вісник Національної академії державного управління. – 2010. – №3. – С. 194-204. 
4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991 року. 5. Про Концепцію регулювання 

інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 
1995 р. № 384. 

6. Сухоруков А. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів / А. Сухоруков //Економіка України. – 2012. – 
№8. – с. 26. 

7. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / В.Г. Федоренко. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2011. – 280 с. 

Михайло Дацко 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СТАРІННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО РЯДУ 
Однією з особливостей економічних систем є її динамізм, тобто постійний розвиток, зміна. Тому недопустимо вважати, 

що гака система протягом тривалого часу буде функціонувати без змін, у стаціонарному режимі.  
Будь якій інформації властиво властивість старіння. З плином часу відбувається часткова або повна втрата цінності 

інформації. З появою нової інформації виникає необхідність уточнити і по-новому інтерпретувати  змінившийся  
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прогнозний фон для прогнозних досліджень з метою вироблення управляючих впливів. 
Аналізуючи процес кумуляції інформації, за глибиною ретроспекції можна виявити період старіння інформації. 
Для опису цього процесу введемо такі змінні: 
п(Т) - глибина ретроспекції, виражена в "квантах інформації" і використана в прогнозній моделі, на момент часу Т; 
N(Т) - нижня межа сфери розповсюдження корисної інформації, виражена в тих же одиницях. 
Процес кумуляції ретроспективної інформації полягає в тому, що обсяг корисної інформації по мірі збільшення 

ретроспекціі весь час збільшується, досягаючи в деякий момент T = Tk значення N (Tk): 

 )()(0 TNTn  
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Завдання вивчення процесу полягає в аналізі кумулятивної функції n (Т) у часі, що випливає з якісного та кількісного 

статистичного дослідження реальних процесів. 
Природно, що значення функції n(Т) в початковий момент часу T = 0 дозволяє вважати, що n(0) = 0. Можна також 

вважати, що N(0) помітно більше нуля. 
Інтегральні функції n (T) і N (T), виражені в абсолютних одиницях виміру (квантах інформації), можна виразити у 

відносних одиницях, що дозволить усунути вплив, що спотворює динаміки кордону ретроспекції. З цією метою введемо 
нову змінну m (T), яка позначає частку корисної інформації в загальному її обсязі при формуванні прогнозного фону, 
досягнуту до моменту часу Т. За визначенням 
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                                                                       (1) 
При динамічні характеристики m(T) збігаються з аналогічними характеристиками n(T). 
Функція m(T) - монотонно зростаюча функція ретроспекції, постійно змінювана в інтервалі (0,1). 
Коли n(Т) наближається до N(T), то m(Т) прямує  до одиниці асимптотичні при T . Ця обставина дозволяє отримати 

більш прості аналітичні залежності для кумулятівной функції, не спотворюючи значно реальної картини. 
Для подальшої специфікації кумулятивної функції необхідно крім інтегральної функції розглянути і диференціальну, 

визначивши її наступним чином 
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             (2) 
Тоді диференціальна відносна кумулятивна функція буде мати вигляд: 
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             (3) 
Вимоги до виду функцій N(T), і m(Т)  випливають з якісного опису процесу. Ці функції всюди позитивні, до кінця 

періоду ретроспекції їх значення монотонно убуває і прагне до нуля. 
Оскільки процес кумуляції цінної інформації має верхню межу, то необхідно ввести в дослідження зміну, що 

характеризує швидкість наближення процесу до кінця. Ця змінна буде визначати темп старіння інформації. Вона 
виражається у вигляді тієї частини ще не указаній  корисної інформації, яка може бути використана в прогнозної моделі: 
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          (4) 
Інтенсивність старіння інформації H(T) і h(T) визначає конкретну конфігурацію кривої h (T) або m (T). 
Звідси випливає, що диференціальне рівняння кумуляції інформації (далі розглядаються відносні функції) має вигляд: 
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             (5) 
Проінтегрувавши це рівняння при природних раніше запроваджених припущеннях, одержимо рівняння для визначення 

інтегральної функції 
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Тут передбачається, що m (0) =0, а 
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Інтенсивність старіння інформації в загальному випадку буде залежати від самих різних чинників. Тому функція h (t) 
можна записати в наступному загальному вигляді 

h (T) = h (T, m (T), xi) 
де xi - безліч екзогенних факторів, що визначають конкретний процес старіння інформації. 
Тут передбачається, що значення цих факторів явно не залежать від m(T), T. 
Подальший аналіз динаміки процесу старіння інформації полягає у специфікації виду функції h, який необхідно 

проводити виходячи з емпіричних міркувань. 
Для виявлення тенденцій використання інформації в дослідженнях набуло поширення аналітичне вирівнювання 

емпіричних рядів розподілу за допомогою різних функцій, які описують поліноми і комуляти розподілу квантів інформації, 
одержувані при спостереженні. Традиційними моделями, що описують старіння наукової  інформації, є криві Бартона-
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Кеблера 

 
TT beaeTm 21)(               (7) 

або їх модифікації (Аврамеску, Коула) 
maTaT eeTm  )(  ,            (8) 

TeTm )( .             (9) 
Аналіз механізму старіння інформації з кривим Бартона-Кеблера дозволяє умоглядно зробити висновок про те, що ці 

криві відповідають двом потокам наукової інформації, швидко старіючої і повільно старіючої, затухаючої в два рази 
повільніше (по всій видимості другий потік відноситься до класичних і фундаментальним результатам). 

Стосовно до досліджуваної області ця обставина дозволяє зробити висновок, що ці моделі можуть бути використані в 
основному при застосуванні системного аналізу результатів фундаментальних досліджень. 

Примітки: 
1. Романенко І.В. Соціальне і економічне прогнозування: Конспект лекцій. - СПб.: Видавництво Михайлова В.А., 2000 р. 

- 64 с. 
2. Рябушкін Б.Т. Застосування статистичних методів в економічному аналізі і прогнозуванні. - М.: Фінанси і статистика, 

1987. - 75 c. 

Mykhaylo Datsko 
Ivan Franko National University of L’viv 

DETERMINATION OF AGING INFORMATION BASED ON TIME SERIES 
This article is devoted Coefficients aging information based dynamichnho series. After analyzing this information, one can 

conclude that for various sciences, industries, economic sectors aging information loose concept. For some information obtained ten 
years ago are still seem important, but for others, unimportant information obtained in the course of the last days 

Назар Демчишак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В КРАЇНІ: ВПЛИВ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Забезпечення сталої динаміки економічного розвитку та зростання в Україні значною мірою залежить від мобілізації та 
оптимального використання фінансових ресурсів в умовах поступового поліпшення умов інвестування. Реалізація наявного 
фінансового потенціалу, в тому числі в інвестиційних цілях є підґрунтям інвестиційної безпеки держави та практично 
неможлива за відсутності сприятливого інвестиційного середовища. Ці передумови повинен гарантувати інвестиційний 
клімат та чітка стратегія інвестиційної політики держави. Тому зростає необхідність вивчення особливостей формування 
інвестиційного середовища в контексті впливу інвестиційної політики та наявності відповідного ресурсного забезпечення.  

Попри значну кількість спроб вивчення поняття ”інвестиційного середовища (клімату)”, у фінансовій науці все ж 
спостерігається брак  комплексних підходів. З-поміж дефініцій інвестиційного клімату варто виділити: 

– інтегральна оцінка діючої за визначений період часу сукупності факторів, що дозволяє визначити ефективність 
економічної політики держави і прийняти управлінське рішення про доцільність інвестування при існуючому рівні ризику 
[9, с. 27]; 

– узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, 
соціокультурних передумов, що визначають привабливість і доцільність інвестування в ту чи іншу господарську систему [7, 
с. 92];  

– середовище, в якому проходять інвестиційні процеси [1, с. 83]; 
– сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній 

діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів [8, с. 33]. 
Відзначаємо, що нерідко у різноманітних іноземних наукових дослідженнях вживається термін “інвестиційне 

середовище” (від англ. “investment environment”) або ж “середовище для ведення підприємницької діяльності” (від англ. 
“business environment”). Вважаємо, що зазначені поняття є  синонімами інвестиційного клімату. Спроби вкладати у зміст, 
скажімо, поняття “інвестиційного середовища” інше тлумачення є недоцільними. Отже, враховуючи зазначене вище, 
пропонуємо власне концептуальне розуміння поняття “інвестиційний клімат” – це сукупність умов інвестиційної діяльності, 
що визначають сприятливість або несприятливість для інвестування на макро-, мезо-, чи мікрорівні.  

Таким чином, проблему формування сприятливого інвестиційного середовища, зважаючи на його специфіку, слід 
розглядати невідривно від здійснення інвестиційної політики держави. Зрозуміло, що інвестиційний клімат визначає 
передумови формування інвестиційної політики, а з іншого боку – виступає результатом її здійснення. Під інвестиційною 
політикою  держави слід розуміти  систему заходів, що здійснюються державою з метою створення сприятливих  
інвестиційних умов  у країні в цілому та для суб'єктів господарювання зокрема. Мезорівень пов’язаний із реалізацією 
регіональної та галузевої інвестиційної політики. Регіональна інвестиційна політика – це комплекс заходів, котрі 
здійснюються на регіональному рівні у цілях зосередження інвестиційних ресурсів для їх використання у визначених 
стратегічних напрямах розвитку територій. Дана політика повинна забезпечувати економічне зростання регіону, розвиток 
пріоритетних сфер його економіки. Мікрорівнева інвестиційна політика  – система заходів, спрямованих на оптимізацію 
вкладення власних, позичених та залучених коштів підприємства в об’єкти інвестування. У контексті розглянутого можна 
зробити висновок, що інвестиційний клімат є об’єктом впливу інвестиційної політики та результатом її здійснення. Він 
формується під впливом діяльності відповідних органів влади та управління. З іншого боку простежується протилежний 
вплив – інвестиційна політика залежить від конкретних умов інвестиційної діяльності, котрі й визначають потребу у 
виробленні певних заходів впливу на інвестиційний клімат. Відтак, ефективність інвестиційної політики можна оцінювати 
залежно від її результату. Останнім, зокрема, може бути формування сприятливого або несприятливого інвестиційного 
клімату. Під сприятливим інвестиційним кліматом слід розуміти наявність такої сукупності умов інвестиційної діяльності, 
що стимулюють та перманентно активізують її здійснення (відбувається зростання обсягів національних та іноземних 
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інвестицій, розширення джерел їх фінансування тощо). Поняття “несприятливий інвестиційний клімат” пов’язано із прямо 
протилежною до окресленої вище ситуацією, коли умови інвестиційної діяльності не сприяють інвестуванню, або навіть 
гальмують приплив інвестицій, створюючи високі ризики для потенційних інвесторів.  

Динаміка зміни інвестиційного клімату у напрямі покращення свідчить про раціональну інвестиційну політику, а 
погіршення – про наявність певних стратегічних помилок у її здійсненні. Останній випадок вимагає негайного перегляду 
інвестиційної політики та вжиття потрібних в залежності від специфіки ситуації заходів. Якщо ж динаміка зміни 
інвестиційного клімату має позитивну тенденцію, то це підтверджує правильність здійснюваних кроків у сфері регулювання 
інвестиційної діяльності.  

В свою чергу ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності пов’язують із поняттям ”фінансового потенціалу”. 
Необхідно відзначити існування достатньо різних підходів до визначення фінансового потенціалу:  

– здатність фінансової системи держави до залучення та ефективного використання фінансових ресурсів з метою 
забезпечення сталого економічного зростання [13, с. 28]; 

– можливий обсяг використання фінансових ресурсів економіки [11, с. 392]; 
– загальний обсяг фінансових ресурсів, що утворюються за рахунок усіх джерел у межах адміністративно-

територіальної одиниці — області, району, міста, селища – показник, який характеризує фінансові можливості території [5]; 
– органічна єдність наявних фінансових ресурсів та можливостей їх використання в межах певної адміністративно-

територіальної одиниці [6, с. 5]; 
– обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для 

здійснення поточних та перспективних витрат [10, с. 16]; 
– система відносин, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового 

результату [2, с. 57]. 
Фінансовий потенціал країни відповідно до нашого бачення – це фінансові можливості економіки, що визначаються 

сумарним обсягом фінансових ресурсів усіх ланок (елементів) фінансової системи та ефективністю їх використання [12].  
Практично відсутні дослідження інвестиційного середовища у контексті встановлення його зв’язку із фінансовим 

потенціалом та інвестиційною політикою. Зважаючи на окреслену вище специфіку залежності інвестиційного клімату та 
інвестиційної політики залишається остаточно з’ясувати їх вплив на реалізацію фінансового потенціалу. Важливість 
фінансового потенціалу полягає у тому, що він характеризує фінансові можливості економіки, зокрема щодо здійснення 
інвестиційної діяльності. В залежності від цих можливостей та сукупності умов інвестиційної діяльності (інвестиційного 
клімату) здійснюється процес інвестування з урахуванням відповідної інвестиційної політики як системи заходів впливу на 
останній. Усі три поняття можна вивчати в розрізі макро-, мезо- та мікрорівнів економічної системи, враховуючи чинникову 
обумовленість. Відтак, перспективи інвестиційної діяльності знаходяться у прямій залежності від інвестиційної політики 
держави, інвестиційного клімату (інвестиційних умов) та фінансового потенціалу. При цьому інвестиційна політика та 
інвестиційний клімат впливають на інвестиційну діяльність як безпосередньо, так і опосередковано через фінансовий 
потенціал. Власне ці складові визначають успішність здійснення інвестиційної діяльності. При цьому, слід відзначити, що 
інвестиційний клімат знаходиться у взаємообумовленому зв’язку із інвестиційною політикою. Максимальна реалізація 
фінансового потенціалу є можливою лише за умов впровадження адекватних заходів інвестиційної політики держави та 
продуманої її стратегії, а також наявності стабільно сприятливого інвестиційного клімату із сталими тенденціями до 
перманентного його покращення.  

Таким чином окреслені взаємозв’язки між перспективами формування сприятливого інвестиційного середовища в 
країні,  інвестиційною політикою та ресурсним її забезпеченням є основою для подальшого окреслення стратегії 
інвестиційної політики та конкретних тактичних кроків у контексті формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 
економіки України.  
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ТИПОЛОГІЯ МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 
На сучасному етапі розвитку суспільних відносин соціально-економічне прогнозування відіграє дуже важливу роль, 

оскільки воно є дієвим механізмом планомірної організації суспільного життя, інструментом подолання економічної та 
соціальної кризи, способом досягнення стабільного розвитку країни. Прогнозування дозволяє побудувати ефективний і 
гнучкий механізм управління соціально-економічним розвитком, оскільки воно забезпечує державні регулятивні органи 
інформацією про вірогідні прогнози й можливості майбутнього. Проте якість прогнозування залежить від вибору методів 
прогнозування та вмілого їх поєднання, відповідно до характеру об’єкта дослідження, що на сьогодні є проблемним 
питанням. 

Дослідженням методів соціально-економічного прогнозування та їх критеріальних ознак займалися такі вчені як 
Є. Бойко, М. Мінченко, В. Олефір, Л. Чижков, О. Черняк та інші, проте питання удосконалення інструментарію соціально-
економічного прогнозування потребує подальшого розгляду. 

В наш час за різними оцінками, налічують понад 200 методів прогнозування, які дозволяють з певною вірогідністю 
передбачити розвиток певного явища, майбутній перебіг визначеного процесу, оцінити наслідки управлінського рішення ще 
на етапі його розробки. Однак, слід зауважити, що незважаючи на таке різноманіття методів, на практиці застосовують не 
більше двадцяти. Серед них, за ступенем формалізації, можна виділити інтуїтивні та формалізовані. 

Інтуїтивні методи прогнозування використовуються у випадках, коли неможливо врахувати значну кількість факторів 
через складність об’єкта та кількісно оцінити окремі явища чи процеси. Дані методи засновані на використанні інтуїції, 
тобто припущень, що виникають на базі інформації з підсвідомого, і які не являються результатом логічного мислення. 
Інтуїтивне прогнозування базуються на використанні методу експертних оцінок, що полягає у здійсненні експертизи 
досліджуваних явищ, об’єктів чи процесів окремими фахівцями, чи групою експертів. Відповідно, методи експертної оцінки 
поділяються на індивідуальні та колективні.  

До складу індивідуальних експертних оцінок входять: метод “інтерв’ю”, при якому здійснюється безпосередній контакт 
експерта зі спеціалістом за схемою “запитання – відповідь”; аналітичний метод, що передбачає створення певної 
прогнозованої ситуації та написання доповідних записок; метод написання сценарію, що базується на визначенні логіки 
процесу чи явища в часі за різних умов; метод пихоінтелектуальної генерації ідей та інші. 

Колективні експертні оцінки включають метод комісії, колективної генерації ідей (“мозкова атака”), метод “Дельфі”, 
матричний метод та інші. Дана група методів базується на тому, що, по-перше, при колективному мисленні вища точність 
результату та, по-друге, при обробці індивідуальних незалежних оцінок, які дають експерти, можуть виникнути раціональні 
ідеї [3, с. 41].  

Суть методу комісії зводиться до того, що спеціалісти погоджують свою думку про стан будь-якого процесу в 
майбутньому чи про шляхи і методи досягнення цілей у відкритій дискусії. Метод колективної генерації ідей полягає у 
застосуванні творчого потенціалу фахівців при “мозковій атаці” проблемної ситуації, що реалізує спочатку генерацію ідей і 
подальше їхнє руйнування з формуванням контрідей [4, с. 35]. 

Одним з найбільш поширених на сьогодні методів експертного прогнозування є метод “Дельфі”, що розроблений 
відомим експертом О. Хельмером. У методі “Дельфі” поєднується творчий підхід до вирішення проблеми та достатня 
точність прогнозу. Даний метод характеризується трьома основними особливостями: анонімність експертів, використання 
результатів попереднього туру опитування та статистична обробка  результатів групової відповіді. Анонімність досягається 
тим, що у ході проведення процедури учасники групи невідомі один одному. При цьому взаємодія між собою членів групи 
при заповненні анкет цілком усувається, таким чином учасники мають змогу спілкуватися виключно з організаторами 
експертизи [1, с. 169]. Як наслідок, кожен експерт має змогу у процесі послідовних турів опитування змінити свою думку 
без публічної заяви про це і без втрати репутації. 

Використання результатів попереднього туру опитування, доповнене статистичними характеристиками групової 
відповіді, дає змогу кожному експерту познайомитись з думкою своїх анонімних колег, зіставити свої відповіді з 
узагальненими висновками всієї групи експертів. Статистична характеристика результатів групової відповіді передбачає 
визначення показників, котрі дають змогу вияснити, наскільки відповідь кожного експерта відповідає точці зору групи 
експертів у цілому. 

Формалізовані методи прогнозування також поділяються на дві групи: екстраполяції та моделювання. Метод 
екстраполяції вважається одним з основних у прогнозуванні економіки. Він ґрунтується на припущенні про незмінність 
факторів, що визначають розвиток досліджуваного об’єкта. Тому його суть зводиться до поширення закономірностей, 
зв’язків і відношень розвитку об’єкта виявлених у минулому на його майбутнє. Припускається, що ці зв’язки є достатньо 
стійкі в часі і, при відсутності різких змін в найближчому майбутньому, вони також залишаються в силі[2, с. 32]. Методи 
прогнозної екстраполяції об’єднуються у дві основні групи: екстраполяція закономірностей розвитку – тенденцій і коливань 
та екстраполяція причинно-наслідкового механізму формування процесу. 

Достатньо поширеним і ефективним засобом прогнозування можливого явища, майбутніх економічних і технічних 
рішень є моделювання. Під моделлю розуміють умовне зображення об’єкта, що відображає його найістотніші 
характеристики. У соціально-економічному прогнозуванні модель замінює процес, явище чи об’єкт і стає єдиним 
інструментом перевірки гіпотези про майбутній розвиток. Побудована на основі інформації про минуле і сучасне, модель 
дозволяє теоретично відображати майбутнє [2, с. 57]. Метод моделювання передбачає конструювання моделі на основі 
попередньо вивчених найбільш суттєвих характеристик об’єкта, експериментальний і теоретичний аналіз моделі, 
співставлення результатів з даними об’єкта та коригування моделі.  
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У соціально-економічному прогнозуванні для вивчення закономірностей розвитку економіки та соціальних процесів 
використовують економіко-математичну модель, що, по своїй суті, є системою формалізованих співвідношень, які 
описують основні взаємозв’язки елементів економічної системи. Економіко-математичні моделі з урахуванням фактору 
часу поділяються на статичні та динамічні. Відповідно до рівня агрегування показників розвитку, модель поділяються на 
макроекономічні, міжгалузеві, галузеві, міжрегіональні та регіональні.  

Слід зауважити, що на практиці використання будь-якого одного методу прогнозування для обґрунтування 
управлінських рішень, зазвичай, веде до зниження точності, вірогідності та надійності результатів прогнозування. Тому для 
забезпечення прийняття якісних управлінських рішень необхідно обирати найбільш оптимальні для досліджуваного об’єкта 
методи прогнозування та правильно їх поєднувати. 

Отже, методи соціально-економічного прогнозування являють собою певну сукупність способів та прийомів розробки 
прогнозів, що дають змогу на основі аналізу ретроспективних даних, внутрішніх і зовнішніх факторів впливу, а також їх 
кількісної зміни, здійснити передбачення стосовно майбутнього розвитку соціально-економічної системи країни. На даний 
час існує велике різноманіття методів прогнозування, які класифікуються за різними ознаками, використовуються в різних 
ситуаціях, відрізняються один від одного вихідними даними, залученими ресурсами, процедурою реалізації та іншими 
характеристиками, проте всі методи є цінними при оптимальному їх виборі, правильному використанні та обґрунтованому 
поєднанні.  

Примітки: 
1. Важинський Ф. А. Основні методи прогнозування соціально-економічного розвитку / Ф. А. Важинський, І. Ф. 

Коломієць // Науковий вісник. – 2004. – №14.7. – С. 166-170; 
2. Галущак М. П. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. / М. П. Галущак. – Тернопіль : ТДТУ, 

2009. – 101 с. 
3. Пашута М. Т. Прогнозування та макроекономічне планування: навч. посіб. / М. Т. Пашута, А. В. Калина. – К. : МАУП, 

1998. – 192 с. 
4. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В. В. Яцура, О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : 

ВЦ Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 412 с. 
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TYPOLOGY METHODS OF SOCIO-ECONOMIC FORECASTING 
The basis economic and social methods of forecasting at accepting it is management decisions in economic and social spheres are 

considered in this publication. Formal and intuitive forecasting techniques are summarized and systematized. Main features of 
reception of the look-ached information on the basis of modeling using of method “Delphi” are researched. 

Олена Дзюрій 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ФІНАНСОВА КРИЗА ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це 

породжує циклічний характер світового господарства. 
 Економічний цикл  - це періодичне повторення протягом років піднесення і спаду в економіці. Він складається з таких 

фаз: спад, депресія, пожвавлення, піднесення. Основу економічного циклу складають періодично виникаючі економічні 
кризи. Рух виробництва від однієї економічної кризи до початку іншої називається економічним або кон’юнктурним 
циклом. 

 Людство пережило величезну кількість світових криз, які відрізнялися своїми першопричинами, тривалістю і 
виходом з них. Н. Веллінк, президент Банку Нідерландів, голова Базельського комітету з банківського нагляду назвав три 
фундаментальні причини, які сприяли розвитку кредитної кризи та її трансформуванню у фінансову. Ідеться, зокрема, про 
недосконалість: 

1) механізму ініціювання та стандартів надання кредитів; 
2) методик вимірювання та управління ризиком для складних структурованих продуктів і фінансовнх інновацій у 

кредитному посередництві; 
3) процедур контролю й нагляду за фінансовими інноваціями. 
Для вітчизняних умов найсуттєвіше значення серед зазначених факторів мав перший чинник, що діяв у поєднанні з 

недосконалим механізмом управління кредитними ризиками. Однак найбільший вплив на вітчизняний фінансовий сектор 
справила валютна криза, яка, у свою чергу, була обумовлена стрімким зростанням дефіциту платіжного балансу і 
зменшенням припливу обсягів іноземної валюти внаслідок скорочення експорту, а потім, відповідно, і виробництва. 

Економічна криза характеризується наступними показниками: зменшення обсягів виробництва; спад фондових індексів; 
зростання безробіття і масові звільнення; падіння обсягу споживання.  

Найдовшою, найглибшою та найбільш глобальною економічною кризою ХХ століття була Валика депресія, яка настала 
восени 1929 року та тривала до кінця 1930-х років. Вона супроводжувалася масовими банкрутствами підприємств, 
колосальним зростанням армії безробітних, втратою дрібними акціонерами своїх акцій. Це служить  прикладом того, 
наскільки сильно може понизитися рівень світового економічного розвитку. Широкомасштабне втручання держави в 
економіку допомогло країнам вийти з кризи. 

Ще однією світовою кризою, яку за руйнівною силою прирівнюють до Великої депресії, стала фінансова криза 2008-
2009 років. Вона була спричинена банкрутством великих фінансових установ в США і швидко розрослась у глобальну 
кризу, що призвела до банкрутства декількох європейських банків, падіння різних біржових індексів та значного падіння 
вартості акцій  і товарів по всьому світі. Криза призвела до проблем ліквідності у США та Європі, що далі посилило кризу 
ліквідності. Політичні лідери та міністри фінансів та директори центральних банків координували свої зусилля для 
пониження страху але криза все ще продовжувалась, перетворюючись у валютну кризу, викликану бажанням інвесторів 
перевести свої капітали в сильніші валюти, такі як єна, долар та швейцарський франк, спонукаючи менш розвинуті країни 
шукати допомогу в Міжнародного валютного фонду. 
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Фінансова та економічна криза не оминула України. Це стало очевидним восени 2008 року після погіршення 
економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми комерційних банків провідних країн світу. ЗМІ 
повідомляли про істотне скорочення попиту  та різке зниження цін (майже у 2 рази) на металургійну продукцію. Це 
призвело до зниження конкурентоспроможності нашої продукції на міжнародному ринку і відповідно до зменшення обсягів 
експорту та надходження валюти до економіки. Ціни на нерухомість впали на 25 % і було призупинено понад 80 % 
будівельних проектів.  

Економіка України є молодою і нестабільною, тому такі глобальні потрясіння як фінансові кризи негативно впливають 
на діяльність грошового ринку та банківської системи, порушують рівновагу на валютному ринку. Тому над Україною тяжіє 
великий зовнішній борг.  

Станом на початок 2004 року валовий зовнішній борг України становив $23 811 млн., станом на початок жовтня 2008 
року - $105 429 млн. Починаючи з 2006 року Україна мала від'ємне сальдо зовнішнього торговельного балансу: в 2006 році - 
$3 068 млн., в 2007 - $8 152 млн., за перші 9 місяців 2008 року - $10 071 млн. В цілому за підсумками 2008 року тіньова 
економіка зросла до 31% від ВВП, що стало максимальним показником з 2001 року. 

Дієвими заходами на думку МВФ є введення в Україні режиму гнучкого обмінного курсу, активізації монетарної 
політики, стабілізації банківської системи шляхом обстеження великих банків та проведення націоналізації банків. 

  На нашу думку, для подолання економічної кризи потрібно:розв’язати проблему фінансування реального сектора 
економіки, підвищити рівень капіталізації фінансового ринку, забезпечити відкритість ринку землі, підвищити рівень 
оподаткування імпорту,  мобілізувати заощаджень населення та повернути довіру до банківської системи, стимулювати 
інвестиційну діяльність, посилити роздержавлення виробництва, створення  програм професійної підготовки молоді та 
розширення програм перепідготовки некваліфікованих i старших за віком працівників, створювати нові робочих місць 
завдяки реалізації державою масштабних інфраструктурних проектів. Тобто розробити комплекс заходів для взаємодії 
фінансового і не фінансового секторів економіки та узгодити діяльність всіх органів державної влади та суб’єктів 
господарювання з метою досягнення спільних цілей. 

Більшість експертів вважає, що нинішня криза триватиме ще кілька років, негативно позначаючись на добробут і рівень 
життя безлічі жителів планети. Реальний сектор економіки багатьох країн буде переживати істотний спад. Відбудеться 
значне скорочення виробництва, оскільки практично повсюдно зменшується кількість реальної грошової маси, 
платоспроможний попит, в той час як ростуть тарифи на електрику, газ, воду і збільшуються ставки по кредитах. 

Деякі аналітики вважають, що друга кризова хвиля настане в 2012-2015 рр., причому нова фінансова криза буде 
суворішою і безпощадною попередньої. Вона може сприяти різкому підвищенню, а потім і обвалу цін на нафту, що згубно 
позначиться на стані економіки багатьох країн. Російську Федерацію чекає гіперінфляція і зростання продовольчих цін. 
Висловлюються думки, що долар США перестане існувати як універсального світового платіжного засобу, але таку 
інформацію багато знавців економічних і політичних процесів вважають абсурдною і нічим не обґрунтованою. 

Серйозні негативні наслідки пророкують і Європі. Вважається, що непроста економічна ситуація тут незабаром досягне 
свого апогею, але розвалу Євросоюзу та ліквідації євро вдасться уникнути шляхом монетизації державного боргу та 
реформування складу учасників. Сценарій повного розпаду Євросоюзу вкрай невигідний основним кредиторам і творцям 
цієї фінансової системи, тому деяким країнам доведеться покинути Європейський союз і пуститися у вільне плавання. 

Отже, нестабільна ситуація, яка існує на даний час є результатом взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників усіх сфер 
національної економіки. Фінансова криза стала великою проблемою не тільки вітчизняної, а й світової економіки загалом. 
Вона розкриває існуючі проблеми в країні, які потребують вирішення, а тоді рано чи пізно настане наступна стадія 
економічного циклу – пожвавлення та піднесення,що призведе до зростання. В цьому і полягає суть безперервного 
функціонування ринкової економіки. 

Примітки: 
1. Міщенко   В.І., Лисенко Р.С. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи // 

Фінанси України. - №1 -2009; 
2. Фесенко М. Глобальна економічна криза: причини та наслідки. // Зовнішні справи. - №12 – 2008; 
3. http://uk.wikipedia.org 
4. http://ehow.in.ua 

Olena Dzyuriy 
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FINANCIAL CRISIS AND SOME WAYS TO OVERCOME CRISIS 
Economics never stopped, its development is constantly grows up, but each peak begins from recession. This causes to the 

cyclical nature of the world economy. 

Христина Дідух 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ  

В умовах ринкових відносин проблема оцінки й урахування економічного ризику набуває самостійного теоретичного та 
практичного значення як важлива складова частина теорії та практики управління, тому в останні роки значно 
активізувались дослідження в цій галузі. Пошук ефективних підходів до управління ризиками став одним із найважливіших 
напрямків розвитку сучасної економічної науки. З’являються роботи, автори яких досліджують різні сторони ризиків та 
питання, пов’язані з пошуком ефективних механізмів управління ними. Концептуально базові питання господарської 
діяльності та її зв’язку з ризиком було розглянуто в працях М. Міллера, Д. Орра, В. Шарпа, Ф. Найта та інших. 

Одним з найважливіших інструментів системи раннього попередження та методом прогнозування банкрутства 
підприємств є дискримінантний аналіз. Під дискримінантним аналізом здебільшого розуміють комплекс методів 
математичної статистики, за допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (підприємств) залежно 
від значень обраної сукупності показників відповідно до побудованої метричної шкали. Така шкала будується на основі 
емпіричного дослідження фінансових показників великої кількості підприємств, одні з яких опинились у фінансовій кризі, а 
інші успішно продовжують свою діяльність. У процесі аналізу підбирається певна система показників, дослідивши значення 
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яких, можна віднести підприємство до того чи іншого класу та з високим рівнем ймовірності спрогнозувати його майбутній 
фінансовий стан. У теорії і практиці здебільшого розрізняють однофакторний та багатофакторний дискримінантний аналіз. 

В основі однофакторного (одновимірного) аналізу покладено сепаратне дослідження окремих показників (які є 
складовою певної системи показників) та класифікацію підприємств за принципом дихотомії. Віднесення підприємства до 
категорії «хворих» чи «здорових» здійснюється у розрізі окремих показників відповідно до емпірично побудованої шкали 
граничних значень досліджуваного показника. Наприклад, згідно зі шкалою значень показника рентабельності активів 
граничне значення цього показника становить 2%. Це означає, що підприємства, в яких рентабельність активів > 2%, за цим 
критерієм вважаються «здоровими»; якщо ж значення цього показника < 2%, то підприємство належить до групи суб’єктів 
господарювання, яким загрожує фінансова криза [2, c. 67]. 

Загальний висновок про якість фінансового стану підприємства робиться на основі аналізу відповідності кожного з 
показників, які включені в спеціально підібрану систему, їх граничним значенням. Найвідомішими моделями 
однофакторного дискримінантного аналізу є системи показників Бівера та Вайбеля. 

Модель прогнозування банкрутства, розроблена американським економістом Е. Альтманом, має також назву 
«розрахунок Z-показника» і є класичною в своїй сфері. Побудована Альтманом дискримінантна функція це п’ятифакторна 
модель, де чинниками виступають окремі показники фінансового стану підприємства. Адаптовано до вітчизняних 
стандартів фінансової звітності окремі змінні дискримінантної функції мають такий вигляд [3, c. 48]: 

X1 — робочий капітал / валюта балансу; 
X2 — сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та резервного капіталу / валюта балансу; 
X3 — звичайний прибуток до оподаткування + проценти за кредит / валюта балансу; 
X4 — ринкова вартість підприємств (ринкова вартість корпоративних прав) / позичковий капітал; 
X5 — чиста виручка від реалізації продукції / валюта балансу. 
Провівши аналіз 20 підприємств та визначивши показники X1-Х5 для їх даних будуємо рейтинг імовірності банкрутства 

за моделлю Альтмана (див. рис. 1).  
Точність прогнозування банкрутства за 

цією моделлю становить: за п’ять років до 
банкрутства — 36%; чотири роки — 29%; 
три роки — 48%; два роки — 83%; один рік 
— 95%. 

Отже, з імовірністю 95% можна 
стверджувати, що в 2013 році є низькою 
імовірність банкрутства підприємств K, S, C, 
D, O, L, Q. Для аналізу використані дані не 
лише фінансового, але і управлінського 
обліку. Отже подавати назви підприємств 
заборонено, через порушення законодавства 
з захисту конфіденційності інформації. 

Головним суперечливим моментом 
однофакторного дискримінантного аналізу є 
те, що значення окремих показників може 
свідчити про позитивний розвиток 
підприємства, а інших — про незадовільний. 
Така ситуація унеможливлює об’єктивне 
прогнозування банкрутства. Одним із шляхів 
вирішення цієї проблеми є 

застосування багатофакторного 
дискримінантного аналізу.  

Широке застосування моделі Альтмана в 
зарубіжній практиці обумовлено наступними 
її позитивними якостями: модель включає 
велику кількість показників, що забезпечує 
низьку трудомісткість її використання при 

достатньо високій точності результатів; передбачає інтегральну оцінку і дає можливість порівняння стану різних об'єктів; 
інформація для розрахунку всіх показників доступна і міститься в основних формах звітності; існує можливість не тільки 
прогнозування банкрутства, але і оцінка зони ризику, в якій знаходиться підприємство. 

Аналіз існуючих методик та теоретичних підходів що до оцінки ймовірності банкрутства дав змогу визначити основні 
переваги та недоліки відповідних теорій та розрахунків за умов, що склалися у практиці підприємств України з 
урахуванням: оперативного контролю та аналізу показників звітності, що потребують відповідного удосконалення до вимог 
часу; адаптування системи показників щодо оцінки ймовірності банкрутства,  їх перегляд та звуження відповідно до 
вдосконалення існуючих методик. 

Примітки: 
1. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для 

сам ост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2011. – 292 с. 
2. Война О.А. Економічний ризик. Математичні моделі та методи керування: Навч. посібник / Київський національний 

ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. - 98 с. 
3. Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Харічков С. К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, 

класифікації та кількісної оцінки: Монографія / за наук. ред. В. М. Гранатурова. – Одеса: Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. – 164 с.  

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/  – Назва з титул. екрана. 

 
Рис. 1. Рейтинг імовірності банкрутства підприємств за моделлю 

Альтмана 
*Побудовано за: [4] 
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PREDICTION OF RISK IN BUSINESS ACTIVITY BY USING DISCRIMINANT ANALYSIS 
The work is dedicated to research of statistical study of the financial and economic risks of economic activity. The main goal of 

risk management in the present conditions of Ukrainian economy is to prevent bankruptcy of the enterprise and to ensure profitability 
with minimal losses. In connection to this there is an important issue in the formation of effective system of economic risks, which 
should ensure the economic stability of the company. It must be noted that analysis of existing methods and theoretical approaches 
made it possible to identify the main strengths and weaknesses of relevant theories and calculations for the conditions prevailing in 
Ukrainian economy. 

Наталія Дмитерко, Наталія Мельник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЛЬ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Важливою сферою діяльності будь-якого підприємства є розрахунки з працівниками, що складають суттєву складову 

внутрішніх розрахунків підприємства. Розрахунки з персоналом підприємства здійснюються в процесі реалізації соціальної 
політики, яку проводить держава та окремий суб’єкт підприємницької діяльності.  

За цих умов особливої актуальності набуває дослідження проблемних аспектів обліку розрахунків за виплатами 
працівникам на підприємстві, що реалізують соціальну політику підприємства та здійснення соціальних витрат. Це 
дозволить сформувати достовірну, повну та надійну інформаційну базу для управління соціальною діяльністю підприємства 
та витратами, що її супроводжують. 

Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку розрахунків з працівниками досліджували вчені економісти 
Атамас П.Й., Білуха М.Т.,  Бутинець Ф.Ф., Бурденко І.М., Голов С.Ф.,  Кравченко О.В., Лишиненко О.В., Сук Л.К., 
Ткаченко Н.М., Шипунова О.В. та інші.  

Разом з тим ряд питань теорії та практики обліку розрахунків за виплатами працівникам потребують додаткового 
дослідження і удосконалення. Насамперед це стосується питань щодо сутності, їх класифікації та джерел фінансування, 
методики їх обліку з урахуванням інтересів власника, обґрунтування доцільності та ефективності їх здійснення. 
Актуальність проблем посилюється сучасною зміною податкового та соціального законодавства, що регулює ці питання. 

Облік витрат персоналу у міжнародному досвіді, як в аспекті витрат, так і в аспекті зобов’язань, регулюється IAS 19 
«Employee Benefits» (МСБО 19 «Виплати працівникам»). 

Згідно МСБО 19 «виплати працівникам - це всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт господарювання в обмін на 
послуги, надані працівниками» [1]. 

Необхідно зазначити, що національний стандарт за змістом майже не має розбіжностей з міжнародним, однак у МСБО 
19 «Виплати працівникам» кориснішої інформації більше. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій та не грошовій 
формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО № 26 «Виплати 
працівникам» [2]. Виплати працівникам включають виплати, які надаються або працівникам, або їх утриманцям, та можуть 
бути надані у формі грошових виплат (або товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, їхнім дружинам, чоловікам, дітям 
чи іншим утриманцям або іншим особам, наприклад, страховим компаніям. 

Виплати працівникам відповідно до П(С)БО № 26 «Виплати працівникам» поділяються на п'ять груп, які показано на 
рисунку 1. 
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У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій та Інструкції до його застосування для узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам 
передбачений балансовий рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», що має три субрахунки: 661 «Розрахунки за 
заробітною платою»; 662 «Розрахунки з депонентами»; 663 «Розрахунками за іншими виплатами» [4,5]. 

3 1 січня 2009 року затверджено та введено в дію типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, 
організацій з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій 
щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати, наказом 
Державного комітету статистики України № 489 від 05.12.2008 року: П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на 
роботу»; П-2 «Особова картка працівника»; П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»; П-4 «Наказ 
(розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»; П-5 «Табель обліку використання робочого часу»; П-6 
«Розрахунково-платіжна відомість працівника»; П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)» [6]. 

Одна з найважливіших ділянок обліку будь-якого підприємства - облік розрахунків за виплат працівникам, які значною 
мірою впливають, як на собівартість продукції, робіт (послуг), так і на ставлення працівників до підприємства. Крім того, 
останні зміни в законодавчих актах, якими повинні керуватися підприємства, вимагають від них внесення відповідних змін 
та коригувань до організаційних, розпорядчих документів, а також правильного відображення в обліку й звітності таких 
розрахунків, що потребує певних зусиль як від керівництва підприємства, так і від бухгалтерії. 

Примітки: 
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» : Затверджене наказо Міністерства фінансів 

України від 28 жовтня 2003 р. №601. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 
3. Бурденко І.М. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація. Навчальний посібник / І.М. Бурденко, О.В. 

Кравченко, О.В. Шипунова. – Суми : Університетська книга, 2009. – 283 с. 
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01 

5. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерському обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій» від 30.11.99р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

6. Інструкція із статистики заробітної плати : Наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. №5. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 
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ROL' THE ACCOUNT OF CALCULATIONS AFTER PAYMENTS WORKERS ON AN ENTERPRISE 
The important sphere of activity of any enterprise are calculations with workers which make the substantial constituent of 

internal calculations of enterprise. Questions of theory and practice of account of calculations after payments workers need additional 
research and improvement. Payment workers include payments, which get or workers, or their utrimancyam, and can be given in 
form cash disbursements (or commodities or services) directly workers, their wives, men, children or other utrimancyam or other 
persons, for example, to the insurance companies. Payment workers in accordance with P(Ñ) BECAUSE ¹ 26 «Payment workers» 
divided into 5 groups. 

Олена Добрянська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВПЛИВ ОФШОРНИХ ЗОН НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
Розвиток світового господарства нерозривно пов'язаний із процесами глобалізації, які мають значний вплив на систему 

міжнародних економічних відносин, трансформують напрями і визначають тенденції розвитку національних економік. 
Невід’ємною складовою сучасної світової економіки  стають офшорні зони, які надають можливість доступу на міжнародні 
фінансові та інвестиційні ринки. 

 На сьогодні є неможливим уявити економіку без офшорного бізнесу, який використовують у своїй діяльності значна 
кількість бізнесменів, у різних країнах світу з метою захисту свого капіталу, тому що основною перевагою офшорних 
компаній залишається повна відсутність оподаткування їх доходів у країні реєстрації або принципово низькі ставки 
податків, що дозволяє вести бізнес набагато ефективніше. Створення компаній у податкових гаванях є одним із 
розповсюджуваних способів ухилення від оподаткування для багатьох українських підприємницьких структур. Глобальна 
фінансова криза лише загострила проблему оптимізації податків та бізнесу і підвищила популярність офшорів. 

Вивченням аспектів функціонування офшорних зон займаються науковці із багатьох країн світу. Серед найбільш 
вагомих праць з питань офшорної діяльності, її аналізу та практичного дослідження можна назвати праці Н.В. 
Ворнавського, С.А. Худолея та інших.  

Серед відомих українських науковців, які присвятили свої праці дослідженням окремих питань сутності офшорних зон 
можна назвати: В.В.Барановський, Ю. О. Волкова, С. К. Грищенко, В. І. Кравченко, Ю.А. Кармазин та інших.  

Офшорними (англ. "offshore" - "поза берегом") зонами називають країни (території) з низькою або нульовою 
податковою ставкою на всі або окремі категорії доходів, певним рівень банківської та комерційної секретності, мінімальною 
або повною відсутністю резервних вимог центрального банку чи обмежень по конвертованості валюти. Крім того більшість 
офшорних зон має відносно прості вимоги по ліцензуванню і регулюванню фінансових компаній і інших фірм. [2, с. 43].  

В сучасній літературі і діловому обороті поряд з терміном "офшорна зона" використовується поняття "податкова 
гавань", "фінансовий рай". 

Характерною рисою офшорного центру є те, що депонований у ньому капітал не лежить без руху, а призначається для 
інвестування у високоприбуткові галузі з низьким оподаткуванням. 

Основними ознаками офшорних зон є:  
- низька або нульова податкова ставка на всі або окремі категорії прибутку;  
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- політична й економічна стабільність;  
- гарантія дотримання фінансової і банківської таємниці;  
- відсутність валютних обмежень;  
- сучасні засоби зв’язку і добре обладнана мережа комунікацій;  
- зручна правова система;  
- виконання індивідуальних потреб інвесторів [2, с. 44] 
Саме ці фактори і жорстка система оподаткування в Україні спонукають наших вітчизняних підприємців до створення 

компаній у податкових гаванях, що супроводжує виникнення низки негативних факторів для економіки України – 
створення передумов для відпливу капіталу, підтримка тіньового сектору економіки, скорочення зайнятості, отримання 
позаконкурентних переваг компаніями, які використовують офшори, негативний вплив на соціально-економічну ситуацію в 
країні, пов'язаний з ухиленням від оподаткування, несправедливі податкові умови та інші.  

Явище офшорів в Україні існує вже з початку 1990-х років, коли в квітні 1991 року швейцарська компанія Riggs Walmet 
Group оголосила про те, що виходить на український ринок з пропозицією про організацію компаній. Пропонувалася не 
тільки допомога в створенні безподаткових компаній, але й підтримка їх діяльності – внесення щорічних внесків до 
бюджету країни базування, забезпечення секретарських послуг з обробки нерегулярної пошти, організація щорічних зборів 
акціонерів, складання балансів і т.п. За міжнародними мірками, вартість послуг була досить висока: $4800 за реєстрацію і по 
$1100 щорічно за підтримку. [3]. 

В податковому законодавстві  термін офшори з'явився лише у 1997 р. в Законі України "Про оподаткування прибутку 
підприємств". Відповідно до ст. 18 цього Закону на валові витрати можна віднести лише 85% суми договору з компанією, 
що має офшорний статус. Крім того, Закон зобов'язує Кабінет Міністрів України щорічно затверджувати перелік офшорних 
зон.  

Відповідно до Розпорядження КМУ від 23.02.11 №143-р офшорними зонами вважаються наступні країни та юрисдикції: 
Острів Гернсі, Острів Джерсі, Острів Мен, Острів Олдерні, Бахрейн, Беліз, Андорра, Гібралтар, Монако, Ангілья, Антигуа і 
Барбуда, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, Бермудські Острови, Британські Віргінські Острови, Віргінські Острови 
(США), Гренада, Кайманові Острови, Монтсеррат, Нідерландські Антильські Острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і 
Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос, Ліберія, Сейшельські Острови, Вануату, 
Маршальські Острови, Науру, Ніуе, Острови Кука, Самоа, Мальдівська Республіка. [1]. 

Хоча й Кіпр виключений з переліку офшорних зон, але під його юрисдикцією проведено найбільшу кількість операцій у 
сфері ЗЕД. Тільки у 2010 році суб’єкти господарювання України здійснили фінансово-господарські операції на суму 84,9 
млн. грн., а за перше півріччя 2011 року – 50 суб’єктів господарювання на суму 496,1 млн. гривень. 

За даними міжнародної компанії Tax Justice Network починаючи з 1990 року з української економіки в офшори виведено 
167 млрд. доларів. Вітчизняні економісти погоджуються з тим, що Україна – одна із країн, звідки відпливає капітал, але 
частина виведених коштів постійно повертається у вигляді кредитів, інвестицій та корупційних платежів. [4]. 

 
В Україні простежується активна співпраця вітчизняних суб’єктів господарювання з офшорними центрами, що дає 

підстави зробити висновки про наявність значних «тіньових» інвестиційних потоків та про масове ухилення від сплати 
податків.  

На сьогоднішній день одним із основних завдань нашої держави є посилення правового контролю над офшорним 
бізнесом, тому що підприємці, які прикриваються офшорними операціями, гальмують економічний розвиток України, 
перешкоджають протіканню трансформаційних процесів, спрямованих на покращення добробуту країни. 

Примітки: 
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» № 143 від 23.02.11 року // 

www.zakon.rada.gov.ua; 
2. Волкова Ю.О. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу // Формування ринкових відносин в 

Україні. - 2008. - №1. – С.43-48; 
3. Панченко Ю. Сила відпливу / Юрій Панченко // Коммерсанть Украина. 2012. №116; 
4. Череп А. В. Особливості розвитку офшорного бізнесу в Україні // Економіка та держава. –2006.– №6.- С.21 -22. 
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 THE IMPACT OF OFFSHORE AREAS ON THE UKRAINE'S ECONOMY 
The mechanism of impacting of offshore areas on the Ukraine's economy is analyses in the thesis. These areas are characterized 

by the maximally simplified procedure of registration of company and favorable mode of taxation. It is certain that offshore areas 
impact is accompanied by a number of negative factors for the economy of Ukraine. 

Володимир Довганик 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Зростання кількості економічної інформації та ускладнення корпоративних інформаційних систем, що спостерігається 
протягом останніх десятиріч, вимагає збільшення витрат на апаратне забезпечення та оплату праці обслуговуючого 
персоналу. Альтернативою традиційному підходу – закупівлі та утриманні серверів підприємствами самостійно – є перехід 
на  технології «хмарних» обчислень (cloud computing). 

Національний інститут стандартів та технологій США (НІСТ США) дає визначення «хмарним» обчисленням, як 
«модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних 
ресурсів, що підлягають налаштуванню, і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими 
затратами та зверненнями до провайдера»[1]. Таким чином «хмарні» обчисленні можна охарактеризувати, як оренду 
апаратного та програмного забезпечення у постачальника таких послуг та надання можливості доступу до них через 
Інтернет. 

За класифікацією прийнятою НІСТ США виділяють чотири різновиди хмар, а саме: 
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– Приватна  «хмара» (private cloud), яка використовується однією організацією та може перебувати у її власності або у 
власності третіх сторін; 

– Публічна «хмара» (public cloud) – призначена для використання широким колом користувачів. Така «хмара» може 
перебувати у юрисдикції постачальника хмарних послуг - комерційних структур або академічних товариств; 

– «Хмара» громади (community cloud) – хмара призначена для використання конкретним товариством чи спільнотою і 
може перебувати у спільній власності; 

– Гібридна «хмара» - сукупність двох і більших унікальних за сутністю хмар, поєднаних між собою програмними 
засобами (наприклад уможливлюють використання даних із різних «хмар») [1]. 

Разом із тим розглядають три основних моделі надання «хмарних» послуг, а саме: 
– Програмне забезпечення, як послуга (Soft as a Service, SaaS) – надання користувачам доступу до програмного 

забезпечення провайдера, встановленого на інфраструктурі «хмари»; 
– Платформа, як послуга (Platform as a service, PaaS) – надання можливості користувачу створити власне програмне 

забезпечення, використовуючи мови програмування, бібліотеки та послуги постачальника «хмарних» послуг; 
– Інфраструктура, як послуга (Infrastructure as a Service, IaaS) - надання можливістю користувачу створювати на «хмарі» 

повністю своє робоче середовище, включаючи операційну систему та інші додатки, при цьому користувач не займається 
налаштуванням основною «хмарною» структурою (налаштування апаратного забезпечення) [2]. 

На сучасному ринку «хмарних» технологій можна виділити такі приклади «хмар» за типом використанням 
користувачами: 

– Сервіси для зберігання документів користувачів. Наприклад, Google Drive, MS SkyDrive, Dropbox; 
– Веб-орієнтовані програми широкого вжитку. Наприклад, Google Docs, MS Office 365, Ganter; 
– Ігрові та інші сервіси; 
– Великі корпоративні інформаційні системи, що пропонують модель програмне забезпечення, як послуга. Наприклад 

SalesForce, «хмарні» рішення SAP та 1С; 
– Сервіси для розгортання власного програмного забезпечення на існуючих платформах. Наприклад Amazon Web 

Services (інстанси із встановленими СУБД), MS Azure (інстанси із встановленими СУБД); 
– Сервіси для інсталяції та розгортання програмного забезпечення на віддалених сервісах «з нуля» (послуги 

інфраструктури). Наприклад Amazon Web Services, MS Azure. 
Незважаючи на те, що розвиток «хмарних» обчислень пов’язують в першу чергу із дослідженнями компанії Amazon у 

2000-х, такі послуги як веб-хостінг та послуги електронної пошти також можна віднести до даної категорії.  
Одним із найбільших постачальників послуг для користувачів Інтернету є компанія Google із продуктом Google Drive, 

як віртуальним диском зберігання файлів та офісним он-лайн пакетом Google docs. Варто зазначити, що виконавчий 
директор «хмарного» сервісу зберігання даних Dropbox Дрю Хоустон визначав аудиторію сервісу, як понад 100 мільйонів 
зареєстрованих користувачів та понад мільярд збережених файлів в день [3]. Схожі програмні продукти розробляються 
компанією Microsoft, зокрема сервіс зберігання даних MS SkyDrive, що офіційно входить в стандартну комплектацію ОС 
Windows 8, та офісний пакет MS Office 365. 

Разом із розвитком «хмарних» обчислень ряд розробників інформаційних систем, в першу чергу систем планування 
ресурсів підприємств (ERP) та системи управління відносинами з клієнтами (CRM), пропонують рішення, що базуються 
саме на цій технології. Зокрема, один із лідерів ринку CRM систем Salesforce, повністю орієнтований на хмару, займала у 
2008 році третє місце серед аналогічних систем з часткою 10,6% ринку [4]. Окрім цього лідеру ринку ERP систем (SAP, 
Oracle), починаючи із 2012 року, активно просувають рішення базовані на власних «хмарах». 

Окрема група компаній це постачальників послуг оренди серверів та базового програмного забезпечення (наприклад 
операційних систем та встановлених СУБД). Лідерами цього ринку є Amazon web services (AWS) та MS Azure. Для 
прикладу, сервіс Amazon Elastic Compute Cloud дозволяє використання динамічного обсягу оперативної пам’яті в 
залежності від потреб в конкретний момент часу, при цьому оплата послуг здійснюється в залежності від навантаження або 
трафіку. Варто зазначити що AWS реалізує обидві моделі PaaS та IaaS, оскільки при створенні віртуальної машини 
(інстансу за термінологією Amazon) є можливість обрати «заготовку» із встановленою операційною системою чи базою 
даних або інстанс, на якому потрібно самостійно інсталювати все необхідне програмне забезпечення [5]. 

Варто зазначити, що сервіс AWS успішно використовується для розгортання аналітичних платформ відомими 
розробниками. Наприклад, лідер ринку ERP систем SAP у 2012 році розробив аналітичну платформу SAP HANA One та 
передбачив доступ до неї через інстанс AWS. Аналогічну модель доступу, зосереджену на використання AWS пропонує 
розробник аналітичних платформ та BI (Business Intelligence) систем компанія Jaspersoft. Варто зазначити, що вартість 
використання аналітичної платформи в такому випадку становить від 0,52$/год. 

Використання «хмарних» обчислень для обробки економічної інформації та їх використання підприємствами, як 
альтернативу традиційним data-центрів має ряд позитивних сторін, а саме: 

– Зменшення витрат на купівлю та утримання апаратного забезпечення; 
– Зменшення витрат на адміністрування та налаштування програмного забезпечення у випадку використання моделі 

SaaS; 
– Зменшення або відсутність первинних інвестицій для використання програмного забезпечення у випадку моделі SaaS; 
– Можливість доступу до «хмари» із будь якого місця через мережу Інтернет; 
– Збільшення захисту даних, для прикладу AWS, пропонує додатковий захист від несанкціонованого доступу до даних; 
– Зменшення ризику втрати даних, внаслідок фізичного проникнення та пошкодження/втрати сервера.  

Примітки: 
1. Peter Mell, Timoty Grance “The NIST Definition of Cloud Computing” Recommendation of the National Institute of Standard 

and Technologies – http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf 
2. Wayne Jansen, Timoty Grance “Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing” – 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-144/SP800-144.pdf 
3. Josh Constime. “Dropbox Is Now The Data Fabric Tying Together Devices For 100M Registered Users Who Save 1B Files 
A Day” –13.11.2012 - http://techcrunch.com/2012/11/13/dropbox-100-million/ 
4. Gartner Says Worldwide CRM Market Grew 12.5 Percent in 2008 - http://www.gartner.com/newsroom/id/1074615 
5. Офіційний сайт Amazon web services – http://aws.amazon.com/ec2/ 
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Volodymyr Dovganyk 
Ivan Franko National University of L’viv 

OVERVIEW OF POSSIBILITY OF USAGE “CLOUD” TECHNOLOGIES FOR PROCESSING 
 OF ECONOMIC INFORMATION 

Thesis are concentrated on “cloud” computing, the concept that allow companies use software without huge investments in 
hardware. Increasing numbers of “cloud” users and services provided based on “clouds” cause interest to this kind of IT 
infrastructure. Overview of existing models and types of clouds are described in thesis. 

Людмила Дорощук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПОБУДОВА ПОЧАТКОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ДЛЯ ЗАДАЧІ РОЗВЕЗЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ 
На сучасному етапі розвитку суспільства для транспортування нафти  і нафтопродуктів використовують всі види 

вантажного транспорту. Нафта, газ і їх похідні є високотоксичними, вибухо - і вогненебезпечними речовинами, тому їх 
упаковка, перевезення та зберігання регулюються спеціальними стандартами. 

Незважаючи на зручність багатьох видів  перевезення нафтопродуктів на великі відстані оптимально доставляти 
автоцистернами. Перевезення палива таким способом помітно підвищує його споживчу вартість. Існує декілька методів які 
дозволять одержати більшу продуктивність алгоритмів та будуть спроможні знаходити нові кращі субоптимальні рішення 
для задачі маршрутизації транспортних засобів. Одним із таких методів є генетичний алгоритм, який являє собою метод 
оптимізації, заснований на концепціях природного відбору й генетики. У цьому підході змінні, що характеризують рішення, 
представлені у вигляді ген в хромосомі. Алгоритм оперує кінцевою безліччю рішень (популяцією) - генерує нові рішення як 
різні комбінації частин рішень популяції, використовуючи такі оператори, як відбір, рекомбінація (кросинговер) і мутація. 
Нові рішення позиціонуються в популяції відповідно до їх становища на поверхні досліджуваної функції. 

Досліджувана система складається з трьох підсистем: мережі заправних станцій, сукупності автоцистерн та бази. Метою 
розвитку системи є якнайкраще забезпечення потреб споживачів. Результатом функціонування системи має бути 
сформований план розвезення палива з бази до баків АЗС з використанням наявних цистерн і задоволенням вимог.  

Постановка задачі. Нехай N- кількість АЗС, потреби яких належить забезпечити; К-кількість автоцистерн; і=1,2,3,4,5 – 
вид палива; n=1,N – номер АЗС; к=1,К – номер автоцистерни; j-  номер баку-цистерни куди зливається привезене паливо 
певного виду. 

Номерація баків проведено наступним чином: на першій АЗС п’ять баків  мають номери 1,2,3,4,5, відповідно в першому 
з них зберігається паливо першого виду, в другому – другого виду і т.д. Баки на другій АЗС отримують номери наступної 
п’ятірки 6,7,8,9,10 і призначені для зберігання палива відповідно 1,2,3,4,5 виду. Аналогічно проведена нумерація решти 
баків. Таким чином між номером баку (j) та номером АЗС (n) та видом палива в баку (і) виконується співвідношення 

j=5n+i 
Отже, за номером баку j можна  визначити вид пального, яке в ньому зберігається 
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А також  номер АЗС де знаходиться цей бак  
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Секції автоцистерн також мають свою нумерацію(р). 
П’ять секцій першої автоцистерни отримують відповідно номери 1,2,3,4,5. Секції другої автоцистерни номери наступної 

п’ятірки (6,7,8,9,10) і т. д. Таким чином між номером секції(р), номером автоцистерни(к) та номером секції в автоцистерні 
(q) теж виконується співвідношення 

qkp  5  

Впорядковані  за видами палива та нумерація АЗС складено вектор потреб 

),...,,....,,,,,,( 55654321  Nj bbbbbbbbB  

Перші п’ять  величин складають потреби першої АЗС відповідно першого виду – b1, другого виду b2 , третього - b3,і т.д. 
b6 – потреба другої АЗС у паливі першого виду, і т.д. Отже, за номером компонента цього вектора (j) можна визначити вид 
палива та номер АЗС де знаходиться бак з цим номером. [1] 

Кількість доставленого споживачеві нафтопродукту кожного виду не повинна перевищувати його потреби в ньому. 
Застосування генетичних алгоритмів для оптимізації перевезення нафтопродуктів.Поняття хромосоми. Номери видів 

пального dp, якими  заповнені секції, розміщені у порядку нумерації секцій складає вектор ).,...,,( 21 pdddD  Якщо  r-

та секція пуста, то відповідна компонента цього вектора *.rd Кожна секція, очевидно, має своє призначення, тобто її 

місткість повинна бути злита у певний бак – цистерну, зважаючи на вид пального. Таким чином кожній секції р ставлять у 
відповідність бак-цистерна(j).  Тобто маємо набір пар (р,j). Впорядкувавши ці пари за зростанням р, тому що відповідність 

можна замінити вектором  ).,...,,( 21 pyyyY   

Розмірність векторів D  та Y  однакова і дорівнює кількості секцій р. Сукупність двох векторів D  (виду палива у 

кожній секції) та Y  (номер баку-цистерни призначення) повністю описує допустимий план розвезення нафтопродуктів, а 
отже може розглядатись як хромосома[6]. Таким чином структура хромосоми матиме вигляд: 
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Отже, за допомогою хромосом можна математично відобразити зв’язки між підсистемами досліджуваної системи. 
Побудова початкової популяції. Із множини номерів {0;1;2;…;(N-1)}, вибираємо у довільній послідовності К номерів, 

які складатимуть певну комбінацію, наприклад ),...,,( )()(
2

)(
1

e
k

ee kkk . Таких комбінацій вибираємо випадковим чином по 

кількості особин, яка повинна бути у початковій популяції Le ,1 . На основі кожної такої комбінації будуємо вектор 
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Сукупність векторів 
)(eD  та 

)(eY  у відповідній структурі буде утворювати хромосому популяції. 
Фітнес-функція. Важливим елементом генетичного алгоритму, є поняття фітнес-функції, яка представляється цільовою 

функцією. В нашому випадку такою функцією,буде мінімізація сумарних затрат на перевезення нафтопродуктів за 
період(робочий день). Фітнес-функція є математичним вираженням мети досліджуваної системи. Складовою цих затрат, 
очевидно, будуть затрати по кожному маршруту зокрема. 

Репродукція. Репродукція – це процес, в якому хромосоми копіюються у проміжну популяцію для подальшого їх 
«розмноження» згідно із значимістю(значенням цільової функції). Найпростіший спосіб реалізації оператора репродукції – 
побудова колеса рулетки, в якій кожна хромосома має сектор, пропорційний її значимості[1,c.126]. 

Кросинговер (схрещування).  
Допустимо, що для проведення схрещування відібрано дві хромосоми: 
А.                                                                Б. 
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Нехай випадково вибрано точка кросинговеру (місце розрізу хромосоми), яка проходить між е-тою та е+1 –ою 
компонентами кожного вектора хромосом. Згідно із дією оператора схрещування утвориться два потомки, які матимуть 
вигляд: 

Потомок1                                                           Потомок2 
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Новоутворені потомки, як і хромосоми, можна розглядати як план розвезення нафтопродуктів 
Мутація. В нашому випадку об’єктом мутації (зважаючи на структуру хромосоми) може бути одна компонент векторів  

D  та Y . 
Отже, задача оптимізації маршрутизації перевезень транспортними  засобами стає особливо актуальною в умовах 

посилення конкуренції, що спостерігається на ринку нафтопродуктів. 
Примітки: 

1, Баранкевич М.М. Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. –  2007.  –  Випуск 229: в 4 т. – Т. 
ІІ. – С. 369-376 

2,Брезак О. Підходи до оптимізації перевезень світлих нафтопродуктів. 

Ludmyla Doroshchuk  
Ivan Franko National University of L’viv 

CONSTRUCTION OF THE INITIAL POPULATION FOR THE PROBLEM OF OIL FLOAT 
Article is devoted to the construction of the initial population. This problem was solved by using genetic algorithms. This method 

allows you to find effective solutions at a minimum cost for modeling interdependencies in the studied system and its 
implementation. Presentation of transportation as chromosomes, can use all the features of this method for finding the optimal 
solution of the formulated problem. Also, using this algorithm can be mathematically show relationships between the subsystems of 
the system 

Руслан Дорощук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕРІВНОВАЖНИХ СТАНІВ ФІНАНСОВОГО ПРОЦЕСУ МЕТОДОМ 
ЛОКАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ 

Ринкова рівновага знаходиться в центрі фундаментальних розробок економічної теорії впродовж тривалого часу, але, 
незважаючи на це, ґрунтовні дослідження нерівноважних станів економічних систем були започатковані порівняно недавно. 
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Сьогодні більшість дослідників розглядає рівновагу в комплексі з нерівноважністю як єдиний нерозривний процес. 
Практика переконливо довела, що теоретичні моделі рівноважних систем в решті-решт виявляються нежиттєздатними.  

Фінансові ринки дуже чутливі до зовнішніх збурень і, водночас, їхня поведінка визначається розвитком внутрішніх 
процесів, тому будь-яка рівновага, що встановлюється на них є тимчасовою і система під впливом внутрішніх чи (та) 
зовнішніх чинників у наступний момент часу переходить до нового нерівноважного стану. Саме тому важливим є 
виявлення і дослідження нерівноважних станів на фінансових ринках. 

Під рівновагою розуміють стан, що зберігається як завгодно довго при відсутності зовнішніх впливів. Таким чином, 
рівноважний стан системи – це такий її стан, з якого система не вийде під дією тільки внутрішніх причин (іншими словами, 
немає таких внутрішніх сил, які б прагнули й могли змінити стан рівноваги). 

Нерівноважний стан – це такий стан системи, виведеної із рівноваги, при якому в системі відбуваються процеси, 
спрямовані на перехід системи до стану рівноваги[1, с. 20]. Нерівноважні стани вивчаються термодинамікою нерівноважних 
процесів та статистичною теорією нерівноважних процесів. Класична нерівноважна термодинаміка, в основному розроблена 
Г. Хакеном,  І. Пригожиним і  Р. Томом в середині 20-го століття базується на фундаментальному припущенні про локальну 
рівновагу. Концепція локальної рівноваги полягає в тому, що досліджувана система може бути умовно поділена на множину 
елементарних частин, достатньо великих, щоб розглядати їх як макроскопічні системи, але водночас достатньо малих для 
того, щоб стан кожної з них був близьким до стану рівноваги. Ідея локальної термодинамічної рівноваги була вперше 
висловлена І. Пригожиним і успішно застосована в термодинаміці [2, c. 28]. Застосуємо її для виявлення нерівноважних 
станів на фондовому ринку. Проаналізуємо динаміку Індексу ПФТС як одного з основних індикаторів фондового ринку 
України (рис. 1а). Адаптована до економічних умов умова локальної рівноваги матиме вигляд (1). 
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де T – зміна значення індексу за час t , T – середнє значення індексу,  – час після збурення, за який 
встановлюється локальна рівновага. Як бачимо з рис. 1б), даний метод дає можливість виявити періоди найбільших 
підйомів та спадів, коли процеси, що відбуваються у системі не дозволяють їй повернутися до стану локальної рівноваги. За 

допомогою зміни параметрів   та t  можна регулювати чутливість виявлення нерівноважних станів. Їх кількість зростає 

лінійно при збільшенні   та за експоненційним законом при зменшенні t . Водночас, на графіку 1б) можна простежити 
залежність волатильності системи від абсолютного значення досліджуваного індексу. Тому варто аналізувати не абсолютні 
розміри приросту індексу ПФТС, а відносні. Обчисливши значення нового ряду як ланцюговий темп зростання усунемо 
вплив величини абсолютного значення індексу (див. рис. 1в).   

Рис. 1 Виявлення нерівноважних станів динаміки індексу ПФТС 
Запропонований метод дозволяє виявити нерівноважні стани фінансового процесу, за допомогою змінюваних 

параметрів дозволяє гнучко підлаштовуватися під вимоги дослідника, проте знайдені нерівноважні стани виявляються в 
момент, коли в системі вже відбулися зміни, які вивели її зі стану локальної рівноваги, а учасників фінансового ринку 
більше цікавить прогнозування зміни поведінки системи, тому при виявленні нерівноважних станів необхідно враховувати 
внутрішні закономірності розвитку досліджуваного процесу.  

Примітки: 
1. Пригожин И. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур: Перекл. з англ. Ю. 

А. Данилова і В.В. Білого / Пригожин И., Кондепуди Д. – М.: Мир, 2002, 461 с.   
2. Журавлев В. А. Термодинамика необратимых процесов в задачах и решениях./ В. А.  Журавлев– Ижевск. 

Издательський дом «Удмуртский университет», 1998, 151 с. 

Ruslan Doroshchuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

DETECTION OF NON-EQUILIBRIUM STATES FINANCIAL PROCESS BY  
THE METHOD OF LOCAL EQUILIBRIUM 

Research of non-equilibrium states of financial markets is proposed to using the methods of non-equilibrium thermodynamics. 
There are described the method of local equilibrium for detecting non-equilibrium states of the financial system as an example of the 
dynamics of the PFTS index. The study found non-equilibrium states in times in which the system is characterized by the highest 
volatility. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності сьогодні є одним із найбільш дискусійних і 

водночас важливих напрямів податкової реформи. Протягом  свого існування ця система кардинально не вдосконалювалася, 
хоча за цей вносилися численні змінами, що знизили її ефективність, деформували цілі та завдання її запровадження. 

Відсутність будь-яких суттєвих кроків щодо реформування спрощеної системи оподаткування протягом тривалого 
періоду обумовлена тим, що це питання зачіпає інтереси майже 2,5 млн громадян (1,3 млн підприємців та 1,2 млн найманих 
працівників), а тому будь-які ініціативи в даній сфері, особливо непопулярні, завжди знаходяться під тиском політичних 
чинників. 

 Проблемами, що погіршили ефективність спрощеної системи оподаткування стали: 
– заниження реальних обсягів обороту товарів та послуг, що дають право підприємцям на застосування спрощеної 

системи оподаткування. Починаючи з 1998 р., коли була запроваджена спрощена система оподаткування, індекс споживчих 
цін зріс у 5,5 разу, мінімальна заробітна плата – у 20 разів. Попри стабільність граничної межі доходу, яка дає можливість 
застосовувати спрощену систему оподаткування (для фізичних осіб-підприємців (далі – фізичні особи) – 500 тис. грн, для 
юридичних осіб – 1 млн грн), висока інфляція знизила реальний допустимий показник більш, ніж у п’ять разів. Як наслідок, 
у період економічного зростання (2000-2008 рр.) суб’єкти малого бізнесу в умовах стрімкого зростання оплати праці мали 
скорочувати свої реальні обороти для того, щоб залишитися на спрощеній системі оподаткування. Фактично, спрощена 
система оподаткування наразі відіграє дестимулюючу роль у розвитку та зміцненні малого бізнесу; 

– низька фіскальну ефективність.  Для фізичних осіб, які працювали на спрощеній системі оподаткування, верхня межа 
податку за весь час зросла лише на 20 грн – з 180 до 200 грн. Фактично, з кожним роком реальні доходи бюджету від 
єдиного податку знижувалися, хоча номінально мають висхідну тенденцію. Загалом сектор економіки, де працює 13 % 
працездатного населення, формував лише 1,2 % доходів зведеного бюджету (за даними 2009 р.). Значний розрив між 
фіскальним тиском на підприємства, що працюють на загальних засадах, і тих, хто сплачує єдиний податок, є одним з 
ключових чинників посилення використання даного податкового режиму в цілях мінімізації оподаткування; 

– мінімізація оподаткування. Значна частина суб’єктів підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, займаються мінімізацією оподаткування власного доходу, або є учасниками схем ухилення від сплати 
податків. Основними механізмами податкової мінімізації є: 

1. Перенесення прибутку, який є джерелом сплати податку на прибуток, та об’єкта оподаткування ПДВ на платників 
єдиного податку, які не сплачують дані податки. Суть полягає в тому, що оборот потужної компанії розбивається між 
декількома платниками єдиного податку, що звільняє бізнес від сплати ПДВ та податку на прибуток. Досить відомою є 
схема, коли у великих торговельних комплексах працює декілька платників єдиного податку, кожен з яких контролює 
певний павільйон. Сума єдиних податків значно нижча, аніж сума податку з прибутку та ПДВ, який би довелося сплатити 
компанії, якби вона одноосібно вела торговельну діяльність на загальних умовах оподаткування. 

 2. Мінімізація оподаткування доходів населення. Для оптимізації оподаткування роботодавець змушує (переконує) 
робітника зареєструватися платником єдиного податку і переводить взаємовідносини з ним на контрактну форму 
співробітництва. У даному випадку роботодавець уникає сплати внесків до пенсійного та соціальних фондів, а фізична 
особа – податку на доходи, внесків до пенсійного та соціальних фондів. 

 Крім того, за реєстрації платником єдиного податку суттєво мінімізують свої податкові зобов’язання низка осіб, які 
займаються професійною діяльністю (адвокати, лікарі, консультанти). Гонорари (оплата) послуг таких осіб є достатньо 
високою, проте податок на доходи вони сплачують як наймані робітники із зарплатою 1333 грн на місяць[1]. 

 Попри досить серйозні аргументи проти самого інституту спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, його 
ліквідація не є ефективним рішенням. Спрощена система оподаткування в Україні має важливе соціальне значення. Лише 
офіційно сумарна чисельність фізичних осіб-підприємців та найнятих ними працівників становить 2,5 млн осіб. Очевидно, 
що жодна галузь економіки не зможе адсорбувати таку кількість робочої сили. Крім того, багато видів діяльності, що 
здійснюються даним сегментом бізнесу, можуть бути рентабельними лише за наявності спрощеної системи оподаткування. 

 Необхідно також врахувати, що скасування спрощеної системи не означатиме автоматичний перехід відповідної 
кількості суб’єктів підприємницької діяльності на загальну систему оподаткування. Навпаки, наслідком такого рішення 
стане перехід у тінь значної частини малого бізнесу, що зменшить навіть наявні надходження до бюджету. 

Оскільки питання реформування спрощеної системи стояло досить гостро і суперечки з цього приводу відтягували 
момент ухвалення Податкового кодексу України, то прийнятий Податковий кодекс був введений в дію без відповідних 
статей, що регулюють спрощені режими оподаткування. І лише  після тривалих дискусій і у результаті компромісу між 
бізнесом та владою були прийнято Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України” (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва)”, який вступив в дію 1 січня 2012 року [2] 

Ключовими змінами у спрощеній системі оподаткування стали: 
– підвищення граничного обсягу доходу, при якому можливе застосування спрощеної  системи  оподаткування    (для  

фізичних осіб – з 500 тис. грн. до 3 млн. грн., для юридичних осіб – з 1 млн. до 5 млн. грн.). Безумовний позитивний крок, 
що дасть можливість легалізувати свою діяльність субєктам господарювання, що частково тінізували свої доходи. . На наш 
погляд, доцільно граничний обсяг виручки від реалізації необхідно прив’язати до мінімальної заробітної плати (станом на 1 
січня відповідного року), що  дозволить створити автоматичний індексатор та в майбутньому не вносити додаткових змін до 
законодавства з метою коригування параметрів застосування спрощеної системи . 

– скасування обмежень відносити на витрати платника податку на прибуток витрати на придбання товарів (робіт, 
послуг) у фізичних осіб – платників єдиного податку;  можливість використання підвищених ставок податку у разі: 
перевищення обсягу доходу, передбаченого для кожної з груп платників єдиного податку, при негрошових розрахунках, та  
здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Ці зміни розширили 
можливості застосування спрощеної системи, дали свободу підприємцям і звузили сферу корупційного маніпулювання 
представників податової служби; 



1st International Scientific Internet-Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 27 FEBRUARY, 2013  
STRATEGIC GUIDELINES OF UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT 

80 

– скасування 50% надбавки, що застосовується до фіксованих ставок єдиного податку за кожного найманого працівника. 
З іншого боку, платники єдиного податку, що використовують найманих працівників, як вже зазначалося, у результі 
реформування повинні сплачувати єдиний соціальний внесок, яий на сьогодні складає найбільше фіскальне навнтаження на 
підприємців. У цьому контексті вбачається за доцільне Посилити відповідальність платників єдиного податку за 
використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин з метою забезпечення легалізації трудових 
відносин найманих працівників.  

– скорочення переліку податків та зборів, які не сплачуються платником єдиного податку, зокрема єдиного  
соціального внеску. Тобто по суті, спрощена система оподаткування стала більш зорієнтованою на спрощення 
адміністрування податку через спрощення обліку та звітності, проте у фіскальному розуміннні перетворилася на 
альтернативу податку на прибуток підприємств чи податку з доходів громадян. На наш погляд варто розширити перелік 
податків та зборів, які не сплачуються з одночасним підвищенням ставки єдиного податку. 

– обмеження видів діяльності, на які поширюється спрощена система оподаткування. Зменшення кола платників 
податку дозволить зменшити обсяги мінімізації оподаткування. Зокрема, перелік видів діяльності, на які не поширюється 
спрощена система оподаткування, розширено з метою ліквідації схем мінімізації податкових платежів „надприбутковими” 
суб’єктами малого підприємництва. Проте варто додати обмеження щодо  діяльності, пов’язаної з організацією торгівлі та 
наданням послуг (оренди) зі створення належних умов для здійснення торгівлі фізичними або юридичними особами. Це 
дозволить ліквідувати одну з найпоширеніших схем мінімізації оподаткування. 

Необхідність стимулювання розвитку малого бізнесу при актуалізації згаданих вище негативних явищ потребує досить 
обережного підходу до реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. У процесі реформування цієї 
системи необхідно запровадити низку обмежень для бізнесу, але надати йому нові можливості, що зможуть компенсувати 
негативний ефект. Водночас, як засвідчує практика економічно розвинених країн, традиційно цілі спрощеної системи 
оподаткування полягають не стільки у зниженні рівня оподаткування, скільки в скороченні витрат та часу на ведення 
бухгалтерського та податкового обліку. 

Примітки: 
1. Мединська Т.В., Балянда О.С. Особливості реформування спрощеної системи оподаткування в Україні // Науковий вісник 

НЛТУ. - 2012. - № 21.1. – Доступно з: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_1/302_Med.pdf 
2. Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 4 листопада 2011 
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PROBLEMS OF REFORMING THE SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM IN UKRAINE 
In the thesis provides an overview of the major problems that worsened the efficiency of the simplified taxation system, are 

analyzed the key changes in the reform of the simplified system, found their advantages and disadvantages. 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 
Останніми роками глобальні проблеми людства, включаючи екологічну і продовольчу, набули особливого значення і 

опинились в центрі уваги світової громадськості. Особливою увагою огорнуті проблеми глобального потепління, 
збереження довкілля і забезпечення населення якісним продовольством. У системі міжнародних організацій, на 
регіональному і локальному рівнях приймаються різні рішення та проекти зниження небезпек загрозливих для людства; 
вивчаються ті досягнення науки і практики, які можуть виявитися корисними для вирішення чи пом’якшення виникаючих 
проблем. В зв'язку з цим, все більшої актуальності набуває, такий напрям в розвитку світового сільського господарства, як 
органічне сільське господарство. 

Органічне сільське господарство, за визначенням Міжнародної федерації сільськогосподарського органічного руху 
(IFOAM), є системою виробництва, яка дозволяє зберігати здоров’я ґрунтів, екосистем і людей [1]. Воно залежить від 
екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних циклів, характерних для місцевих умов, при цьому 
забороняється використання шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі, а інколи непоправимі наслідки (наприклад, 
повені, засухи, пилові бурі – це, по суті, маніфестація відказу природи подальше терпіти зловживання).  

Органічне сільське господарство поєднує в собі певні традиції, наукові дослідження, розробки та нововведення з метою 
покращення стану навколишнього середовища, сприяння розвитку справедливих взаємовідносин і належного рівня життя. 

Українське суспільство ще не дуже обізнане в тому, що саме означають такі поняття, як “органічне сільське 
господарство”, “органічні продукти”, “органічний спосіб виробництва”. Згідно зі світовими стандартами, органічним 
вважається сільське господарство, в якому не використовуються синтетичні хімікати, яке передбачає мінімальну оранку 
ґрунту, не застосовує генетично модифікованих організмів і т.д. 

Результатом органічного сільського господарства є органічні продукти харчування, при виробництві яких: по-перше, у 
рослинництві заборонено використовувати отрутохімікати для боротьби з бур’янами, шкідниками й хворобами рослин, а 
також мінеральні добрива синтетичного походження; по-друге, категорично заборонено використання генетично 
модифікованих організмів; по-третє, у тваринництві не дозволяється використовувати стимулятори росту, гормони й 
антибіотики, а для лікування тварин застосовувати профілактичні заходи й гомеопатичні препарати [2]. 

Спад українського сільськогосподарського виробництва, стрімке зменшення закупівель господарствами хімічних засобів 
захисту і мінеральних добрив, посприяли збереженню великих території відносно чистої землі. Україна  своїм 
природнокліматичним і ресурсним потенціалом повинна  зайняти одне з провідних місць серед виробників 
сільськогосподарської органічної продукції, реалізації її на експорт та забезпечення внутрішнього ринку. 

Маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на 
внутрішньому ринку, держава вже досягла певних результатів розвитку власного органічного виробництва, зокрема площа 
сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної органічної продукції, 
складає більше чверті мільйона гектарів, а наша держава займає почесне двадцять перше місце світових країн-лідерів 
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органічного руху. Частка сертифікованих органічних площ серед загального об’єму сільськогосподарських угідь України 
складає майже 0,7%. При цьому Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі 
органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних культур [1]. 

Принципи органічного сільського господарства досить прості: обробка землі за допомогою поверхневого культивування 
на глибину не більше п’яти сантиметрів при повній відсутності хімічних добрив, пестицидів і синтетичних речовин. Для 
боротьби з шкідниками і захистом рослин від хвороб застосовуються лише натуральні засоби, наприклад, витяг з часнику, 
використання тільки органічних добрив. 

Головне завдання органічного сільського господарства - збереження довкілля і підвищення родючості ґрунту. Загалом 
органічне сільське господарств дозволить вирішувати завдання на екологічному, агротехнічному, мікро- і 
макроекономічному рівнях. 

На екологічному рівні органічне сільське господарство здатне виробляти і використовувати нові технології, які б не 
порушували природного функціонування природного середовища та створювали умови для нормального функціонування 
усіх форм власності і господарювання. 

Мікроекономічний рівень забезпечить здатність аграрної економіки без збитку для національної економіки перейти з 
одного способу виробництва на інший. Зокрема, з “витратної” і ресурсномісткої економіки, на ресурсозберігаючу економіку 
та на новий спосіб ведення сільського господарства, – економічно-вигідний. 

Агротехнічний рівень дасть можливість розвитку сільськогосподарського виробництва, протягом тривалого періоду 
часу обробітку сільськогосподарських культур, підтримувати на належному рівні родючість ґрунту. 

На макроекономічному рівні оцінюється здатність усього сільського господарства забезпечити населення повноцінним 
харчуванням, створення бази продовольчої безпеки, розширення її позицій на світових аграрних ринках екологічно чистою 
продукцією. 

Верховною Радою України 18 вересня 2012р., ухвалено Закон “Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини”, що дасть поштовх до розвитку й заохотить суб’єктів господарювання 
працювати у сфері органіки. Прийнятий новий Закон визначає правові, економічні та соціальні основи виробництва та обігу 
органічної сільськогосподарської  продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямований на 
забезпечення справедливої конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення 
основних показників стану здоров'я населення, збереження природного навколишнього середовища, раціонального 
використання ґрунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування 
впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні [3]. 

Прийняття Закону дає змогу сформувати стійкіше інституційне середовище повним пакетом ефективної законодавчої 
бази європейського рівня і створення реального правового поля для забезпечення рівних умов функціонування суб’єктів 
господарювання органічного напрямку. 

Окрім зазначеного Закону на державному рівні затверджено Державну цільову програму розвитку українського села на 
період до 2015 року й відповідні регіональні програми розвитку, які сприятимуть виробництву органічної продукції, а також 
виконанню плану доведення обсягу частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського 
господарства до 10 відсотків, передбачається стимулювання ведення органічного сільського господарства, унормування 
розвитку органічного землеробства та створення системи його сертифікації [2]. 

Доцільність розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні  зумовлена необхідністю: - 
відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього середовища; - розвитку сільських територій та підйому рівня 
життя сільського населення; - підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва; - 
забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією; - зміцнення експортного потенціалу держави; - поліпшення 
іміджу України як виробника та експортера високоякісної здорової органічної продукції; - забезпечення продовольчої 
безпеки в Україні та світі; - раціональне господарювання спрямоване на захист здоров’я людей; - поліпшення загального 
добробуту громадян та економічного розвитку держави. 

Концепція виробництва органічної продукції – це компроміс між якістю продукції та техногенним навантаженням на 
навколишнє середовище із значним підвищенням ціни. Органічне сільське господарство має строго обмежене коло 
дозволених прийомів і методів для боротьби з негативними чинниками, які супроводжують господарську діяльність, 
підвищують рівень її ризикованості. Вагомим фактором переходу до органічного сільськогосподарського виробництва є 
нематеріальна мотивація підприємців, повне виключення застосування засобів хімізації формує нешкідливі для здоров’я 
умови праці. Підприємець, що бажає займатись розвитком органічного виробництва, має бути наділений почуттям 
відповідальності за свої дії, відносно майбутніх поколінь. 

Незважаючи на гострі проблеми становлення, органічний сектор в Україні може бути багатообіцяючим і дуже 
перспективним через наявність в країні родючих чорноземних ґрунтів та міцних традиції сільськогосподарського 
виробництва. 

Органічне сільськогосподарське виробництво створює сприятливі можливості для забезпечення ринку сертифікованими, 
здоровими та безпечними продуктами харчування, що певним чином, зменшуватиме глобальні проблеми людства. 

Примітки: 
1.Федерація органічного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organic.com.ua. 
2.Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року від 19.09.2007 р. №1158 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minagro.gov.ua. 
3. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини : Закон України від 18 вересня 

2012року // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.organic.com.ua/uk/homepage/. 

Mariana Dybravska, Bogdanna Kosovych 
Ivan Franko National University of L’viv 

DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE 
Organic agriculture is a production system that supports the health of soils, ecosystems and people. Organic agriculture has great 

potential to improve the economic, social and ecological environment; it contributes to an integrated rural development and the 
improvement of public health. 
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In Ukraine the slow development to organic agricultural production, which is caused by in complete establishment of the legal 
and regulatory frame work that clearly outlined the state policy in the field of organic production, created the conditions for the legal 
recognition and protection of organic products, the formation of a national certification system, rules, standard sand clear, effective 
system of states up portend stimulate the development of organic production? However, despite the acute problems off oration, the 
organic sectoring Ukraine is very promising, because the state has considerable potential, particularly the presence of chernoze 
mends tong tradition of agricultural production. 

Наталія Думич 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Основною метою кожного господарюючого суб’єкта є одержання високих фінансових результатів. Фінансовий 
результат відображає всі сторони діяльності підприємства: технологічні особливості певної галузі, рівень виробництва та 
реалізації продукції; ефективність системи управління; прибутковість та рентабельність підприємства. Адже, саме шляхом 
детального дослідження доходів та витрат і належної організації їх обліку можливо забезпечити високий рівень 
економічного управління підприємством, визначити оптимальне ціноутворення та планування якісних і кількісних 
показників, а також достовірно оцінити фінансові результати діяльності підприємства з подальшим виявленням внутрішніх 
резервів їх поліпшення. 

Разом з цим, ще не знайшли  свого оптимального вирішення ряд питань обліку фінансових результатів діяльності 
підприємства і потребують подальших наукових досліджень та обґрунтування шляхів їх вдосконалення. 

Фінансові результати діяльності підприємства значною мірою залежать від рівня управління його фінансами, що 
обумовлює необхідність розвитку інформаційної системи фінансового менеджменту, вдосконалення її організаційної 
структури, визначення принципів утворення та умов розподілу і поєднання інформаційних потоків. 

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності суб’єкта господарювання є 
необхідною складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Як основний узагальнюючий показник 
фінансових результатів діяльності підприємства, прибуток є важливим джерелом формування його капіталу, забезпечення 
фінансової стійкості та платоспроможності [3, с. 533]. 

В наш час важливим є правильне розмежування між доходами та витратами підприємства, в результаті чого буде 
правильно визначено фінансовий результат діяльності підприємства. 

Як відомо, суттєві зміни відбулися в методиці визначення фінансових результатів із запровадженням Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.   

Згідно діючих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, фінансовий результат визначають за певним видом 
діяльності. Його розглядають з позиції, чи отриманий він в результаті звичайної чи надзвичайної діяльності. 

Залежно від виду діяльності розрізняють доходи від: 
- звичайної діяльності; 
- надзвичайної діяльності. 
Звичайна діяльність, у свою чергу, поділяється на операційну та іншу звичайну діяльність (фінансову і інвестиційну). 

Визначення прибутку як фінансового результату господарської діяльності є одним із важливих питань методології 
бухгалтерського обліку в усі часи його функціонування [1, с. 60]. 

Кінцевий фінансовий результат (прибуток чи збиток) підприємства складається із фінансового результату від операцій, 
які є предметом його основної діяльності, іншої операційної, фінансової та інвестиційної, а також від операцій, які 
виникають як наслідок надзвичайних подій. 

Визначення фінансових результатів діяльності не може дати повної характеристики всьому різноманіттю ситуацій, 
пов’язаних з визначенням фінансових результатів підприємства в процесі його господарської діяльності. Певна 
невідповідність існує між ознаками видів діяльності, доходів та формування фінансових результатів. Для того, щоб 
уникнути такої невідповідності у віднесенні операцій до того чи іншого виду діяльності, необхідно чітко розмежувати види 
діяльності та операції які до них відносяться [1, с. 62]. 

Розглядаючи питання формування фінансових показників діяльності, слід зазначити, що в нормативних документах є 
певна невідповідність у визначенні класифікаційних ознак видів діяльності. Згідно з П(С)БО 3 і Планом рахунків 
формування показників здійснюється за такими видами діяльності: звичайна, основна, операційна, фінансова, інвестиційна, 
від надзвичайних подій, інша діяльність. 

Відповідно до П(С)БО 15 “Дохід” і до Плану рахунків доходи отримані від основної діяльності, називають “Дохід від 
реалізації продукції (робіт, послуг)”. Основна діяльність – це операції, що пов’язані з виробництвом та реалізацією 
продукції (робіт, послуг). Вони забезпечують основну частку доходу підприємства і є головною метою створення його. 
Тому дохід, отриманий від основної діяльності, доцільно називати “Дохід від основної діяльності”, а рахунок 70 “Доходи 
від реалізації” замінити назвою “Доходи від основної діяльності” [2, с. 8]. 

За рахунком 71 “Інший операційний дохід” узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності. 
Облік витрат ведеться на відповідних рахунках 90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на 
збут”. Інші операційні витрати обліковуються на рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності”. За дебетом рахунків 
відображаються суми визнаних витрат в розрізі статей, встановлених П(С)БО 16 “Витрати”, а за кредитом – їх списання на 
результативний рахунок 791 “Результат операційної діяльності”. Структура рахунку дозволяє співставляти загальну суму 
отриманого доходу з сумою понесених витрат від основної і іншої операційної діяльності. 

Між фінансовою і інвестиційною діяльністю й отриманими від неї доходами існує така ж невідповідність. Тому 
пропонуємо внести деякі зміни до Плану рахунків. Так, рахунок 73 “Інші фінансові доходи” перейменувати у “Доходи від 
фінансової діяльності”. Пропонуємо отримані від інвестиційної діяльності доходи називати «доходи від інвестиційної 
діяльності», рахунок 74 «Інші доходи», а рахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності» назвати «Результат 
інвестиційної діяльності» [2, с. 9]. 

На основі цих пропозицій формується єдиний підхід для складання і подання всіх форм звітності щодо використання 
понять “операційної”, “інвестиційної”, “фінансової” діяльності підприємства і “надзвичайних подій”, з безпосередньою 
відповідністю їх з рекомендаціями щодо структури рахунків обліку фінансових результатів діяльності. 
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Проведені дослідження з вдосконалення обліку і відображення у звітності інформації про результати діяльності 
підтверджують необхідність запровадження єдиних класифікаційних ознак і більшої конкретики обліку доходів, витрат, що 
потребує зміни у формі звіту про фінансові результати і методичних засадах формування інформації за показниками Звіту в 
системі рахунків бухгалтерського обліку. Такий підхід виправданий з економічної точки зору, оскільки співставлення 
показників доходів та витрат за джерелами та напрямками їх утворення дає можливість виявити найбільш прибуткові 
господарські операції. 

Примітки: 
1. Власюк Г.В. Проблеми та напрями вдосконалення обліку фінансових результатів. // Держава та регіони. – 2009. – №6. 

– с.60 – 64. 
2. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні// Бухгалтерський 

облік і аудит. – 2008. – №4. – с. 7 – 11. 
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст]: підручник для студентів 

економічної спеціальності вищих навчальних закладів / Н.М. Ткаченко. – 6 – те видання: К.: А.С.К., 2002. – 784с. 

Nataliya Dumych 
Ivan Franko National University of L’viv 

AREAS OF  IMPROVEMENT OF ACCOUNTING FINANCIAL PERFORMANCE OF  THE COMPANY  
Considered and analyzed in the existing literature directions for improvement of accounting financial performance of the 

company. Suggested areas for improvement with the peculiarities of enterprises. Considered income and expenses of the enterprise 
and ways for improvement. Methodological basis of income accounting have been studied and directions of their improvement have 
been proposed. Proposed changes to compile all forms of financial statements.  

Ірина Дутчак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО  
АНАЛІЗУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

Подальша розбудова ринкових відносин зумовила пошук нових шляхів вирішення проблем, пов’язаних з перехідними 
етапами розвитку економіки. Аналіз будівельної діяльності дає можливість виявити сильні та слабкі сторони господарської і 
фінансової діяльності підприємства, конкурентні переваги, слабкі місця, простежити тенденції розвитку на основі динаміки 
економічних показників та прийняти обґрунтовані рішення, які випливають з такого аналізу, що є актуальним у 
сьогоднішніх умовах. 

Серед загальної суми капітальних інвестицій основну питому вагу  становлять, як правило, капітальні інвестиції на 
будівництво, яке може здійснюватись як господарським, так і підрядним способом. 

Оскільки будівництво окремих об’єктів особливо великої вартості може тривати декілька років, то рівень виконання 
плану капітального будівництва характеризують за двома показниками: 

1) діленням кошторисної вартості фактичного обсягу будівництва на планову вартість будівництва за рік; 
2) діленням фактичної вартості будівництва на планову вартість будівництва за рік. 
Під кошторисними витратами розуміють середні витрати при середніх умовах будівництва, з якими фактичні витрати на 

підприємстві, як правило, не співпадають. 
Якщо будівництво здійснюється підрядним способом, то бухгалтер контролює лише якість і строки будівництва. А якщо 

будівництво здійснюється господарським способом, то виникає можливість аналізувати вартість будівництва за головними 
статтями: 

1) будівельні матеріали – причинами перевитрат можуть бути як збільшення затрат на їх доставку до об’єкта 
будівництва, так і низька якість будівельних матеріалів, а також підвищення відпускних цін на будівельні матеріали; 

2) оплата праці – перевитрати можуть бути за рахунок підвищення питомої ваги ручних робіт, перенесення частини 
обсягу будівництва на зимовий період, при якому розцінки оплати праці будуть вищими, ніж влітку, приписки при 
нарахуванні оплати праці тощо; 

Щодо капітального будівництва значним недоліком вважається наявність незавершеного будівництва. Об’єктивною 
причиною його наявності є значна вартість будівельного об’єкта, а тому за рік його здійснити практично неможливо. 
Причиною росту його вартості можуть бути підвищення відпускних цін на будівельні матеріали, підвищення вартості 
послуг. Суб’єктивною причиною є будівництво незапланованих об’єктів, що супроводжується «розпорошенням» коштів. 
Потрібно дотримуватись черговості будівництва, спрямовувати його в першу чергу на реконструкцію діючих основних 
засобів, які швидше окуповуються. 

Крім контролю за якістю, строками і вартістю будівництва, рекомендовано здійснювати техніко-економічний аналіз, в 
межах якого розраховують планові і фактичні показники продуктивності праці: об’єм будівельно-монтажних робіт на 
одного працівника та на одну відпрацьовану людино-годину в будівництві. Одночасно визначається розмір фонду оплати 
праці на 1 працівника та 1 людино-годину з дотриманням переважаючих темпів росту продуктивності праці над темпами 
росту її оплати. 

До техніко-економічних показників належать величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, 
використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції. Техніко-економічні 
показники застосовуються для планування та аналізу організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, 
використання основних і оборотних засобів, трудових ресурсів; вони є основою при розробці техпромфінплану 
підприємства, встановлення прогресивних техніко-економічних норм і нормативів. Розрізняють техніко-економічні 
показники загальні (єдині) для всіх підприємств і галузей і специфічні, що відображають особливості окремих галузей [2].    

Техніко-економічний аналіз виконують економісти, інженерно-технічні працівники, робітники та органи управління за 
даними оперативної і періодичної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних 
взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для 
раціоналізації використання ресурсів. Техніко-економічний аналіз – це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. У 
процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і 
окремих робочих місць. Термін «техніко-економічне обґрунтування» має той же зміст, що і проектний аналіз, однак, як 
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правило, розуміється більш вузько як аналіз інвестиційних проектів лише з погляду комерційних, технічних і фінансових 
аспектів. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) використовується як розрахунок економічної доцільності здійснення 
проекту, заснований на порівняльній оцінці витрат і результатів ефективності використання, а також строку окупності 
вкладень.  

Джерелом інформації для техніко-економічного аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного, 
бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік 
до складання підсумкової звітності. На підставі результатів аналізу приймаються важливі управлінські рішення. Нині роль 
техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження 
нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси випливає 
потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників. Для аналізу основних техніко-економічних 
показників діяльності підприємства рекомендовано складати аналітичну таблицю. У такій таблиці аналізуються показники 
за попередні 3-5 років: 1) виробіток; 2) обсяг реалізації; 3) собівартість; 4) вартість майна (середньорічна); 5) вартість 
активів (первісна вартість, середньорічна); 6) вартість основного капіталу; 7) кількість працівників; 8) чистий прибуток; 9) 
фонд оплати праці. На основі наведених показників аналізується: 1. Фондовіддача та фондомісткість; 2. Продуктивність 
праці; 3. Середня заробітна плата; 4. Показники рентабельності. Після розрахунків складаються висновки на основі 
отриманих результатів. На підприємстві основними показниками є рентабельність, товарооборотність. Техніко-економічні 
показники в будівництві характеризують: 1) генплани; 2) індивідуальні житлові будинки; 3) багатоповерхові житлові 
будинки; 4) громадські споруди.  

Техніко-економічна ефективність розглядається, як категорія, яка виражає результативність розвитку технологічного 
способу виробництва безвідносно до існуючих відносин економічної власності та господарського механізму. Двома 
основними сторонами техніко-економічної ефективності, є продуктивна і продуктивно-речова. Продуктивна ефективність 
розкриває результативність використання продуктивних сил загалом та їх окремих елементів. Показники цієї ефективності 
такі [1]: 1) результативність використання робочої сили; 2) продуктивність, надійність, довговічність, якість засобів праці, 
яка вимірюється в їх фондовіддачі; 3) якість предметів праці – сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, що 
вимірюється в їх матеріаломісткості; 4) прогресивність технології; 5) рівень розвитку науки та використання досягнень НТР 
у виробництві; 6) якість і надійність інформаційного забезпечення виробництва; 7) якість та надійність енергетичного 
забезпечення виробництва; 8) відповідність вимогам сучасного виробництва форм та методів організації праці. 
Продуктивно-речова ефективність характеризує результативність функціонування системи продуктивних сил у взаємодії з 
їх речовою формою – техніко-економічними відносинами спеціалізації, кооперування, концентрації виробництва та ін.      
Узагальнюючий показник техніко-економічної ефективності характеризує трудомісткість виробництва, тобто питома вага 
різних технологічних способів виробництва (що базуються на ручній, машинній та автоматизованій праці) та ін. 

Таким чином, система показників техніко-економічного аналізу дозволяє всесторонньо оцінити стан і перспективи 
діяльності будівельного підприємства за різними напрямами, зокрема, за об’єктами будівництва, за будівельними 
контрактами, за діяльністю суб’єкта господарювання вцілому.   

Примітки: 
1. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр 

«Академія», 2000. – 864 с. 
2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз у будівництві: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2007. – 236 с. 

Iryna Dutchak  
Ivan Franko National University of L’viv 

IMPROVEMENT OF METHODS FOR THE TECHNICAL-ECONOMIC ANALYSIS OF CAPITAL CONSTRUCTION 
The thesis exposes the system of indicators of technical-economic analysis of capital construction.  The results of the technical-

economic analysis are used to support management decisions.  The system of indicators of technical-economic analysis allows to 
comprehensively assess the state and prospects of the construction companies in a variety of areas, including the construction of 
objects, building contracts, the entity’s activities in general. 

Орися Жарківська, Наталія Камінська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ  
У ПРОГНОЗУВАННІ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ 

На сьогодні для України, яка перебуває в умовах ризиків погіршення економічної ситуації у світовому масштабі та 
проведення активних економічних реформ в середині самої країни, питання прогнозування валютного курсу є надзвичайно 
актуальним. Без надійного прогнозування валютного курсу неможливо здійснювати точну оцінку результатів 
зовнішньоекономічної діяльності країни. Своєчасне прогнозування валютного курсу є вагомим фактором підвищення 
прибутковості підприємств, що, в свою чергу, позитивно впливає на економіку країни загалом. 

Прогнозування валютного курсу в сучасних умовах України є доволі складним, адже на валютний курс має вплив 
велика кількість факторів, це і постійні коливання на світовому валютному ринку, і зростання обсягу національного доходу, 
який зумовлює підвищення попиту на іноземні товари, і стан платіжного балансу, де за активного платіжного балансу 
підвищується курс національної валюти, адже підвищується попит на неї з боку зовнішніх боржників, а за пасивного 
платіжного балансу може відбуватися зниження курсу національної валюти, так як боржники продають валюту цієї країни з 
метою погашення своїх зовнішніх зобов’язань та ще багато інших. Все це зумовлює складність побудови моделей 
прогнозування. Але все ж існує ряд моделей, що характеризуються доволі високою ефективністю прогнозування динаміки 
валютного курсу. Розглянемо особливості побудови моделі прогнозування на основі аналітичних залежностей, яка є однією 
із основних моделей прогнозування в даній сфері, проаналізуємо її сильні і слабкі сторони.  

Модель прогнозування на основі аналітичних залежностей будується на основі аналізу механізму утворення валютного 
курсу під впливом певних чинників (параметрів) та складання відповідних математичних залежностей між вхідними та 
вихідними параметрами моделі. Вигляд залежностей в цьому випадку буде залежати від характеру і виду взаємодіючих 
чинників, що впливають на формування валютного курсу. Модель базується на теорії про паритет купівельної 

спроможності валют. В ідеальному випадку прогнозне значення валютного курсу кВ  можна розрахувати за формулою: 
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де М  - пропозиція грошей в даній країні; зМ  - пропозиція грошей в порівняльній країні; ВВП  - реальний валовий 

внутрішній продукт (в постійних цінах) в даній країні; зВВП  - реальний валовий внутрішній продукт (в постійних цінах) 

в порівняльній країні. 
Також потрібно проаналізувати інші чинники, що впливають на коливання валютного курсу. Тому розраховуються 

відповідні корегуючи коефіцієнти (показники) іЧ , які доповнюють формулу (1). В результаті узагальнена модель буде 

мати наступний вигляд: 
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де 621 ..., ЧЧЧ  - значення окремих чинників, які впливають на формування валютного курсу. 

Для отримання ефективної моделі прогнозування на основі аналітичних залежностей необхідно ретельно аналізувати 
характер впливу чинників, що формують валютний курс. Важливу роль в моделюванні коливань валютного курсу відіграє 
наявність статистичних даних про кількісні значення його параметрів та характер їх впливу на динаміку валютного курсу. 
Прогнозування валютних курсів на основі аналітичних залежностей може мати високу ефективність, проте модель потребує 
величезної аналітичної роботи з пошуку чинників та визначення їх впливу на валютний курс у можливих ситуаціях, 
урахування часових лагів між початком змін у чинниках, що впливають на валютний курс, і зміною самого валютного 
курсу, врахування одночасного впливу на валютний курс можливих змін декількох чинників тощо. Саме визначення 
характеру впливу чинників на валютний курс складає основну складність при використанні моделі. Визначення характеру 
впливу таких чинників потребує значних обсягів статистичних даних та здійснення їх обробки, що під силу тільки 
спеціалізованим фінансовим установам та великим фінансовим корпораціям[2]. 

Отже, прогнозування валютних курсів є складним завданням, яке, на сьогоднішній час, дозволяє дещо спростити 
застосування сучасних комп’ютерних технологій. Але залишається актуальним пошук кращих підходів до прогнозування та 
моделювання валютних курсів з метою підвищення ефективності функціонування економічних систем різних рівнів. 

Примітки: 
1. Козловський С. В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої 

логіки: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ек. наук: спец.: 08.03.02 «Економіко-математичне 
моделювання» / С. В. Козловський. – Хмельницький, 2003. – 20с. 

2. Козловський С.В., Козловський В.О. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні: 
Монографія / Козловський С.В., Козловський В.О. – Вінниця: «Книга-Вега» ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2005. – 
240 с. 

3. Скнарь А.О. Моделі короткострокового прогнозування валютних курсів в умовах недостатньої інформації: 
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.03.02 «Економіко-математичне 
моделювання» / А. О. Скнарь. – Київ, 1998. – 20с. 

Ірина Жук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ  

Проведення системного аналізу маркетингового середовища діяльності суб’єктів туристичних послуг в Україні потребує 
використання певної методології як сукупності підходів, способів, методів та процедури отримання необхідного наукового 
результату. Оскільки основним об’єктом такого дослідження є маркетингове середовище, вважаємо, що насамперед слід 
охарактеризувати його суть, визначити етапи його проведення.  

Так, згідно положень класичної концепції маркетингу визначення суті маркетингового середовища розкривається через 
сукупність усіх факторів макро- та мікросередовища, які здійснюють безпосередній вплив на маркетингову діяльність 
суб’єкта підприємництва на ринку. Отже, виходячи із цього, метою такого дослідження є вивчення впливу сукупності усіх 
цих факторів на активне пристосування діяльності суб’єктів підприємництва до швидкозмінного ринкового середовища. 
Саме в такому контексті більшість фахівців і визначають суть дослідження маркетингового середовища. Зокрема, 
американський вчений Г. А. Черчілль характеризує маркетингове дослідження як функцію, яка з’єднує організацію зі 
споживачами через інформацію. Саме інформація використовується для виявлення та визначення можливостей та проблем 
маркетингу для розроблення, уточнення, оцінки та контролю за виконанням маркетингових заходів [11, с. 22].    

Аналізуючи маркетингове середовище більшість науковців схильні виділяти декілька послідовних етапів проведення 
його дослідження, адже запорукою успішності таких досліджень є використання системного та послідовного підходу до 
збору та аналізу даних. Зокрема, різні підходи до процесу організації досліджень маркетингового середовища суб’єкта 
підприємництва представлені у табличній формі (див. табл. 1). 

В цілому погоджуючись із запропонованими підходами, вважаємо, що саме від чіткої постановки проблеми, яка 
потребує вирішення, від формування мети та завдання маркетингу, від вибору методики дослідження залежить визначення 
поетапності процесу маркетингового дослідження. Виходячи із того, що метою такого маркетингового дослідження є 
забезпечення суб’єкта туристичної діяльності достовірною та різнобічною інформацією щодо вибраних вітчизняних ринків. 

Таким чином, проаналізувавши методики комплексного маркетингового дослідження, можемо стверджувати, що вони 
насамперед ґрунтуються на необхідності створення спеціальних таблиць, які використовуються для порівняння рівня 
туристичної привабливості країни за певною кількістю факторів з метою визначення послідовності і пріоритетності 
вітчизняних цільових ринкових сегментів. Крім цього, ці методики дозволяють також досить ґрунтовно вивчити 
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маркетингове середовище цільового експортного ринку, а отже, – не потребують проведення додаткових маркетингово-
соціологічних досліджень. 

Таблиця 1 
Характеристика підходів до організації маркетингових досліджень 

Р. Б. Ноздрьова, В. Ю. Гречков Ф. Катеора та Дж. Ґрагам Г. А. Черчілль 
1. Визначення проблеми. 
2. Створення плану маркетингових 
досліджень з визначенням цілей, 
об’єкту та предмету дослідження.  
3. Збір даних. 
4. Відбір достовірної, якісної 
інформації.  
5. Накопичення інформації.  
6. Формування таблиць і графіків на 
основі зібраної інформації.  
7. Осмислення та інтерпретація 
даних, підведення висновків. 
8. Прогноз майбутнього розвитку 
ситуації. 

1. Визначення проблеми та 
встановлення завдань дослідження.  
2. Визначення джерел інформації з 
метою виконання поставлених завдань 
дослідження. 
3. Обґрунтування коштів та вигод 
від маркетингового дослідження. 
4. Збір достовірних даних з 
основних чи/та вторинних джерел. 
5. Аналіз, інтерпретування та 
сумування результатів.  
6. Ефективне розповсюдження 
результатів для прийняття рішень. 
 

1. Визначення проблеми. 
2. Визначення завдань, постановка 
гіпотези дослідження. 
3. Визначення методу збору даних. 
4. Створення форм, які необхідно 
заповнювати в процесі дослідження. 
5. Аналіз та інтерпретація даних. 
6. Підготовка звіту щодо результатів 
дослідження. 

Джерело: складено автором на основі [9; 11; 13] 
 
Якщо більш детально розкривати суть методики часткового маркетингового дослідження, то варто зауважити, що ці 

методики побудовані на необхідності вибору декількох найважливіших критеріїв оцінювання маркетингового середовища 
вітчизняних ринків. Серед таких методик, на наше переконання, особливої уваги заслуговує дискретно-матричний підхід 
класика маркетингу Філіпа Котлера щодо способів визначення найсприятливішого вітчизняного ринку. Згідно цього 
підходу передбачається  використання  так званої матриці оцінювання ризиків за трьома такими основними  критеріями                        
10; 14, с. 411: 

 привабливість ринку (місткість ринку, динаміка зростання обсягів ринку, різноманітність ринку – асортимент товару, 
прибутковість, інтенсивність капіталовкладень, технологічні прориви, соціальне та правове середовище тощо); 

 власні конкурентні переваги у порівнянні з іншими конкурентами (різноманітність товарів, динаміка збуту 
(зацікавленість споживачів у товарі), існуюча частка ринку, широта асортименту у порівнянні з конкурентами тощо); 

 ризики (політичний, економічний, комерційний, валютний та ін.). 
Слід зазначити, що у процесі використання такої методики організація маркетингового дослідження передбачає також 

розроблення спеціальної таблиці для визначення найпривабливішого для суб’єкта підприємництва вітчизняного ринку. 
Очевидно, що використання дискретно-матричного підходу, розробленого  Ф. Котлером не потребує значних витрат для 

обґрунтування прийняття та реалізації маркетингових управлінських рішень, у цілому дає загальне уявлення про 
особливості та потенціал розвитку вітчизняного ринку за умови правильного вибору критеріїв дослідження. Крім цього, 
такий підхід є досить простим у використанні і не потребує великого досвіду маркетингової діяльності. Але слід мати на 
увазі, що цей метод, як і більшість часткових методик маркетингового дослідження, не завжди може забезпечувати 
достатньою інформацією для створення маркетингових програм на цільовому ринку і тому інколи потребує додаткових 
досліджень. 

Таким чином, на основі вищепроведеного аналізу можемо прийти до висновку, що одним із основних критеріїв 
ефективності методики маркетингового дослідження країн є чітке окреслення завдань та цілей їх проведення. Не менш 
важливим у цьому плані є  визначення виду самої методики проведення та організації такого дослідження, що дозволить 
виділити кількість факторів маркетингового аналізу,  яка є необхідною для виконання поставлених маркетингових цілей та 
завдань. Крім цього, ключовим критерієм ефективності методики маркетингового дослідження є визначення конкурентних 
позицій суб’єкта туристичної діяльності  на цільових експортних ринках, адже саме наявні конкурентні переваги є 
важливим чинником як при виборі послідовності пріоритетних вітчизняних ринкових сегментів, так і при визначенні 
внутрішнього потенціалу діяльності суб’єкта туристичної галузі. Саме рівновага між цими критеріями, на наше 
переконання, дозволить у достатній та необхідній мірі вивчити ситуацію в країнах дослідження, визначивши при цьому 
можливості суб’єкта туристичної діяльності по відношенню до вимог цільових експортних ринків. 

Отож, синтезуючи усе вищевикладене, можемо дійти до висновку, що підґрунтям на ринку туристичних послуг України 
є дослідження маркетингового середовища. Адже, таке дослідження забезпечує суб’єкта туристичної діяльності 
достовірною інформацією для прийняття таких важливих управлінських рішень в маркетинговій діяльності як визначення 
переліку туристично привабливих країн у порядку їх пріоритетності, вибір підходу до мікросегментації; визначення 
конкурентних позицій суб’єкта господарювання на цільових ринкових сегментах; вибір способу присутності на них; 
розробка маркетингового комплексу та визначення напрямів зміни/адаптації існуючої організаційної структури суб’єкта 
господарювання.  

Таким чином, методологію дослідження маркетингового середовища діяльності суб’єктів туристичних послуг України 
ми вивчили на основі узагальнення та проведення детального аналізу комплексних та часткових методик маркетингового 
дослідження вітчизняного ринку та визначення ключових критерії, які підвищують ефективність та результативність 
обраної методики вибору оптимального цільового вітчизняного ринку.  

Примітки: 
1.   Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. / Дж. Р. Эванс, Б. Берман. – М.: Сирин, 2002. – 308 с. 
4.   Титова Н.Е. Маркетинг: Учеб. пособ. для студ. вузов / Н.Е. Титова, Ю.П. Кожаев. – М.: Владос, 2003. – 352 с. 
5.    Котлер Ф. Основы маркетинга. / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 640 с.  
6. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учеб. для вузов / Пер. с англ. под ред.                  

Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с. 
7. Котлер Филип, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е изд. – М.; 

СПб.; К.: Издат. дом ,,Вильямс” 1999. – 1056 с.  



27 ЛЮТОГО 2013 Р.  І-ША Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 87

 

8. Ланкар Р. Туристический маркетинг. Академия рынка: маркетинг / Р. Ланкар, Р. Оллье. – М.: Экономика, 1993. – 
572 с. 

9. Ноздрьова Р. Б.  Маркетинг: учебн.  / Р. Б. Ноздрьова,  В. Ю. Гречков. – М. : ЮРИСТЬ, 2000. – 321 с. 
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Iryna Zhuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

METHODOLOGY MARKETING ENVIRONMENT OF BUSINESS TRAVEL SERVICES IN UKRAINE 
A systematic analysis of the marketing environment of business travel services in Ukraine by using a methodology as a 

combination of approaches, techniques, methods and procedures for obtaining the necessary scientific result is carried out. 
Characteristic approaches to the process of research marketing environment of business entity is presented in a tabular form. 

Микола Жук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОМОГОСПОДАРСТВА 
Домогосподарство (і сім'я зокрема) залишається сьогодні одним з найменш досліджених суб'єктів ринку, незважаючи на 

те, що соціологи та економісти останнього десятиліття намагаються систематично аналізувати економічну поведінку 
домогосподарства та його членів. 

Актуальність теми дослідження і значимість вивчення даної теми проявляється в тому, що для соціально-економічних 
умов, що склалися в Україні, як для ринкової економіки, характерне виділення трьох основних  суб'єктів. До них, поряд, з 
державою і фірмами, відносять і домогосподарство, що формує найчисленнішу групу суб'єктів. 

Об’єктом дослідження в даній роботі виступає домогосподарство як один з активних елементів економічної системи, 
вплив якого є надзвичайно важливим для економіки в цілому. Суть предмету дослідження полягає у вивчені поведінки 
домогосподарств, тобто основних дій домогосподарств, та методів впливу на них з боку керуючої системи – уряду.  

Головною метою дослідника є виявлення ефективних методів впливу на основні функції системи домогосподарства.  
Домогосподарську систему можна досліджувати з точки зору мікроекономіки та макроекономіки. При чому 

домогосподарство на макрорівні є більш широким поняттям, а домогосподарство на мікрорівні розглядається у вужчому 
контексті. 

Пропонуємо для розгляду визначення домогосподарства у контексті кібернетики на мікрорівні: домогосподарство – це 
складна динамічна економічна система, елементами якої є учасники цього домогосподарства, пов’язані сімейними чи 
громадянськими зв’язками, що проживають в спільних апартаментах, володіють частково чи повністю основними 
факторами виробництва: праця, підприємницький хист, земля, капітал, і здійснюють діяльність для життєзабезпечення 
свого існування, репродуктивного відтворення та максимізації корисності від витраченого доходу. 

Визначення домогосподарства у більш широкому розумінні макроекономіки може бути наступним: домогосподарство – 
це підсистема надскладної динамічної економічної системи країни, елементами якої є всі домогосподарства на території 
країни, що володіє агрегованими властивостями всіх окремо взятих домогосподарств. 

 Якщо розглядати домогосподарство на мікрорівні, то зв’язки між елементами домогосподарства є взаємовідносини 
членів домогосподарства і загалом структуру домогосподарства математично можна відобразити, ввівши такі змінні: 

H – позначення системи домогосподарства; 
n – кількість учасників домогосподарства; 

mi –і-ий член домогосподарства, і = n,1  , тоді структурний взаємозв’язок елементів системи домогосподарства 
наступний: 
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Аналогічно, якщо розглядати домогосподарську систему на макрорівні, тоді зв’язки між елементами цієї системи можна 

зобразити через суму усіх домогосподарств країни, щоб це відобразити введемо умовні позначення: 
agH  – система домогосподарства усієї країни; 

n – кількість домогосподарств у країні; 

jH – порядковий номер j-го домогосподарства. 

Тоді математичні зв’язки між підсистемами будуть такі: 
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Розглянемо мету домогосподарства, яка полягає у максимізації корисності від споживання товарів та послуг. 
Корисність – це здатність блага задовольняти потребу, приносити задоволення. Корисність – поняття суб’єктивне. 

Вважається, що корисність (ступінь задоволення) можна виміряти умовними одиницями «ютилями», які не мають 
стандарту, просто чим більше ютилів, тим вища корисність. Математично корисність можна представити функцією 
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корисності, за допомогою якої досліджується поведінка споживача на ринку споживчих товарів стосовно того, якому 
альтернативному варіантові споживач надасть перевагу, керуючись тим, що саме цей варіант забезпечить йому найбільше 
задоволення (корисності) [1]. 

Функція корисності – це економіко-математична модель, яка відображає зв'язок між певною кількістю економічних 
благ, які споживач прагне придбати, і рівнем корисності, яку споживач сподівається отримати від споживання цих благ 
протягом певного періоду [1]. 

Нехай домогосподарство може вибирати товари та послуги з набору Х, тоді функцію мети домогосподарства можна 
відобразити так: 

.max)(  XfU  

Вплив зовнішнього середовища на домогосподарську систему може бути найрізноманітніший. На мікрорівні на 
домогосподарство впливає дуже багато учасників економічної системи. Це можуть бути інші домогосподарства, фірми-
товаровиробники, фінансові установи, навколишнє середовище, а також незалежні збіги обставин, що можуть привести до 
позитивних чи негативних наслідків для домогосподарства. На макрорівні на домогосподарство та його поведінку на ринку 
основний вплив має держава через використання різних макроекономічних важелів впливу, які прямо чи опосередковано 
здійснюють вплив на домогосподарство. До таких важелів належить монетарна політика Національного банку України, яка 
має опосередкований вплив через ринкові механізми на рішення домогосподарств. Прикладом прямого впливу на 
домогосподарство є однин з видів фіскальної політики уряду: оподаткування, тобто через розмір встановлених податків, які 
прямо впливають на використовуваний дохід домогосподарства. 

Автором було запропоновано власне визначення домогосподарства з точки зору економічної кібернетики та визначено, і 
сформульовано математично структурні взаємозв’язки досліджуваного об’єкта. Також, було сформульовано мету діяльності 
домогосподарства як системи у вигляді математичної функції та виділено впливи зовнішнього середовища на досліджувану 
систему. 

Було виділено способи впливу керуючої системи на систему домогосподарств. Загалом розглянута система 
домогосподарства являє собою перспективний об’єкт дослідження для майбутнього опрацювання і потребує глибинного 
аналізу з боку дослідника. 

Примітки: 
1. Ачкасов А. Є. Мікроекономіка. Треніг-курс. Навчальний посібник / Ачкасов А. Є., Островський І. А., Тимофієва С. Б. 

// – Харків: ХНАМГ, 2012. – 248 с. 
2. Вовк В.М. Основи системного аналізу. Навчальний посібник / Вовк В.М., Дрогомирецька З.Б. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 250 с. 

Mykola Zhuk 
Ivan Franko National University of L`viv 

HOUSEHOLD ECONOMIC ACTIVITY MANAGEMENT RESEARCH 
In this research a household was studied in a systematic way. There was proposed a definition of a household on macro- and 

microeconomic level from cybernetic point of view. The structure of a household system was shown in mathematical formulation on 
macro- and microeconomic level. The main factors that influence the household activity were distinguished. 

Марія Загурська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ЗАКОННІ МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ 
ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МІКРОРІВНІ 

Сьогодні, в умовах рoзбудoви ринкової економіки, суб’єкти господарювання мають два напрями впливу на податковий 
тиск: зовнішній – через реформування податкової системи України та внутрішній, який дає змогу oптимізувати податкові 
платежі через систему якісного управління ними на підприємстві. 

Залежність економічного середовища від політичної ситуації в державі зумовлює потребу у використанні методу 
оптимізації податкових платежів. Тому, якщо має намір здійснювати свою діяльність в Україні, підприємство повинно 
самостійно здійснювати податкове планування для адаптації та убезпечення своєї діяльності від можливих ризиків, які 
можуть виникати в системі оподаткування. 

В країнах з розвинутою ринковою економікою виділяють три моделі поведінки платника податків, характерні 
особливості поведінки яких подано в таблиці 1 [1, с. 209]. 

Таблиця 1 
Модель поведінки Характерні особливості 

«Tax evasion» – ухилення 
від сплати податків 

 незаконне використання податкових пільг; 
 несвоєчасну сплату податкових платежів; 
 приховування доходів; 
 неподання чи несвоєчасне представлення документів, необхідних документів для 
обчислення і сплати податків. 

«Tax avoidance» – 
запобігання податкам або 
обхід податків. 

Суб’єкт господарювання (фізична або юридична особа): 
 не стає платником податків; 
 здійснює діяльність, яка за законом не підлягає оподаткуванню; 
 одержує неоподатковані податками доходи; 
 відсутні дані про суб’єкт господарювання в податкових органах. 
Ця модель характеризується законними і незаконними методами ухилення від сплати 
податків. 

«Tax planning» – 
податкове планування. 

Суть моделі полягає у визнанні за кожним платником податків права застосовувати всі 
законні способи, засоби та прийоми (включно з прогалинами в законодавстві) для 
максимального зменшення своїх податкових зобов’язань. 
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Можна виділити такі методи зниження податкового навантаження на мікрорівні як планування податкових платежів та 
податкове планування. 

Мета управління податковими платежами на рівні підприємства полягає в oптимізації та мінімізації податкових виплат 
підприємства абсолютно законним шляхом. 

Планування податкових платежів є безальтернативним та одноваріантним. Така особливість зумовлена тим, що види та 
терміни сплати податків визначені на законодавчому рівні [3]. 

Податкове планування на рівні підприємства передбачає вибір між різними напрямами реалізації фінансово-
господарської політики та розміщення активів з метою мінімізації рівня податкових зобов'язань, які при цьому можуть 
виникати. 

Податкове планування за умови його правильної організації дозволяє підприємству: 
- не порушувати податкове законодавство завдяки правильності розрахунків податків, зборів, податкових платежів; 
- мінімізувати податкові зобов’язання; 
- максимізувати прибуток; 
- розробити структуру взаємовигідних угод із замовниками та постачальниками; 
- ефективно керувати грошовими потоками підприємства; 
- уникати штрафних санкцій [2, с.71]. 
Основні відмінності між цими поняттями наведено в таблиці 2 [3]. 

Таблиця 2 
Ознака Характеристика 

Планування податкових платежів Податкове планування 
Мета Обчислити суми окремих податків і 

загальної суми податкових платежів на 
плановий період 

Оптимізувати (мінімізувати) суми окремих 
податків і загальної суми податкових платежів у 

плановому періоді 
Використання 

податкових пільг 
Одноваріантне Багатоваріантне 

Варіантність 
планування 

Беруться до уваги податкові пільги, які 
можливі за конкретного виду діяльності 

Беруться до уваги всі можливі податкові пільги, 
передбачені чинним законодавством 

Результат 
планування 

Сума податків, що підлягають сплаті до 
бюджету 

Рівень зменшення податкового навантаження на 
підприємство 

 
Кінцевою метою системи податкового планування є своєчасність, повнота і оптимізація платежів з урахуванням 

положень чинного податкового законодавства і заданих стратегічних параметрів формулювання графіка грошових потоків 
[3]. 

Оскільки, податки – це примусове вилучення певної частини доходів суб’єктів господарювання державою, то несплата 
податків – це злочин проти держави.  

В світовій практиці виділяють три моделі поведінки платників податків – ухилення від слати, запобігання податкам та 
податкове планування. Ці моделі можуть характеризуватися як законними, так і незаконними методами уникнення податків.  

Тому, на нашу думку, єдиним законним методом уникнення або зменшення рівня податкового навантаження можна 
вважати податкове планування або планування податкових платежів.  

Податкове планування, на відміну від планування податкових платежів, передбачає вибір щодо використання різних 
схем оподаткування. Ці рішення можуть прийматися як на етапі створення підприємства, так і в процесі його діяльності.  

Податкове планування включає визначення податкового поля; розрахунок, аналіз і управління базами оподаткування; 
складання річних та квартальних податкових планів тощо. 

Отже, податкове планування за своїм змістом є багатоваріантним методом зниження податкового тягаря тому потребує 
від суб’єкта господарювання більш глибоких знань законодавства, в тому числі прогалин в ньому і кращих навичок в сфері 
управління фінансово-господарською діяльністю, ніж метод планування податкових платежів.  

Можна стверджувати, що малим суб’єктам господарювання доцільніше буде використовувати метод планування 
податкових платежів з метою зниження податкового навантаження, оскільки цей метод є менш громіздким, а  податкове 
планування є доцільнішим для великих суб’єктів господарювання. 

Примітки: 
1. Сухарева Л.О., Сухарев Л.М., Глущенко Я.І. Податкове планування в системі управління підприємством: 

монографія. –  Донецьк: Дон дует, 2006, –  209 с. 
2. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доп. / Т.А.Тищук, Ю.М.Харазішвілі, 

О.В.Іванов; за заг. ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2011. – 96 с. 
3. Левченкo Н.М. Планування як невід’ємна складова процесу управління промисловим підприємством // 

Всеукраїнський науково виробничий журнал. Сталий рoзвитoк економіки №3(13). – 2012 / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_3/72.pdf 

Maria Zahurska 
Ivan Franko National University of L’viv 

MODEL BEHAVIOR OF TAXPAYERS AND LEGITIMATE METHODS TO REDUCE  
THE TAX BURDEN ON THE MICRO LEVEL 

Today, in the process of building a market economy, entities have two methods of influencing the tax pressure: external - through 
reform of the tax system in Ukraine and internal - optimization of tax payments through their management in the enterprise. 

In world practice there are three patterns of behavior of taxpayers – tax evasion, prevention of taxes and tax planning. These 
models can be characterized as legal and illegal means to avoid taxes. Therefore, the only legitimate method of avoiding or reducing 
the tax burden can be considered as tax planning or tax planning fees. 
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Дмитро Задорожний 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 
Сучасний розвиток економіки і суспільства загалом потребує постійного пошуку нових шляхів вирішення поставлених 

завдань. Досягнення конкурентних переваг зазвичай відбувається завдяки впровадження інновацій. 
Вважають, що автором терміну „інновація” є австрійський економіст Йозеф Шумпетер. Термін „інновація” (з англ. – 

innovation, лат. – novatіon) у перекладі означає введення нового, відновлення, зміна. Із німецької термін „іnnovation” 
перекладається як новизна, нововведення, інновація. Згідно Закону України „Про інноваційну діяльність”, прийнятого 
Верховною Радою України 4 липня 2002 року, інновація – це новостворені або вдосконалені конкурентноздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери.  

Самі поняття „інновація”, „новизна”, „новація” і „нововведення”  не тотожні. Так, термін „новизна” характеризує певну 
новинку, і в цьому значенні це поняття близьке до поняття „винахід”. Також „новизною” може бути новий порядок або 
новий метод, чи навіть винахід. Новація – закінчений результат у вигляді відкриттів та винаходів. З моменту поширення на 
ринку нововведення стає інновацією. Або нововведення – це ще незапатентована інновація [3, с. 11]. 

Австрійський учений Й. Шумпетер виділяв п'ять видів існування інновації: 
– використання нової техніки, нових технологічних процесів чи нового ринкового забезпечення виробництва; 
– упровадження продукції з новими властивостями; 
– використання нової сировини; 
– зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного забезпечення; 
– поява нових ринків збуту. 
Зазвичай до основних характеристик інновацій відносять таке: інновація повинна володіти новизною; задовольняти 

ринковий попит; приносити прибуток суб’єктам виробничої діяльності. 
Інновація вносить зміни у первинну структуру виробничого організму, переводить його у новий стан. Упровадження 

інновацій відбувається цілеспрямовано, з метою поліпшення функціонування підприємства, тому можна стверджувати, що 
інновація є цільовою зміною підприємства як системи, завдяки якій створюється новий засіб, призначений для задоволення 
певної потреби людей [2, c. 367]. 

Підприємства можуть витрачати великі суми коштів на запровадження сучасних технологій, проведення ринкових 
досліджень, але якщо їхні старання не будуть підкріплені розумінням кожного працівника своєї ролі у цьому інноваційному 
процесі, то очікуваної ефективності не буде досягнуто. Те, наскільки швидко впроваджуються та як ефективно 
використовуються інновації, великою мірою залежить від самого персоналу підприємства, від його готовності та здатності 
реалізовувати інноваційні проекти та ідеї. Керівництво більшості сучасних підприємств недооцінює потенціалу 
інноваційних ідей своїх працівників. Практично кожен працівник може зробити цінний внесок у розвиток свого 
підприємства. Їхні пропозиції можуть допомогти вирішити багато проблем, а також і наштовхнути на інші ідеї, які 
реалізовуються на рівні керівників і стосуються створення нових послуг, удосконалення продукту чи вибору нових 
стратегій розвитку підприємства. 

Для побудови ефективної системи мотивації персоналу до креативності та ініціативності у створенні інновацій 
необхідно раціонально поєднувати індивідуальну і групову мотивації. Процес формування мотивів і стимулів інноваційного 
персоналу повинен відповідає основним принципам звичайної трудової мотивації, але він має свої особливості: 
стимулювання творчості, самостійності, креативності, відповідальності. Також варто зазначити, що мотивація до 
інноваційної діяльності повинна мати довготривалий характер, в іншому випадку стане неможливим розроблення 
інноваційних планів, розрахованих на тривалий термін. Для створення певних довгострокових орієнтацій в трудовій 
поведінці персоналу на промислових підприємствах інноваційного типу необхідно надавати перевагу позитивним 
мотиваційним чинникам (стимулам), а не негативним (антистимулам, наприклад, санкції, обмеження самостійності, 
покарання). Потрібно закріпити у свідомості працівника налаштування на успіх, впевненість у підтримці та заохоченні 
творчих пошуків з боку керівництва. 

Інноваційний шлях розвитку стане реальністю, якщо інноваційна діяльність підприємств буде не окремим заходом 
впровадження будь-якого типу інновацій, а стратегічно орієнтованим процесом безперервного здійснення розроблення, 
впровадження, освоєння виробництва, продажу та оцінки ефективності інновацій. Це вимагає інноваційно активної 
поведінки персоналу, розвитку у нього творчих здібностей [1, c. 275]. Отже, розвиток інновацій у сучасних конкурентних 
умовах існування підприємств повинен ґрунтуватись на інноваційній ідеології підприємства, формуванні інноваційного 
мислення у персоналу, а також потребує якісно нового підходу щодо формування мотиваційного механізму. 

Примітки: 
1.  Процак К.В. Креативність персоналу як важливий чинник інноваційного розвитку підприємства / К.В. Процак, О.П. 

Просович // Проблеми економіки та управління – 2011. - № 698. – С. 272 – 276; 
2. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навчальний посібник / О.М. Скібіцький.– Київ: Центр учбової 

літератури, 2009.– 568с. 
3. Юринець З.В. Інноваційна стратегія розвитку переробних підприємств України: Монографія / Юринець З.В.,  

Максимів Б.М. – Львів: Видавничий центр Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 203 с.1. 
Захарова О. Ф. Державне регулювання цін та конкурентна політика в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 
№2(37) – 2008; 

Dmytro Zadorozhnui 
Ivan Franko National University of L’viv 

MOTIVATIONAL ASPECTS OF INNOVATIONS 
The theses examined the definition of innovation, influence motivation and creativity for innovative thinking staff. Proposed the 

principles increasing motivation of innovation activities of employees. 
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Мар’яна Закорчемна 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Метою даної роботи є поглиблення теоретико-методичних основ організації автомобільних пасажирських перевезень в 
умовах ринкових відносин, дослідження територіальних відмінностей в структурі перевезень та розробка практичних 
пропозицій та моделі оптимізації ефективності пасажирських перевезень. 

Основними завданнями є: аналіз суспільно-географічних досліджень з організації пасажирських автомобільних 
перевезень; оцінка системи умов і чинників, що впливають на організацію автомобільних  перевезень пасажирів; аналіз 
організації автомобільних пасажирських перевезень в Україні; аналіз динаміки розвитку автомобільних пасажирських 
перевезень в Україні; 

Об’єктом дослідження даної роботи є процеси управління автомобільними пасажирськими перевезеннями в Україні.  
Предметом дослідження є організація автомобільних пасажирських перевезень та чинники, що на неї впливають, а 

також моделі і методи оптимізації управління перевезеннями пасажирів. 
У роботі використано наступні методи дослідження: методи економічного аналізу, економіко-математичного 

моделювання, системного аналізу, математичної статистики, метод порівняння. 
Значимість даної роботи полягає в дослідженні основних напрямків удосконалення та оптимізації управління 

пасажирськими перевезеннями. 
Для забезпечення оптимізації управління пасажирськими перевезеннями проведено аналіз основних методів та моделей 

оптимізації управління пасажирськими перевезеннями, запропоновано постановку задачі оцінки ефективності 
функціонування пасажирського АТП. 

Основними цілями розвитку міського пасажирського транспорту є:  
 - підвищення безпеки дорожнього руху;  
 - зниження витрат часу пасажирами на поїздки; 
 - підвищення комфортності транспортних засобів;  
 - зниження навантаження на бюджет з боку МПТ;  
 - створення робочих місць за рахунок розширення послуг; 
 - підвищення конкурентоспроможності перевізників. 
Зміна кількості пасажирів у транспортному засобі, на зупинному пункті розглядається як випадковий процес, при цьому 

інтервал часу між маршрутними транспортними засобами є однаково розподіленої випадкової величиною, що говорить про 
те, що до уваги приймається один маршрут МПТ. Для кількох маршрутів виникає проблема в описі розподілу інтервалів 
часу між автобусами і, отже, в отриманні формули розподілу пасажирів між маршрутами і розрахунку часу очікування. В 
даному пункті будемо застосовувати формулу найпростішого розподілу, головна перевага якого - адитивність. Визначимо, 
яку кількість пасажирів розподілиться на кожен маршрут пасажирського транспорту з урахуванням того, що в місті існує 
безліч пасажиропотоків. Для розв’язання даної задачі потрібна така інформація: 

 - Набір зупинок, по яких рухається транспорт та пасажири; 
 - Зупинки, між якими маршрут може перевезти пасажирів (визначається для кожного маршруту); 
 - Потреба пасажирів у перевезенні з кожної зупинки на іншу (кількість пасажирів, що надходять на кожен пункт 

зупинки, щоб переміститися на інший пункт зупинки в одиницю часу). 
Інформацію про потребу пасажирів отримують різними методами (анкетними, звітно-статистичними, 

автоматизованими) [1]. Пасажир може вибрати один з декількох маршрутів для переміщення до місця призначення (тобто 
вибирає перший підїхавший транспортний засіб). У таких умовах слід визначити кількість пасажирів, що вибрали кожен 

маршрут для пересування. Пасажиропотік з інтенсивністю ij  може перевезти кілька маршрутів різних транспортних 

операторів. Сумарна інтенсивність потоків транспорту на цих маршрутах: 
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Середній час очікування МПТ становить [2]: 
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а сумарний час, втрачений пасажирами в очікуванні громадського транспорту в місті, буде дорівнювати: 
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Необхідно також розрахувати, яка кількість пасажирів віддасть перевагу кожному з маршрутів громадського 
транспорту. Ймовірність підходу транспортного засобу маршруту залежить від частки транспортних засобів цього 
маршруту в загальному потоці транспорту.  

Тому пасажиропотік розподіляється пропорційно інтенсивності руху транспорту на даному маршруті [3], тоді середня 
частка l-го маршруту оператора k від пасажиропотоку між пунктами i та j. 
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Чисельник показує кількість рейсів 
kl , виконуваних обраним маршрутом (якщо пасажиропотік може бути 

перевезений даним маршрутом 
kl
ijA ). У знаменнику - загальна кількість рейсів, здатних перевезти даний пасажиропотік. 

Формула (4) показує ймовірність появи транспортного засобу обраного маршруту. Інтервал часу між сусідніми 
транспортними засобами розподілений однаково. Відповідно, застосувавши формулу (4) для всіх пасажиропотоків, 
отримаємо загальну кількість пасажирів, що вибрали l-й маршрут k-го оператора: 
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Як це зрозуміло з постановки задачі впливом зовнішнього середовища в даному випадку є попит на транспортні 
послуги, який визначає потенційну транспортну рухливість населення. Тобто саме від того, які бажання (визначається 
людиною) і можливості його здійснення, тобто пропозицію (наявність відповідних інститутів) і його відповідність запиту 
(за функцією і за ціною), залежатиме як функціонуватиме система.  

Отож, наслідком функціонування побудованої моделі буде налагоджена транспортна система пасажирських перевезень. 
Примітки: 

1. Михайлов А.С. Управление рынком перемещений городского населения. А.С. Михайлов – Алматы:НИЦ Гылым, 
2009. -237 с.; 

2. Маринец И.Н. Социальные ориентиры развития городского пассажирского транспорта. Вестник СевКавГТУ, 2003. - 
№ 2(10). 

3. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки М. Транспорт, 1981 г. - 198с. 
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MODELING AND ESTIMATION OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF PASSENGER TRANSPORT COMPANY 
The purpose of this work is deepening of the theoretical and methodological foundations of organization of passenger 

transportations in the conditions of market relations, the study and research of territorial differences in the structure of 
transportations, and development of the practical suggestions and models to optimize the efficiency of passenger transportations. 

Мар’яна Замроз 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
На сучасному етапі економічного розвитку України, в умовах соціально-орієнтованої економіки, підприємства харчової 

промисловості у своїй діяльності основну увагу приділяють задоволенню потреб населення у високоякісних продовольчих 
товарах, аби не лише втриматися на ринку, а й досягнути високого рівня ефективності. У зв’язку з цим, важливого значення 
набувають проблеми ефективного функціонування харчової промисловості, а також визначення її стратегічних пріоритетів 
розвитку та прийняття ефективних рішень з питань регулювання цього розвитку. Для вирішення даних проблем, перш за 
все, необхідно здійснити оцінку сучасного стану галузі, проаналізувати чинники, які впливають на її функціонування і 
конкурентоспроможність, тенденцій і процесів, що останнім часом спостерігаються в цій сфері.  

Регіони України суттєво відрізняються між собою за розвитком харчової промисловості, на це впливає наявний 
ресурсний потенціал території, ефективність його використання. Тому для більш глибокого дослідження даної галузі варто 
проаналізувати саме регіональні особливості. 

Темпи розвитку галузей промисловості дозволяють зробити висновки про ефективність функціонування сфери 
виробництва у конкретному регіоні та прогнозувати майбутні структурні пропорції. Динаміку структурних зрушень у 
харчовій промисловості в розрізі регіонів можна оцінити на основі коефіцієнта випередження (зростання). За його 
допомогою проведемо оцінку рівномірності зростання обсягів виробництва харчових товарів по окремих регіонах України. 
для більшої точності обрахунків визначимо не річні темпи росту, а середні за період (з 2007-2011 роки), що дозволить 
знівелювати можливі випадкові відхилення від середньої тенденції. Таким чином, коефіцієнт регіонального випередження 
пропонуємо розрахувати за формулою [1, c. 168]: 

 ,                                                                             (1) 

де  – середній темп росту обсягу виробництва галузі в і-му регіоні; 

 – середній темп росту обсягу випуску галузі загалом. 

Якщо Крв 101%, то даний регіон можна віднести до регіону прискореного розвитку;  

99% Крв 101% - регіон середнього розвитку; 

Крв 99% - регіон уповільненого розвитку. 
Здійснивши розрахунки, можна зробити висновки про суттєві відмінності розвитку харчової промисловості між 

областями України. Найвище значення показника регіонального випередження обсягу виробництва харчової продукції має 
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Івано-Франківська область (110,79%), тобто у даній області розвиток харчової промисловості на 10,79% випереджає 
загальнодержавні. Для наочності, згрупуємо регіони у три групи, відповідно до темпів розвитку харчової промисловості у 
таблицю 1. 

Таблиця 1 
Групування регіонів за темпами розвитку харчової промисловості 

Група Кількість Області 

Регіони прискореного 
розвитку 

10 
Івано-Франківська (110,79%), Кіровоградська (105,69%), Черкаська (108,09%), 
Львівська (106,87%), Запорізька (106,68%), Полтавська (103,24%), Волинська 
(102,84), Донецька (101,82), Миколаївська (101,65%), АР Крим (106,62%) 

Регіони середнього 
розвитку 

9 
Київська (100,44%), Житомирська (100,36%), Вінницька (100,12%), 
Дніпропетровська (99,92%), Хмельницька (99,86%), Херсонська (99,82%), 
Тернопільська (99,36%), Рівненська (99,35%), Чернігівська (99,03%) 

Регіони уповільненого 
розвитку 

6 
Чернівецька (98,04%), Харківська (97,69%), Сумська (97,21%), Луганська 
(94,11%), Одеська (93,45%) і Закарпатська (93,31%) 

 
Отже, можна зробити висновки, що у більшості областей України темп зростання харчової промисловості є вищим 

порівняно із загальнодержавним.  
Для того, щоб більш точно оцінити вплив змін обсягів виробництва окремих видів продуктів харчування на загальні 

тенденції у харчовій промисловості, необхідно визначити індекси обсягу виробництва та галузевий коефіцієнт 
випередження (Кв) для основних груп харчових товарів (табл. 2).   

Таблиця 2 
Індекси обсягу виробництва та галузевий коефіцієнт випередження для основних груп харчових продуктів 

Продукція 
Річний індекс обсягу виробництва, % 

Кв, % 
2007 2008 2009 2010 2011 

Виробництво харчових продуктів, напоїв 107,8 97,7 94,7 104,5 100,0 100,00 

у тому числі 
виробництво м’яса і м’ясних продуктів 

119,4 96,2 88,6 106,8 105,2 101,87 

перероблення і консервування овочів та  фруктів 121,2 97,5 84,1 94,4 110,4 99,87 

виробництво олії та тваринних жирів 109,9 89,7 130,1 107,5 104,5 106,69 
виробництво молочних продуктів 107,8 93,2 90,1 98,3 93,3 95,55 
виробництво продуктів борошно-круп’яної 
промисловості 

109,8 107,1 92,8 96,1 99,6 100,04 

виробництво хліба та хлібобулочних виробів 97,3 98,5 90,7 100,3 99,7 96,44 
виробництво какао, шоколаду та цукристих 
кондитерських виробів 

109 102,6 97,7 104 96,5 101,02 

виробництво напоїв 113,3 100,4 92,7 104,8 90,8 99,24 
 
Згідно проведеного розрахунку показника галузевого випередження зростання обсягів виробництва основних видів 

продовольчих товарів в Україні за 2007–2011 роки виявив, що найбільш динамічними видами діяльності є виробництво олії 
та тваринних жирів (Кв=106,69%), м’яса та м’ясних продуктів (Кв=101,87%), виробництво какао, шоколаду та цукристих 
кондитерських виробів (Кв=101,2%), виробництво продуктів борошно-круп’яної промисловості (Кв=100,04%). Однак такі 
види діяльності, як виробництво молочних продуктів (Кв=95,55%) та хліба і хлібобулочних виробів (Кв=96,44%) мають 
занадто низькі значення показника, що є свідченням їх уповільненого розвитку, а іноді і скорочення масштабів 
виробництва. 

Існуюча тенденція регіональної організації виробництва продуктів харчування в Україні вимагає здійснення заходів 
щодо її вдосконалення, серед яких обґрунтоване поглиблення спеціалізації на виробництві тих продуктів, для яких в області 
існують найкращі умови, а також забезпечення таких обсягів виробництва продукції харчової промисловості в областях, які 
задовольнятимуть внутрішні потреби території, потреби міжрегіонального обміну і при можливості експортні потреби. 

Примітки: 
1. Шадура-Никипорець Н.Т. Регіональна компонента сучасного розвитку харчової промисловості України / 

Н.Т. Шадура-Никипорець // Український соціум: науковий журнал. – Київ, 2010. – №4 (35). – С.167-177. 
2. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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REGIONAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY OF UKRAINE 
The characteristics of the development of food industry in Ukrainian Regions are analyzed. The sectoral leading factor for major 

groups of food products, which gave the opportunity to identify the most dynamic activities, is defined. 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Світова економічна криза, в умовах глобалізації суспільних і соціально-економічних відносин, зумовила переорієнтацію 

основних цінностей та пошук країнами Євросоюзу прийнятної моделі економічного розвитку, яка забезпечувала б 
національну конкурентоспроможність і орієнтувала б національну економіку кожної країни на довготермінове зростання. 
Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та 
її перспективи на світовому ринку. 
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Європейський вибір України на шляху інтеграції у високотехнологічне конкурентне середовище зумовив необхідність 
формування та запровадження інноваційної моделі розвитку, яка повинна була забезпечити високі та стабільні темпи 
економічного зростання, вирішити певні соціальні й екологічні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність 
національної економіки, підвищити експортний потенціал країни, гарантувати їй економічну безпеку та чільне місце в 
Європейському Союзі.  

Однак у практиці України, інноваційний розвиток не став однією з головних характеристик зростання її економіки. 
Протягом кількох років спостерігались позитивні тенденції, але вони мали переважно тимчасовий характер і змінювалися 
слабкими зрушеннями в економіці. Це свідчить, що інноваційні процеси в Україні є нестійкими та позбавлені чітких 
довготермінових стимулів для інноваційної діяльності [1, с.28]. 

Спеціалізованими органами державного управління було зроблено чимало справ для нівелювання руйнівного впливу, 
завданого трансформаційною кризою інноваційній сфері. Проте пріоритетні орієнтири вищих органів влади постійно 
знаходилися у сфері вирішення гострих поточних економічних проблем. Аналізуючи розподіл функцій управління між 
вищими органами державної влади, функції міністерств та відомств з питань науково-технічної інноваційної політики, 
можна стверджувати, що апарат більшості міністерств та відомств не налаштований на послідовне проведення інноваційної 
політики. Втім, і основний для інноваційної політики Закон «Про інноваційну діяльність», сприяючи організації 
інноваційної діяльності, все ж оминає її основні аспекти, залишаючи поза увагою основне питання – базові інновації [5, 
с.151]. 

В Україні, яка має високі показники розвитку сфер, що є первинними джерелами інноваційного розвитку, інноваційний 
потенціал використовується, у порівнянні з іноземними країнами, менш ефективно. Це створює загрозу перетворення 
України у державу, яка експортує сировинні ресурси для промислового та інтелектуального виробництва. 

Наукоємність промислового виробництва в Україні складає близько 0,3%, що на порядок менше світового рівня. За 
випуском продукції 3-й технологічний уклад в Україні сьогодні сягає майже 58%, 4-й технологічний уклад – 38%, і лише 
4% – 5-й технологічний уклад. У ситуації послаблення інвестиційної активності та відсутності результативної промислової 
політики, заходи з реструктуризації економіки не привели до модернізації виробництва на основі передових технологій, що 
повинні забезпечувати конкурентоспроможність усіх компонентів продукції по всьому технологічному ланцюжку її 
випуску [4, с. 164]. 

Щоб в Україні все таки ж розвивалась інноваційна діяльність необхідно здійснити комплекс організаційно-економічних 
заходів, що охоплюватимуть:  

- проведення ефективної державної інноваційної політики, погоджуючи темпи і пропорції розвитку науки, технологій і 
виробництва;  

- вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та процедур патентного захисту інновацій;  
- забезпечення сприятливого клімату для створення власних наукомістких виробництв повного циклу завдяки 

використання різних форм державної підтримки;  
- розвиток інноваційної інфраструктури через покращення системи інформаційного забезпечення інноваційної 

діяльності, сертифікації та впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів;  
- забезпечення комерціалізації наукових результатів завдяки формування основ для ефективного партнерства 

державного та підприємницького секторів в інноваційній сфері;  
- розширення міждержавного співробітництва в галузі наукових розробок та інноваційної діяльності, координації зусиль 

у питаннях розвитку пріоритетних для кількох держав напрямів.  
Реалізація запропонованих напрямків розвитку інноваційної діяльності в Україні дасть змогу значно підвищити рівень 

інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва, ефективно 
використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність [2, с.183]. 

Отже, на сьогодні в Україні рівень використання інноваційного потенціалу є недостатнім. Розвиток інноваційної 
діяльності повинен стати невід’ємною складовою частиною реформування економіки країни, адже недостатня увага до 
розвитку науково-технічної сфери обумовлює структурну реформованість економіки та домінування низькотехнологічних 
виробництв, які малосприйнятливі до наукових досягнень і не можуть забезпечити підвищення конкурентоспроможності 
економіки. 
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2. Вівчар О.Й. Інноваційна діяльність в Україні та напрямки її розвитку./ О.Й. Вівчар, Н.М. Паранька. // Науковий вісник 

НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 183-187. 
3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р., № 40 – IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zakon1.rada.gov.ua. 
4. Порохня В.М. Дослідження інноваційної діяльності в Україні та напрямки їх розвитку / В.М. Порохня, О.В. Рубінчик 

// Держава та регіони. – 2009. - №4. – С. 163-166. 
5. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент : підручник / Т. О. Скрипко. - К. : Знання, 2011. - 423 с. 

Vira Zvir 
Ivan Franko National University of L’viv 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF UKRAINE 
The article analyzes the current state of development of innovation sphere in Ukraine. It is set that development of innovative 

activity must become inalienable component part of reformation of economy of country. Insufficient attention to development of 
scientific and technical sphere results in structural deformation of economy and prevailing low of technological productions which 
little receptive to scientific achievements and can not provide the increase of competitiveness of economy. 
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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Калькулювання за змінними витратами використовується для ухвалення управлінських рішень щодо оптимізації та 
доцільності виробничої діяльності, скорочення або збільшення виробництва, прийняття рішення щодо доцільності 
виробництва того чи іншого продукту і, як наслідок, ці  фактори вливають на результати діяльності підприємства – 
прибутки або збитки. Тому за допомогою калькулювання за змінними витратами та проведення аналізу діяльності 
виробництва ухвалюються ефективні управлінські рішення для оптимізації діяльності підприємства. 

Нашою метою є дослідження процесу калькування за змінними витратами та напрямів застосування його на 
підприємстві. 

Калькулювання за змінними витратами досліджували такі науковці як П. Й. Атамас, С. Ф. Голов, Лишиленко О.В., Г. О. 
Партин та інші. 

Основною проблемою використання процесу калькулювання за змінними витратами на підприємстві є відсутність 
прописаних норм використання даного методу у веденні бухгалтерського обліку, невідповідність загальноприйнятим 
принципам підготовки фінансової звітності та вимогам податкової системи. 

Калькулювання за змінними витратами (директ-костинг) - це система розрахунку собівартості на основі прямих 
(змінних) виробничих витрат.  

Калькулювання за повними витратами – це метод калькулювання, що передбачає включення до собівартості всіх 
(змінних і постійних) виробничих витрат [3, с. 153]. 

Метод «директ-костинг» базується на тому, що всі витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати 
безпосередньо відносяться до собівартості  того чи іншого виду виробу економічно доцільним шляхом. Непрямими 
витратами є накладні витрати стосовно виробів, їх сума складається з постійних і змінних витрат . 

Основними ознаками калькулювання за змінними витратами є: 
- собівартість калькулюється тільки на основі прямих змінних виробничих витрат, решту витрат - постійні 

виробничі й невиробничі покриваються за рахунок результатів діяльності фірми; 
- управлінський і фінансовий облік інтегровані; 
- в процесі калькулювання визначається маржинальний прибуток [1, c. 156]. 
Маржинальний прибуток (брутто-прибуток) - це різниця між валовим доходом від реалізації продукції та змінними 

витратами. Звіти про фінансові результати, що складаються на основі маржинального прибутку - багатоступеневі. Вони 
мають не менше двох розділів: верхній показує маржинальний прибуток, а нижній – операційний прибуток . 

Якщо змінні витрати поділяються на виробничі та невиробничі, звіт про фінансові результати буде трьохрівневим. У 
цьому випадку на першому етапі визначається виробничий маржинальний прибуток як різниця між обсягом реалізованої 
продукції і змінними виробничими витратами. На другому етапі як різниця між виробничим маржинальним прибутком та 
невиробничими змінними витратами визначається маржинальний прибуток загалом по підприємству, на третьому етапі - 
операційний прибуток підприємства шляхом віднімання від загальної суми маржинального прибутку суми постійних витрат 
[2, c. 234]. 

Звіти, складені за таким методом здебільшого відповідають інтересам керівників підприємства, - дають змогу приймати 
поточні рішення і здійснювати оцінку окремих сегментів діяльності. Звітність підприємства, складена на основі системи 
калькулювання за змінними витратами, не відповідає загальноприйнятим принципам підготовки фінансової звітності та 
вимогам податкової системи України. Відомо, що в Україні вітчизняними підприємствами для формування Звіту про 
фінансові результати обов’язково потрібно використовувати процес калькулювання за повними витратами,  згідно П(С)БО 
16 "Витрати". 

Калькулювання за змінними витратами підкреслює вплив постійних витрат на прибуток та вказує на пряму залежність 
величини операційного прибутку від обсягу реалізації, але для розподілу витрат на змінні й постійні потрібні додаткові 
розрахунки, які потребують додаткових коштів та не завжди ці розрахунки забезпечують точний результат, оскільки значна 
частина напівзмінних витрат може розподілятись по-різному в залежності від методу, який використовується, а це, в свою 
чергу, буде позначатися на результатах. Процес калькулювання за змінними витратами  поширений у різних країнах світу. 
Звичайно,  він має свої переваги та недоліки над калькулюванням за повними витратами, але саме на основі калькулювання 
за змінними витратами проводиться аналіз "витрати – обсяг - прибуток" для ухвалення управлінських рішень щодо 
оптимізації та доцільності виробничої діяльності, скорочення або збільшення виробництва, прийняття рішення щодо 
доцільності виробництва того чи іншого продукту, а також знаходження прогнозованого прибутку або обсягу реалізації чи 
обсягу чистого доходу для отримання бажаного прибутку. 

Перевагами системи калькулювання за змінними витратами є: 
- звіти, складені на основі цієї системи, більшою мірою відповідають інтересам керівників підприємства, оскільки 

дають змогу приймати поточні рішення і здійснювати оцінку окремих сегментів діяльності (підрозділів, регіонів, категорій 
замовників, тощо); 

- дані про собівартість, обсяг, прибутки, потрібні  для  планування прибутку, завжди можна отримати з регулярної 
звітності. Отже, керівництву не потрібно вести паралельно два розрахунки для пов'язання їх один з одним; 

- прибуток за певний період не змінюється під впливом постійних накладних витрат при зміні залишків запасів; 
- підкреслюється вплив постійних витрат на прибуток, оскільки загальна сума цих витрат за даний період 

відображається у звіті про фінансові результати, тобто величина операційного прибутку перебуває у прямій залежності від 
обсягу реалізації; 

- показники маржинального доходу дозволяють оперативно оцінити вироби, виходячи з базових критеріїв - 
території, яку вони займають, категорій замовників тощо; 

- спрощується калькулювання собівартості продукції, а оцінка запасів здійснюється відповідно до поточних витрат, 
необхідних для виготовлення виробів . 

Недоліками системи калькулювання за змінними витратами є: 
- звітність підприємства, складена на основі даної системи калькулювання, не відповідає загальноприйнятим 

принципам підготовки фінансової звітності та вимогам податкової системи; 
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- при переході від системи повного розподілу витрат до системи калькулювання за змінними витратами виникають 
серйозні проблеми у визначенні суми податку на прибуток; 

- для розподілу витрат на змінні й постійні потрібні додаткові розрахунки, які не завжди забезпечують точний 
результат, оскільки значна частина напівзмінних витрат може розподілятись по-різному залежно від методу, який 
використовується, а це, в свою чергу, буде позначатися на результатах; 

- для прийняття стратегічних рішень необхідна інформація про повні витрати підприємства, що потребує 
додаткових витрат на розподіл постійних накладних витрат позасистемним шляхом [3, 156-157]. 

- аналогічні труднощі виникають і в питаннях оцінки запасів при складанні звітів для власників акцій.  
Отже, використання методу калькулювання за змінними витратами має багато переваг перед калькулюванням за 

повними витратами. За допомогою калькулювання за змінними витратами можна проводити аналіз "витрати – обсяг - 
прибуток". Даний метод сприяє ухваленню ефективних управлінських рішень щодо оптимізації та доцільності виробничої 
діяльності, а отже і оптимізації прибутку. Оскільки підприємства повинні використовувати відповідно до нормативних актів 
для підготовки фінансової звітності та вимогам податкової системи України метод повних витрат, підприємства не 
виділяють належної уваги методу калькулювання за змінними витратами. Тому доцільно привернути увагу підприємств до 
переваг даного методу і надати право підприємствам самостійно вибирати, який метод калькулювання повних чи змінних 
витрат використовувати на підприємстві. 

Примітки: 
1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 440с. 
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Начальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 

"Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижеська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с. 
3. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 3-тє вид. – Київ: Лібра, 2006. - 704 с. 
4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Начальний посібник. – Київ: Вид-во "Центр навчальної 

літератури", 2006. – 254 с. 
5. Партин Г.О. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська. – Київ: Знання, 

2006. 235 с. 
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WAYS OF USING DIRECT COSTING IIN UKRAINIAN ENTERPRISES 
In theses considered essence of direct costing, main advantages of this method. It can give us effective analysis of the company. 

This method is perfect for decision-making and for the profit, of course. This is the main reason that recommends using direct costing 
in Ukrainian enterprises. 

Наталія Зіник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

НАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗГІДНО НОРМ 
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Облік розрахунків з працівниками складає велику частку облікового процесу на підприємстві, в це поняття входять 
облік дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами, облік розрахунків за податками і платежами та 
розрахунками зі страхування, облік розрахунків з оплати праці. Відображення в обліку даних пов’язаних з розрахунками з 
працівниками справляє значний вплив на формування фінансових результатів діяльності підприємства, тому дослідження 
проблематики цієї сфери обліку є надзвичайно важливим та актуальним. Сучасний вітчизняний механізм оплати праці 
неефективний і потребує вирішення низки проблем через застосування вдосконалених правових засад на 
макроекономічному і мікроекономічному рівнях, враховуючи державні завдання подальшої активізації соціальної політики.  

В Україні існує необхідність у радикальних змінах в організації й стимулюванні ефективності праці, оптимізації 
диференціації доходів працюючих та особливо їх оподаткування, що є обов’язковою передумовою сталого соціально-
економічного розвитку. Виходячи з цього цілком закономірною є потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній інформації 
про оподаткування доходів працівників з метою уникнення штрафних санкцій, адже саме роботодавець виступає 
податковим агентом щодо нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб (далі - ПДФО), що стягується з доходів 
працівників, що працюють у роботодавця. Правилам утримання ПДФО із заробітної плати присвячені роботи таких 
дослідників, як Б.І. Андрущак, Н.І. Журавлева, Н.О. Івлєва, Т.В. Мойсеєнко, К.C. Скрипкіна, Л.В. Ушакова та інші. 

Згідно із ст. 162 ПКУ платниками ПДФО є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерел їхнього 
походження в Україні, так і за її межами; фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їхнього походження в 
Україні; податковий агент [1]. Перелік виплат, які входять до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 
платника податку, встановлений п. 164.2 ПКУ. До цих виплат належать доходи у вигляді заробітної плати, нараховані 
платнику податку відповідно до умов трудового договору включно з заохочувальними, стимулюючими та компенсацінийми 
виплатами). 

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, 
зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВСС), а у випадках, 
передбачених законом, – на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду [1]. Варто наголосити 
на тому, що ЄСВ почав утримуватися з 01.01.2011 р. замість внесків до фондів соціального страхування. Таким чином, при 
нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати база обкладення ПДФО визначатиметься за такою формулою: 

БО = ЗП – ЄВСС – ПСП                              (1), 
де БО – база оподаткування ПДФО; 
ЗП – заробітна плата, що нараховується платнику податку; 
ПСП – податкова соціальна пільга (далі - ПСП). 
Під час нарахування доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована 

за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за 
такою формулою: 
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К = 100 : (100 – Сп)                                (2), 
де К – коефіцієнт; 
Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їхнього нарахування. 
У такому порядку також визначається об’єкт оподаткування та база оподаткування для коштів, надміру витрачених 

платником податку на відрядження або під звіт і неповернутих у строки, встановлені законодавством (п. 164.3 ПКУ) [1]. 
Вищенаведений пункт також містився у Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб", проте він був некоректно 

сформульований, що не сприяло його застосовуванню на практиці. Але починаючи з 01.01.2011 р. використання 
підвищеного коефіцієнта є обов’язковим. Ставка ПДФО щодо доходів у формі заробітної плати становить 15 % бази 
оподаткування. У разі, якщо загальна сума доходів, отриманих платником податку у звітному податковому місяці, 
перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, ставка 
податку складає 17 % суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 % та ЄСВВ[1]. 

Як і раніше, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, 
отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП. У п. 169.1 ПКУ подані розміри ПСП, які 
тепер залежать від розміру ПМ, установленого законом на 1 січня звітного податкового року, а не від мінімальної заробітної 
плати, як було раніше за нормативами Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". Загальний розмір ПСП 
становить 100 % від ПМ. Однак у Прикінцевих положеннях (п. 1 розділу XIX ПКУ) встановлено, що до 1 січня 2015 року 
ПСП надається в розмірі 50 % від ПМ, установленого законом на 1 січня звітного податкового року.  

Розрізняють такі види ПСП, які подаються у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Види податкової соціальної пільги та її розміри станом на 2013 рік 
Вид ПСП Розрахунок розміру ПСП Розмір ПСП, грн. Підстава 

Звичайна 100% 0,5ПМ *100% 573,50* п.169.1.2 ст. 169 ПКУ 
Підвищена 150% 0,5ПМ*150% 860,25 п.п. "в"- "е" п.169.1.3 ст. 169 ПКУ 
Підвищена 200% 0,5ПМ*200% 1147,00 п.169.1.4 ст. 169 ПКУ 
Пільга на дітей 0,5 ПМ*100%*n** 

0,5 ПМ*150%*n 
0,5 ПМ*200%*n 

537,50* n 
860,25* n 
1147,00* n 

п.169.1.2 ст. 169 ПКУ 
п.п. "а" та "б" п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ 
 

* Прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01 січня 2013р. – 1147 грн 
** n – кількість дітей віком до 18 років 
 
Право на застосування ПСП дає дохід, який не перевищує прожитковий мінімум працездатної особи, помножений на 1,4 

і округлений до найближчих 10 гривень (у 2013 році - 1610 грн) Виняток становить ПСП для платника податку, який 
утримує двох чи більше дітей віком до 18 років: для неї граничний розмір доходу одному з батьків визначається кратно 
кількості дітей [1]. Якщо платник податків має право на отримання ПСП за двома і більше підставами, то до його заробітної 
плати застосовується лише одна ПСП за підставою, що передбачає її найбільший розмір. 

Отже, головних змін, що зазнав порядок нарахування ПСП в ПКУ, виражаються в наступних положеннях: 
1. ПСП тепер можна надавати в місяці, в якому звільняється працівник (п.п. 169.3.4 ПКУ). 
2. Сьогодні ПСП застосовується до зарплати працівника, який одночасно є приватним підприємцем, здійснює незалежну 

професійну діяльність (п.п. 169.2.3 ПКУ). 
3. При наданні пільги платникам, що мають дітей граничний дохід розраховується кратно кількості дітей тепер тільки в 

одному випадку, якщо ПСП надається на підставі п.п. 169.1.2 ПКУ особам, які мають двох і більше дітей віком до 18 років. 
При цьому в Заяві платник має зазначити, що його дружина (чоловік) не користується правом збільшення доходу кратно 
кількості дітей. 

4. При наданні ПСП платникам, що мають дітей додаткова ПСП "на себе" тепер не надається. Єдиний виняток — 
наявність двох і більше дітей до 18 років, один з яких інвалід. 

Отже, в ПКУ враховано багато суттєвих недоліків, які були в попередніх редакціях законодавства, що діло до 1 січня 
2011 року. Але, незважаючи на це залишаються невирішеними питання щодо того, чи соціальні сиплати такі як подарунки, 
мареіальна допомога додаються до заробітної плати, адже в такому випадку зростає сума граничного розміру заробітної 
плати до якої застосовується ПСП. 

Примітки: 
1. Податковий Кодекс України від 23.12.2010 р. № 2755-17: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

Natalija Zinyk 
Ivan Franko National University of L’viv 

СHARGING TAX ON PERSONAL INCOME FROM VARIOUS SOURCES OF INCOME ACCORDING  
TO THE TAX CODE OF UKRAINE 

In the thesis the procedure for collecting the tax on personal income from various sources of income and especially its transfer to 
the State budget and local budgets. A number of disputes that require legal solutions, through amendments to existing legislation. 
Сonditions for granting tax social benefit and the application of differentiated tax rate are reviewed. 

Юрій Іванишин 
Інститут регіональних досліджень НАН України 

ЕКОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ 
Досліджуючи вплив складових екологічної безпеки на формування демографічного потенціалу, слід детальніше 

зупинитися на сучасному трактуванні цієї категорії на засадах висвітлення наступних положень, це сприятиме виявленню та 
вивченню існуючих взаємозв’язків. 

„Потенціал” як економічна категорія представляє одну з основних категорій менеджменту процесів із створення нових 
видів продукції, виробів, товарів, послуг тощо. [1] Окрім того, потенціал – це абстрактна категорія з невизначеними 
границями, вплив якої на результативність виробничих процесів має непрямий, опосередкований, побічний характер. На 
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думку окремих вчених потенціал є  більшою мірою категорією конкретною, більш динамічною, ніж статичною; тому 
правомірним є факт визнання його існування в часі і в просторі [2].  

Отже, у дослідженнях соціально-економічного напряму переважно простежується вивчення потенціалів виробничого, 
рекреаційного і трудового характеру. Загалом у вітчизняній науці потенціал розглядається як сукупність наявних засобів 
запасів, сил у певній сфері, як здатність виконувати роботу, як наявність у визначеного об’єкта (точки, системи) фізико-
хімічних властивостей (рівня, висоти, тиску, температурних характеристик тощо), що створюють можливість виконати 
роботу, а також як наявність ресурсів (матеріальних, грошових, трудових, інтелектуальних тощо), достатніх для досягнення 
визначеним економічним суб’єктом поставлених цілей [3].  

Вітчизняна наукова думка присвячує дослідженню складових демографічного потенціалу не достатньо уваги, що 
негативно впливає на комплексну оцінку кількісних та якісних характеристик усього населення, а не лише населення 
працездатного віку.  

До вивчення складових демографічного потенціалу звертались у своїх працях такі відомі вітчизняні вчені, як М. Долішній, 
С. Злупко, В. Костів, В. Мікловда, Л. Семів, С. Пирожков, М. Пітюлич, М. Чумаченко, Л. Шаульська, Л. Шевчук та інші. Проте, 
необхідно окреслити завдання дослідження екологічної складової у контексті екологічної безпеки як домінанти демографічного 
потенціалу, що визначає його формування та ефективність використання на регіональному рівні. У сучасних умовах цей напрям є 
надзвичайно актуальним, що передбачає потребу у відповідних наукових дослідженнях. 

Потреба у постійних наукових пошуках щодо дослідження впливу екологічної складової на демографічний потенціал 
регіону обумовлюється тим, що він є домінантою національного багатства будь-якої країни, який визначає пріоритетні 
стратегічні напрями її розвитку.  

Отже, пропонуємо демографічний потенціал населення регіону розглядати крізь призму екологічної компоненти. Зокрема, у 
контексті наявності та запасу ресурсів, що здатні до самовідтворення і відзначаються мінливістю, при ефективному використанні 
яких забезпечується досягнення поставлених цілей, та який безпосередньо формують компоненти: здоров’я, мораль, активність, 
інтелект, організованість, освіта, професіоналізм та ресурси робочого часу, проте всі вони опосередковано зазнають впливу 
екологічної складової.  

Актуальність екологічної проблеми в політичному, економічному і соціальному відношеннях простежується дуже чітко, 
якщо взяти до уваги, що нині індустріальне виробництво використовує лише 3 – 4% взятої в природі речовини, а решту 
спрямовує назад у вигляді вже неприйнятних для неї продуктів.  

Таким чином вся життєдіяльність людини проходить в навколишньому природному середовищі. При цьому 
відбувається взаємний вплив людини на навколишнє середовище і навколишнього середовища на людину. Одним з 
ключових факторів формування демографічного потенціалу є екологічна безпека. Щодо визначення самого терміну 
«екологічна безпека» то серед дослідників немає одностайності. Це пояснюється різними підходами до визначення поняття 
«екологічна безпека» в різних науках та наукових школах.  

У контексті нашого дослідження пропонуємо екологічну безпеку регіону трактувати як сукупність властивостей 
навколишнього середовища, для яких характерна відсутність екологічних проблем та комплексна система дій і заходів, 
спрямованих на попередження виникнення загроз, що перешкоджають стабільному функціонуванню екосистем, життю та 
здоров’ю людини, життєдіяльності інших живих організмів, а  отже, сприяють стабільному формуванню демографічного 
потенціалу. 

Примітки: 
1. Балацкий О. Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем - Монография. — Сумы: 
Университетская книга, 2006. — 972 с. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия: Монография. — 
Сумы: ИТД "Университетская книга", 2004. — 360 с. 
2. Бачевский Б. Е., Витюк Е. В. Формирование производственного потенциала предприятия. Вісник Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля, 2005. — №2(84). — С. 9-14. 
3. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике: Энциклопедический 
словарь. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 384 с., с. 216 

Михайло Ільчишин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

КАДРОВИЙ СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Економічна безпека фірми (підприємства, організації) — це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, 

персоналу, інформації і технологій, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується 
найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального 
розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). [1] 

Проте свою увагу ми пропоную зупинити на одному з найважливіших  аспектів органі- 
зації економічної безпеки підприємства, а саме – на роботі з персоналом.  З кадрами підприємства безпосередньо 

пов'язана не тільки більшість внутрішніх ризиків (і навіть певна частина зовнішніх), але також і потенційних чинників 
успіху. До того ж, взаємодія служби безпеки підприємства з підрозділом, що займається кадровою роботою, є показовим 
прикладом, який висвітлює принцип використання можливостей інших структурних підрозділів. [2] 

Кадрова безпека – це процес запобігання негативним впливам на економічну безпеку підприємства через ризики і 
погрози, пов'язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами загалом. Кадрова безпека 
відіграє домінуючу роль у системі безпеки компанії, оскільки це робота з персоналом, кадрами, а вони в будь-якій 
організації первинні. В основі управління кадровою безпекою є управління персоналом. Оскільки без перевірки кадрів, їх 
ретельного відбору, навчання, перевірки їх особистих якостей і інших процедур не обійтись для організації збалансованого і 
ефективного трудового процесу, перед керівництвом стає питання кадрової безпеки. Можна захистити своє підприємство 
від зовнішніх загроз конкурентів або інших незалежних умов, але в цей же час загроза може походити саме зсередини 
установи, від її працівників. Дослідження в області кадрової безпеки дають можливість зменшити цю загрозу, передбачити 
и припинити її, а також проводити профілактику.[3] 

Дане питання досліджували багато українських та іноземних вчених, зокрема: І.Г.Чумарину, який розглядає питання 
планування персоналу з точки зору кадрової безпеки, налаштування системи безпеки на підприємстві, захисту власного 
підприємства від ризику нанесення шкоди його кадрами і багато інших важливих аспектів. Т. Ткачук розглядає проблему 
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промислового шпигунства і пов’язані з нею кадрові питання. Багато наукових робіт присвячено проблемі економічної 
безпеки загалом (такі автори, як О.А. Грунін, С.О. Грунін, М. Капустін і т.д.) Однак, невирішеними залишаються питання 
практичного розрахунку ступеню кадрової безпеки на підприємстві, її правового забезпечення. Метою дослідження є 
визначення категорії «кадрова безпека підприємства» та її основних критеріїв оцінки. 

Кадри – найважливіший ресурс підприємства. Вони не тільки вирішують все, а й можуть позбавити всього. Тому 
кадровий менеджмент завжди має бути на висоті і під пильною увагою керівництва. Кадрова безпека є комбінацією 
складових, пов’язаних між собою складними і часто завуальованими зв’язками 

Компоненти кадрової безпеки промислового підприємства: 
Життєдіяльності -  здоров’я - створення певних умов праці працівникам із запобігання травматизму 

захворюванням на підприємстві; фізична - виконання комплексу заходів щодо 
запобігання порушенням правил безпеки; 

Професійна - праці - система принципів, підходів, дій, спрямована на створення  певних умов праці 
(рівень оплати праці, посада, обладнання робочого місця) з урахуванням новітнього, 
передового досвіду на ринку праці; інформаційна - прогнозування структури персоналу 
визначення потреби в кадрах, плануванню залучення та розміщення персоналу; 
оцінювання результатів праці для виявлення потенціалу кожного працівника;  
Пенсійно-страхова - соціальний захист працівників (страхуванню медичне 
обслуговування);  
володіння сучасними знаннями - впровадження новітніх технологій у розвиток персоналу, 
удосконалення рівня професійних знань, навичок, умінь, здібностей у зв’язку з розвитком 
науково-технічного прогресу; 

Соціально - мотиваційна - Фінансова - фінансова, грошово-кредитна платоспроможність   
працівників; упевненість у своєму робочому місці; оплата праці, яка   
враховуй обсяг, кваліфікацію, професіоналізм і якість виконаної роботи;   
кар’єрна - професійно-кваліфікаційне та посадове просування   
працівників, заохочення в пристосуванні своєї кваліфікації до вимог   
робочого місцю в гарантіях виробничого зростання (планування   
кар’єри): підвищення особистої мобільності на ринку робочої сили;   
отримання шансів для само реалізації на робочому місці; 
етична - проведення загальноосвітніх семінарів, конференцій, групових   
дискусій; мотивація задоволення персоналу своєю роботою; поліпшення   
власного іміджу кожного працівника; 
адміністративно-незалежна - позбавлення можливості призначати   
непідготовлених і некомпетентних кадрів, які перебивають у родинних   
стосунках з власниками, засновниками, акціонерами підприємства, на   
керівні посади; 

Антиконфліктна - патріотична - створення психологічного клімату в колективі на основі позитивного 
ставлення до підприємства, хцо характеризується  психологічними показниками 
об’єднаності працівників, забезпечує узгодженість, безконфліктність спілкування, 
відповідальність та обов’язок товариську допомогу, вимогливість до себе та іншого в 
інтересах виробництва; 
психолого-комунікаційна - сприяння міжособистісним комунікаціям і створенню 
сприятливого мікроклімату, врахування інтересів і побажань  працівників, його 
особистого потенціалу, задоволеність міжособистісними стосунками по вертикалі 
(керівник - підлеглі) та горизонталі (виконавці)[4] 

Також як і у всіх сферах, присутні небезпеки які поділяються на зовнішні та внутрішні: 
Зовнішні  небезпеки - умови мотивації в конкурентів кращі; 

установка конкурентів на “переманювання”; 
зовнішній тиск на співробітників, 
втягування їх у різні види залежності; 
інфляційні процеси (їх слід враховувати під час розрахунку заробітної плати); 

Внутрішні небезпеки - невідповідність кваліфікації співробітників обійманій посаді; 
недостатня кваліфікація працівників; слабка організація системи управління персоналом; 
слабка організація системи навчання;  
неефективна система мотивації; помилки в плануванні ресурсів персоналу; відсутність 
творчих елементів у роботі; нецільове використання кваліфікованих співробітників; 
працівники орієнтовані на вирішення внутрішніх тактичних завдань; 
співробітники не орієнтовані на дотримання інтересів підрозділу,відсутність або слабкість 
корпоративної політики; [4] 

Примітки: 
1. Швець І.Б. Економічна безпека в управлінні персоналом. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 36-1. – 

Донецьк. – 2009. – с. 179-184. 
2. Чумарин И.Г. Испытательный срок и адаптация с точки зрения кадровой безопасности» // Кадры предприятия. – 2004. - 

№9. Режим доступу до статті: http://www.poteri.net/publikatsii/kadry-predpriyatiya-9-2004.html 
3. Жариков Е.С. Риски в кадровой работе. – М.: 2005, с. 92-94 
4. Юрасов И.А. Основные показатели качественной работы кадровой службы предприятия // Кадры предприятия. – 2009. – 

№5. – с. 91-100. 
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Mykhaylo Ilchyshyn 
Ivan Franko National University of L`viv 

HUMAN RESOURCE COMPONENTS OF ENTERPRISES ECONOMIC SECURITY  
This paper highlights aspects of staff management, some basic definitions for greater understanding of the problem and the 

importance of the topic. Any business can not function without skilled workers. Clever head properly distribute the work, and 
obedient worker do the job efficiently. Problems of staff, staff benefits and other aspects of the distribution system. Economic 
security company - is impossible without skilled worker. 

Надія Капустяк, Галина Михайляк, Богдан Мельник  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ  
У БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

Залучення іноземного капіталу в банківську сферу позитивно впливає на економіку України, прискорюючи процеси 
розвитку фінансових ринків, розширюючи спектр банківських послуг та їхню якість. Важливість для країни таких 
іноземних інвестицій вимагає враховувати не лише їхні обсяги, але й динаміку їхніх змін. Тому актуальним є завдання щодо 
прогнозування відповідних показників у банківській сфері. Для його розв’язання необхідно побудувати адекватну 
математичну модель.  

Сектор іноземного банківництва включає іноземні банківські установи зі стовідсотковим іноземним капіталом та дочірні 
структури банків з частковою участю іноземного капіталу. Загалом частка іноземного капіталу у банківській системі країни 
залежить від величини банківської чистої маржі, прибутковості банківського сектора, кредитоспроможності країни, 
економічної і політичної стабільності в країні, особливостей банківських систем, багатьох інших економічних і не тільки 
економічних чинників [1].  

Адекватна модель для прогнозування залучення іноземного капіталу у банківську систему України повинна враховувати 
усі ці чинники. Проте дати економічне трактування неекономічним чинникам не завжди можна. У таких випадках 
використовують макромоделі [2]. Вони дають змогу уникнути розгляду впливу на конкретні показники конкретних 
чинників. Натомість, з’являється можливість конструювати інтегровані чинники, які комплексно впливають на низку 
показників. 

Однією з форм макромоделі може бути така: 
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де 
)()()( ,, kkk xyu – векторні змінні, значення яких визначені у k -ий момент часу; CBA ,,  – дійсні матриці 

відповідних вимірів. Змінна 
)(ku характеризує дію чинників, змінна 

)(ky відображає показники, формальна змінна 

)(kx фіксує певний стан системи. 
Макромодель (1) називають лінійною дискретною у просторі змінних стану. Дискретну макромодель зручно 

використовувати коли значення економічних показників визначені періодично. Лінійну форму використовують тоді, коли 

зміна показників має плавний не стрімкий характер. Компоненти вектора змінних стану 
)(kx одночасно описують як 

економічні, так і неекономічні процеси.  
Макромодель типу (1) будемо застосовувати для прогнозування залучення іноземного капіталу у банківську систему 

України. Характеризують цей процес, зокрема, такі показники як кількість банків в Україні зі 100% іноземним капіталом та 
частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків України. У таблиці 1 подано статистичні дані про ці показників за 
2001-2012 роки станом на 1 січня кожного року [3]. 

Таблиця 1 

Показники 
Роки 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Кількість банків зі 100% 
іноземним капіталом 

7 6 7 7 7 9 13 17 17 18 20 22 

Частка іноземного капіталу у 
статутному капіталі банків, % 

13,3 12,5 13,7 11,3 9,6 19,5 27,6 35 36,7 35,8 39,9 41,9 

 

Щоб побудувати макромодель типу (1) необхідно визначити елементи матриць CBA ,, . Це роблять згідно з відомим 

ідентифікаційним алгоритмом Го-Калмана [2]. Він передбачає, що матриці CBA ,, обчислюють на підставі даних про 

зміни показників, яка відбулися протягом певного терміну від моменту стрибкоподібної зміни впливаючих чинників. 
У нашому випадку будемо вважати за єдиний інтегральний чинник, який впливає на залучення іноземного капіталу у 

банківську систему України, соціально-економічну ситуацію, яка виникла в нашій державі у 2001 році. Допустимо, що дія 
цього  чинника відбулася миттєво, а влив його на банківську систему триває досі. Дію усіх інших чинників вважатимемо 

несуттєвою. Отже, у макромоделі (1) змінна 
)(ku – скаляр, а 

)(ky  – вектор з двома компонентами. 

На підставі даних, які подано у таблиці 1, згідно з алгоритмом Го-Калмана було обчислено матриці CBA ,, , тобто 

побудовано макромодель, яка відображає тенденції зміни досліджуваних показників. Якщо припустити, що ці тенденції не 
зміняться, то побудована макромодель може бути застосована для прогнозування поведінки цих показників у майбутньому. 
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Використовуючи побудовану макромодель, не змінюючи значення змінної 
)(ku , нами було знайдено прогнозні 

значення кількості банків в Україні зі 100% іноземним капіталом та частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків 
України станом на 2013 рік. Ці значення відповідно дорівнюють 27 банків і 56,6 %. Отже, згідно з нашим прогнозом у 2013 
році слід очікувати у банківській системі України зростання на 23 % кількості банків зі стовідсотковим іноземним 
капіталом, а також зростання на 14,7% части іноземного капіталу у статутному капіталі банків.  

Однак зроблений нами прогноз на 1 січня 2013 року не справдився. За даними Національного Банку України [3] станом 
на початок 2013 року у порівнянні з 2012 роком кількість банків в зі 100% іноземним капіталом не змінилася і дорівнює 22, 
а частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків зменшилась до рівня 39,5%. Звідси можемо зробити висновок, що 
у 2012 році соціально-економічна ситуація в країні різко змінилася. Вона уже не відповідає тим умовам розвитку економіки 
України, які виникли на початку 2001 року. Очевидно, що нинішню ситуацію спровоковано цілою низкою не врахованих 
нами під час моделювання чинників, які виникли протягом останніх двох років. На наш погляд, такими є: запізніла реакція 
української економіки на світову фінансово-економічну кризу 2008 року; спроба нинішнього уряду силовими методами 
провести протягом 2010-2012 років непродумані економічні та інституційні реформи; невиправдано велике бюджетне 
фінансування видатків на проведення чемпіонату Євро-2012; проведення парламентських виборів у 2012 році і зростання, 
внаслідок цього, політичної напруги у суспільстві; невміння уряду домовитися з міжнародними фінансовими інститутами. 
Всі вони, а також низка інших чинників, злякали іноземних інвесторів у банківську систему України. Щоб тепер повернути 
їхню довіру до вітчизняної економіки уряд повинен запропонувати і провести низку відповідних заходів економічного, 
політичного та інституційного характеру.   

Примітки: 
1. Прімєрова О.К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України / О.К. Прімєрова // Статистика 

України. – 2008. - №4. – С.54-58 
2. Мельник Б. Моделювання змін у структурі кредитного портфеля комерційного банку / Б. Мельник // Вісник 

Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2005. – Випуск 34. – С.118-125. 
3. http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807 – основні показники діяльності банків України 

Nadia Kapustyak, Halyna Mykhailyak, Bohdan Melnyk  
Ivan Franko National University of L’viv 

PREDICTION OF FOREIGN CAPITAL IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE 
The paper examined the indicators, which characterize the attraction of the foreign capital in the banking system of Ukraine. For 

the forecasting of these indicators, a mathematical model is proposed. Forecast of the number of banks with 100% foreign capital and 
foreign capital share in the authorized capital of banks in Ukraine is done with the help of the model. The analysis of the results of 
forecasting. 

Ольга Касіян 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
На сучасному етапі розвитку в нашій країні ринкова економіка вимагає розробки відповідного господарського 

механізму, докорінних змін у функціонуванні та гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін. Тому, процес 
реформування бухгалтерського обліку, що відбувається в Україні, є цілком закономірним. 

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки та перехід до ринкових відносин потребують принципово 
нових підходів до управління основними засобами. 

Своєї актуальності проблема обліку основних засобів набула у зв'язку з потребою отримати власниками, кредиторами й 
інвесторами, як вітчизняними так і закордонними, оперативної та достовірної інформації щодо стану, руху, оновлення та 
ефективності використання основних засобів. Від того, наскільки ефективно використовуються наявні засоби праці, від їх 
досконалості, залежать і загальні результати роботи підприємства. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці рекомендацій з обліку й аналізу основних засобів 
підприємствах та виявлення шляхів їх подальшого вдосконалення з метою забезпечення ефективного функціонування 
підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми та пошуку шляхів 
удосконалення обліку й аналізу основних засобів зробили провідні вчені-економісти: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов 
С.Ф., Огійчук М.Ф., Сопко В.В., Сук Л.К., Островерха Р. Е., Панасенко А. П. та інші вчені. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»: основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1]. 

Останнім часом облік основних засобів дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління 
виробництвом, знижуючи ефективність використання їх. До кола таких проблем можна віднести: 

- різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, 
принципів їх оцінки; 

- проблеми вдосконалення системи амортизації; 
- проблеми підвищення інформативності первинних документів з обліку основних засобів; 
- проблема інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою; 
- проблеми аналізу ефективності використання основних засобів і можливості її прогнозування [3]. 
Стратегія застосування міжнародних стандартів передбачає реформування системи бухгалтерського обліку та 

впровадження методології поширення інформації з економічних питань згідно з міжнародними стандартами для 
забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності суб'єктів господарювання. Тому досить 
важливим етапом удосконалення обліку основних засобів є гармонізація П(С)БО 7 «Основні засоби» з М(С)БО 16 «Основні 
засоби», зокрема у частині: 
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а) у П(С)БО 7 «Основні засоби» потрібно визначити необхідність проводити переоцінку основних засобів лише в тому 
разі, якщо їх справедливу вартість можна достовірно визначити; 

б) варто запровадити способи можливого визначення справедливої вартості об’єкта основних засобів, яка повинна бути 
документально засвідчена; 

в) при операціях обміну варто оцінювати об’єкт основних засобів за справедливою вартістю, а не виходити з їх поділу 
на подібні чи неподібні об’єкти, що є досить абстрактним положенням; 

г) у П(С)БО 7 «Основні засоби» доцільно дати посилання на П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» щодо 
встановлення порядку зменшення корисності активів [2]. 

Організація обліку та аналізу основних засобів повинна бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, 
взаємоузгоджених способів і методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації, тому основними шляхами удосконалення обліку 
та аналізу основних засобів можна виділити наступні: 

а) узгодити дані нормативно-правового законодавства у всіх аспектах, в тому числі і понятійно-категорійний апарат; 
б) удосконалити методику обліку витрат на ремонт основних засобів, а саме: ввести до Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій окремий рахунок для відображення 
витрат на ремонт основних засобів із субрахунками поточного та капітального ремонтів. Цей рахунок повинен бути 
активним, де по дебету слід відображати всі витрати на ремонт основних засобів, а з кредиту цього рахунку списувати 
витрати закінчених ремонтів на витрати звітного періоду, де залишком на рахунку будуть суми по незавершеним поточним 
та капітальним ремонтам; 

в) удосконалити методику нарахування амортизації, тобто: 
- визначити адекватний термін корисного використання об’єкта, який би не впливав на викривлення інформації про 

основні засоби у фінансовій звітності; 
- встановити необхідність нарахування амортизації після місяця, в якому об’єкт основних засобів було введено в 

експлуатацію; 
г) удосконалити процес переоцінки основних засобів: вважається недоцільним результати переоцінки основних засобів 

відображати як витрати або доходи звітного періоду, бо суть цієї операції полягає не у зміні результатів господарської 
діяльності підприємства, а у визначенні реальної вартості об’єкта, а це обумовлює доцільність відображення дооцінки та 
уцінки основних засобів як зміну сальдо рахунків додаткового капіталу; 

д) покращення організації та управління виробництвом, а саме: прискорення досягнення продуктивності введених в 
експлуатацію основних засобів; впровадження наукової організації праці та виробництва; покращення забезпечення 
матеріально-технічними ресурсами; вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп'ютерної техніки; 
технічне вдосконалення засобів праці. 

Інформаційною основою усіх облікових, аналітичних і контрольних процедур є облікова інформація, тому 
першочерговим завданням удосконалення обліку та аналізу є формування складу та визначення змісту показників, які 
доцільно відображувати, обробляти та узагальнювати у системі обліку. 

Бухгалтерський облік основних засобів потребує удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також 
узгодженості законодавчо-нормативних документів. Крім того, у П(С)БО 7 «Основні засоби» наявні істотні розбіжності із 
міжнародними стандартами. Тому запропоновані шляхи удосконалення нормативної бази бухгалтерського обліку основних 
засобів дозволять гармонізувати вітчизняний облік з міжнародними стандартами та зменшити невідповідності  й проблеми 
питання обліку основних засобів. 

Таким чином, теоретичні і практичні засади обліку та аналізу основних засобів необхідно удосконалювати у напрямі 
розширення її управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів підприємницької 
діяльності, що виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх 
використання. Основними шляхами удосконалення обліку основних засобів є раціоналізація як кожної форми документів і 
регістрів обліку, так і методів, і способів збирання, обробки і узагальнення облікової інформації, адаптованих до сучасних 
умов. 

Примітки: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]: Наказ міністерства фінансів 

від 27.04.00 р. № 92. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 
2. Островерха Р. Е. Шляхи удосконалення організації обліку основних засобів / Р. Е. Островерха // Науковий вісник 

Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. - № 4 (47). С. 133-140. 
3. Панасенко А. П. Проблеми основних засобів у бухгалтерському обліку / А. П. Панасенко // Держава та регіони. – 

2008. - № 3. – С.407-410. 
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FIXED ASSETS 
In this article considers the problems of accounting and analysis of fixed assets and ways to further improve to ensure the 

effective functioning of enterprises. The main problems of accounting and analysis of fixed assets are: different approaches to 
terminology and definition of the nature of fixed assets in the financial accounting and tax system, principles of evaluation, the 
problem of improving the system of depreciation problem analysis of the effectiveness of fixed assets and the possibility of its 
forecasting etc. The basic ways of improvement accounting of fixed assets are streamlining how each form of documents and 
registers of, and methods, and methods for collecting, processing and compilation of accounting information, adapted to modern 
conditions. 

Василина Кацьма 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Функціонування економіки ринкового типу не є рівномірним і безперервним, а має циклічний характер, тобто періоди 
піднесення чергуються з періодами спаду, що призводить до зменшення економічної і ділової активності.  
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Під час піднесення, прибутки підприємства різко зростають, оскільки продукція користується попитом серед 
споживачів. Це відбуватиметься доти, поки не буде досягнуто піку розвитку, тоді прибутки перебуватимуть на сталому 
рівні. Тривалість цієї фази розвитку для кожного підприємства є різною. Все залежить від того, чи є споживчий попит на 
продукцію, аналогічні товари з покращеними властивостями або за нижчими цінами.  

Якщо споживачі відмовляються від споживання, то попит на продукцію поступово зменшується і це негативно 
відображається на діяльності підприємства. Прибутки починають знижуватись, а видатки перевищують доходи. Це 
призводить до збитковості підприємства і  кризового стану його функціонування. 

Зокрема, аналіз фінансових результатів підприємств показує, що станом на січень 2013 року загальна кількість 
збиткових підприємств у відсотковому співвідношенні збільшилась з 36,8% до 40,2% порівняно з попереднім періодом 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Фінансові результати діяльності найбільш збиткових підприємств України  за 2011 – 2012 роки 

 Підприємства, які отримали збиток у 2011 
році 

Підприємства, які отримали збиток у 2012 
році 

у % відношенні до 
загальної кількості 

фінансовий 
результат, млн. 

грн. 

у % відношенні до 
загальної кількості 

фінансовий 
результат, млн. грн. 

Всього 36,8 90883,7 40,2 84417,5
у томі числі: 
промисловість 

41,8 35098,6 42,2 31096,2 

будівництво 46,3 2280,4 47,4 2694,3 
торгівля автомобілями та 
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт 

 
 

48,7 

 
 

2163,9 

 
 

41,9 

 
 

1638,5 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі 

 
30,5 

 
9499,7 

 
34,5 

 
13193,0 

роздрібна торгівля; 
ремонт побутових виробів 
та предметів особистого 
вжитку 

 
32,9 

 
2351,1 

 
35,6 

 
2209,3 

фінансова діяльність 26,9 20175,9 33,1 12712,1 
операції з нерухомим 
майном, оренда, 
інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 

 
39,5 

 
7626,6 

 
39,7 

 
11181,5 

Джерело: Складено автором на основі даних [1] 
 
Ці дані свідчать про те, що кількість збиткових підприємств зростає. Тому для того, щоб підприємство могло подолати 

кризовий період, втриматись на ринку і не збанкрутувати – необхідно розробляти і впроваджувати систему антикризового 
управління. 

Антикризове управління підприємством - тип управління, який дозволяє виявити, проаналізувати ознаки і передумови 
виникнення кризових явищ на підприємстві; розробити і впровадити засоби для своєчасного запобігання і подолання ознак 
кризи, щоб підприємство мало змогу відновити свою діяльність. 

На підприємстві доцільно створити відділ антикризового управління, що налічуватиме декілька спеціалістів, які будуть 
займатись діагностуванням причин виникнення кризи, оцінкою, постійним моніторингом фінансово – економічного стану 
підприємства, аналізом його діяльності, виявляти слабкі сторони і пропонувати методи і засоби боротьби з кризою.  

Менеджмент підприємства також повинен шукати шляхи виведення підприємства з кризового стану. Насамперед, їм 
потрібно проаналізувати свою діяльність і зрозуміти, які помилки вони допустили. Адже, саме під час кризи можна виявити 
недоліки управління і уникнути їх в майбутньому. Необхідно розробити нову управлінську, фінансову та маркетингову 
стратегії. Здійснити пошук нових інвесторів та зацікавити їх в інвестуванні коштів.  

Антикризовий менеджмент має на меті запобігання кризовій ситуації, готовність до протистояння кризі та професійну 
поведінку під час та після кризи. Іншими словами, антикризовий менеджмент передбачає дії, адекватні чотирьом його 
стадіям, які в Європі називаються "запобігання", "готовність", "реакція" та "відновлення" (ЗГРВ), а у США — "зменшення", 
"готовність", "реакція" та "відновлення" — чотири "R" (Reduction, Readiness, Response, Recovery). 

Знання моделі ЗГРВ — вміння запобігти загрозі та виникненню кризи, підготувати підприємство до боротьби з кризою, 
забезпечити ефективну реакцію при виникненні кризи та в період відновлення після кризи — необхідна умова ефективної 
діяльності антикризових менеджерів. 

Виконавцям і менеджерам необхідно визнати, що завчасне планування (а не реагування та запобігання кризі) 
результативніше й ефективніше у кризовій ситуації. Плани повинні бути гнучкими, з великою кількістю альтернатив, не 
перевантажені деталями, які лише перешкоджають або навіть роблять невдалою якусь частину плану або й весь план. Мало 
того, досвідчений менеджер повинен переконатися, що персонал знає, як діяти у кризових ситуаціях і вміє усувати їх 
наслідки, а також задовольняє всім вимогам щодо роботи у кризових ситуаціях. Три обов'язкові вимоги ефективною 
антикризового управління — наявність дієвих комплексних антикризових систем, здатність адекватно реагувати на сигнали 
тривоги або визначити ситуацію, коли необхідне специфічне або запобіжне попередження, якщо немає остаточної 
впевненості, а також здатність швидко залучати необхідних спеціалістів та допоміжний персонал для роботи у кризовій 
ситуації. 
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Щоб вижити в умовах кризи, менеджерам підприємства доцільно вдатись до радикальних засобів. Серед них одним із 
найважливіших є: вихід на ринок з інноваційним товаром, який швидко його захопить і буде користуватись попитом. Варто 
модифікувати старі продукти і просувати їх на існуючі, а також нові ринки збуту, що забезпечить збільшення споживачів.  

Виробництво конкурентоспроможної продукції потребує використання найновіших технологій. Для цього необхідно 
вдосконалювати професійні навики працівників, стимулювати і заохочувати їх, щоб підвищити продуктивність праці. 

Для стабілізації фінансового стану підприємства, менеджерам варто скоротити витрати на виробництво продукції. Щоб 
це втілити на практиці, потрібно шукати дешевші ресурси, альтернативні їх замінники. Це дозволить зменшити собівартість 
продукції і реалізовувати її за чинними цінами, що призведе до зростання прибутку і зменшення збитків підприємства.   

Отже, для того, щоб вивести підприємство з кризи чи не допустити її появи, необхідно постійно досліджувати ринок, 
діагностувати і оцінювати свою діяльність, здійснювати моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, і 
в разі виявлення тенденції кризового стану –  потрібно реагувати і шукати нові шляхи для його подолання.   

Примітки: 
1. Експрес – випуски Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrstat.org/uk/express/expres_u.html  

Vasylyna Katsma 
Ivan Franko National University of L’viv 

ENTERPRISE ANTICRISIS MANAGEMENT PECULIARITIES 
This article is about the influence of financial crisis on enterprise functioning and the necessity of anticrisis measures as a part of 

enterprise management system, directed on diagnosis, prevention, neutralization and overcoming of the crisis. 

Зоряна Качмар 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ 
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 умовах [1]. 
На початку деривативи були пов’язані з такими товарами, як цибульки тюльпанів (30-ті роки XVII століття – 

тюльпаноманія), рис (50-ті роки XVII століття – рисові купони) та пшениця. Товарно-сировинна продукція є базовим 
інструментом деривативів і в наші дні, однак, крім цього, базовими інструментами можуть бути практично будь- які 
інструменти, індикатори або параметри, як, наприклад, інший дериватив, кредитний ризик чи параметри погоди [2]. 

В Україні для розвитку ринку деривативів необхідно на законодавчому рівні, спираючись на міжнародні стандарти та 
нормативні акти, чітко визначити місце похідних інструментів на фінансовому ринку, їх економічне значення, 
інфраструктуру ринку, систему обліку й оподаткування операцій з деривативами. Підвищення ефективності 
функціонування ринку похідних інструментів неможливе без чіткого визначення напрямів його вдосконалення та 
подальшого розвитку. Для цього необхідно запровадити такі форми та методи його регулювання, які б значно підвищили 
рівень захисту прав інвесторів, забезпечили збереження інтересів суспільства та держави [3]. 

Основними напрямами вдосконалення розвитку ринку деривативів є:  
– запровадження політики державного регулювання операцій з деривативами;  
– удосконалення нормативної бази, яка б відповідала загальноприйнятим стандартам діяльності строкового валютного 

ринку, зокрема, ліквідація наявних колізій у визначенні термінів і положень;  
– удосконалення системи оподаткування операцій з деривативами;  
– подальший розвиток бірж та інших інфраструктурних установ (клірингових установ, рейтингових агентств тощо), які 

необхідні для здійснення операцій з валютними деривативами;  
– підвищення рівня кваліфікації персоналу банків щодо використання деривативів;  
– поступове усунення прямої заборони для суб’єктів валютного ринку на проведення операцій з валютними 

деривативами, запровадження гнучкого курсу гривні [4].  
Деривативи широко використовуються на різних сегментах фінансового ринку, зокрема на: 
1)валютному ринку; 
2)грошовому ринку; 
3)ринку боргових зобов’язань; 
4)ринку акцій; 
5)ринку товарів і послуг; 
6)ринку сировини; 
7)ринку енергії тощо. 
Дериватив може застосувати будь-який учасник ринку, який прагне позбутися небажаного ризику, тобто хоче його 

перенести на іншу сторону, котра згоджується цей ризик взяти на себе за відповідних умов. На початку існування 
деривативів виробники товарів і сировини використовували форвардні та ф’ючерсні контракти тільки для хеджування своїх 
позицій на базовому ринку, тобто задля зниження цінового ризику. Така стратегія давала їм змогу прогнозувати виробничі 
витрати і підтримувати їхню стабільність. Однак останнім часом зростає кількість деривативних контрактів, які 
укладаються зі спекулятивною метою. Спекулянт займає протилежну до хеджера позицію і переймає на себе ризик, 
розраховуючи на отримання прибутку у разі сприятливих для нього змін цін (значень) базового інструменту. Окрім того, на 
ринку деривативів функціонують також арбітражери, які торгують деривативами з метою гри на різницях цін на різних 
ринках похідних інструментів або між деривативами та готівковими базовими активами. Разом з тим, із використанням 
деривативів пов’язано банкрутство низки відомих банків, а збитки оцінюються у мільярдах американських доларів. 
Деривативи неодмінно пов’язані з ризиком, бо саме ризик став причиною їхньої появи. З іншого боку, ризики, пов’язані з 
деривативами, необхідно ідентифікувати і вміло управляти ними [2]. 

 
Таким чином, з метою подальшого розвитку ринку деривативів здійснюється розширення спектра послуг та технологій, 

які спрямовані на підвищення зручності та ефективності операцій, а також ліквідності ринку даних інструментів для всіх 
категорій учасників ринку. 
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Примітки: 
1. Податковий кодекс України: за станом на 1.10.2011р./ Верховна Рада України. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 
2. Іващук Н.Л. Ринок деривативів: економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення [Текст]: монографія 

/ Н. Л. Іващук – Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка» ,2008. – 472 с. 
3. Ган А.В. Стан ринку похідних фінансових інструментів в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Ган – Режим 

доступу: http://libfor.com. 
4. Гордон В.Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються / В.Б. Гордон // Фінанси України. – 02/2005. №1. – С .70-

76. 

Zoriana Kachmar 
Ivan Franko National University of L’viv 

DEVELOPMENT OF DOMESTIC DERIVATIVES MARKET 
The mechanism of derivatives is analyses in this thesis. Derivatives - standard document certifying the right and the obligation to 

buy or sell securities in the future, tangible or intangible assets, as well as funds to certain conditions.An attempt to describe the 
development and highlight the main areas of improvement derivatives market. 

Vira Kliuchuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

INNOVATIVE ASPECTS OF REPRODUCTION OF CAPITAL IN AGRARIAN ENTERPRISES 
The mechanism of reproduction of capital on innovative principles was investigated. The essence of the notions “leasing”, 

“reproduction of capital” were identified and state of the material and technical basis of agro-industrial complex (AIC) was analyzed.  
Problem statement. Instability of development of national agrarian enterprises threatens food and national security, so search of 

scientifically based ways to overcome negative phenomena and processes in the agricultural sector, grounding and development of 
innovative measures to work out this problem becomes an urgent task for the national economic science. 

Analysis of recent research and publications.  Works of many scientists and researchers,  namely: M. Demyanenko, N. 
Dobiza, P. Haydutskyi, S. Kolotuha, K. Ossietzky, P. Sabluka and others, were dedicated to the problem of reproduction of capital 
and renewal of the material and technical basis of agricultural enterprises. Nevertheless, more detailed consideration of the 
innovative aspects of the reproduction of capital in agricultural enterprises is necessary.    

Problem definition. The purpose of this research work is scientific and theoretical grounding of innovative aspects of the 
reproduction of capital in agrarian enterprises as the material basis of the national economy. 

Base material statement.  The capital of agricultural enterprises should be understood the definite sum of funds required for the 
initiation and implementation of economic activity. It is formed in the process of enterprise establishment and operating.  

Absence of effective state agrarian policy, its inconsistency and improvidence worsen investment climate in the agrarian sector of 
economy of Ukraine, do not provide adequate conditions for reproduction of capital.  

The term "reproduction" within economic science for the first time appeared in the Physiocrats, and all stages of the reproductive 
process were first discussed by Karl Marx, who gave priority to the production of material goods and considered the totality of 
relations in the processes of distribution, exchange and consumption as a form of productive forces development. According to the 
classical political economy, reproduction is considered as the process of production, which is constantly updated [1, p. 267]. 

In our opinion, reproduction of capital of an agrarian enterprise means its continuous reconstruction which provides constant 
repetition of the agricultural production process. In other words it means recovery of volume of capital at the expense of own 
business function or possibility of procurement of capital on advantageous terms on the side.  

Scientists distinguish several types of reproduction of capital, but the main attention should be paid to the innovative type, which 
includes its recovery and modernization.  

Quality of capital depends on its renewal on innovative principles. Usage of low-quality capital does not meet the needs of 
production of rival products and cannot be a strategic guideline. Improvement of the state of agricultural production and state 
economy in general is possible only in the presence of improved mechanism of management of reproduction of capital quality on 
innovative base.  

Only innovative changes at agrarian enterprises are able to provide high competitiveness and maximization of profits. First of all 
it concerns the renewal of old-fashioned equipment. Undertaken study shows that during the period of the 2010-2012s, one-third of 
agricultural capital was not used at all because of wear and tear and obsolescence and  this, in turn, led to the fact, that  data of load 
on the main agricultural capital in Ukraine exceed the same data in developed countries by 7 -9 times.  It stands to mention that the 
capacity of equipment of modern native agrarian enterprises is at the level of data of the 1970s. It means that it is necessary to have 
approximately 15-35% of additional equipment to meet the needs of agricultural producers. (Table1). 

Table 1  
Agricultural equipment support of enterprises of Ukraine 
Types of equipment Provision, % Types of equipment Provision, % 
Tractor 71,9 Corn seeding-machines 75,4 
Harvesters 65,8 Beet seeding-machines 85,3 
Ploughs Sprayers 83,2 Spaying machines 65,0 
Beet Machine Drills 81,0 Crops seeding-machines 78,2 
Combine of forage 

production   
71,9 Machines for fertilizer 

dressing 
71,1 

 
Source: Official website of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine [electronic resource] - Access mode: / / 

www.minagro.kiev.ua [2]. 
Enough high level of wear and tear and obsolescence of capital of Ukrainian agrarian enterprises and limitation of own resources 

for renewal of production capacities predetermine the necessity of usage of innovative schemes of financing of investment activity. It 
principally concerns amortization policy, inadequacy of its some elements lead to occurrence and accumulation of problems in the 
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process of the reproduction of capital.  As the result, rates of economic growth, scientific-technical progress and level of innovative 
transformation reduce.  

The most effective source of financing of reproduction of capital is leasing, which is represented the means of accelerated 
renewal and reequipped production of those enterprises that have limited inner resources and need capital assets.  First of all, leasing 
foresees long leasing of machines, transport means, equipment and other facilities. The system of leasing influences effectively on 
renewal of material and technical basis.  It shows up that leasing provides purchasing of all necessary machines and equipment for 
minimal financial expenses.  The conditions of leasing agreement give the possibilities for sides to choose the profitable scheme of 
payment, risks of production of new products and moral ageing of equipment reduce, because the enterprise takes equipment and 
facilities not in property but in rent.  The given form of investment can accelerate the process of renewal of technical basis of 
agricultural enterprises.    

Improvement of amortization and leasing policy will positively influence on enlargement of volumes of agricultural production, 
profits expansion of agricultural commodity producers. Nevertheless, effective reproduction of capital depends not only on these two 
agents, but also the state control over price assessment at enterprises-producers. Arsenal of sources of financing and tools of 
influence on the process of reproduction of the main capital are large enough (Table 2). 

Table 2  
   Tools of influence on the process of reproduction of 

capital   

1. centralized capital investments,  
2. grants, awards, price, 
3. sate orders,  
4. licenses, quotas, taxes, 
5. issuing a lease of a part of 

property, 
7.emission of shares, 
8. retained profits, 
9. amortization policy, 
10.foreign investments, 
11. leasing. 

 
But fiscal support of agrarians by allocating investment support of agricultural production, forming of state orders, and more 

improved policy of leasing, setting quotas and taxing are becoming the determinant factor. 
Summary. Imbalance in provision of agriculture with material and technical facilities occurred because changes of economical 

mechanism were not considered and lines of specialization and optimum sizes of enterprises were not enough analyzed. Under the 
circumstances one of the most effective lines of reproduction of capital on innovative basis is leasing.  Its usage allows 
implementation of scientific-technological progress and creation new working places. 

It is necessary to enhance effectiveness of state influence on reproduction of the main capital of agricultural enterprises, first of 
all with the help of cheapening of credits for agricultural producers, reimbursement of value of purchased equipment of the native 
producers. 

1) Karl Marx Capital: Critics of political economy. – M.: Political edition, 1969.– Volume 2. – P. 243-298. 
2) Source: Official website of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine [electronic resource] - Access mode: / / 

www.minagro.kiev.ua 

Ярина Кміть 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  
ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Податки і збори є головним джерелом наповнення бюджету країни та важливим інструментом державного регулювання 
національної економіки. Система оподаткування країни є дзеркальним відображенням її економічної політики. 

Теоретично можна виділити два основних принципи оподаткування: за ознакою територіальності та резидентства. 
Відповідно до принципу територіальності країна оподатковує тільки ті доходи, які пов'язані з діяльністю, що здійснюється 
на її території. Доходи, які отримують громадяни і підприємства цієї країни за межами її території, не входять до складу 
доходів, що підлягають оподаткуванню. Принцип резидентства полягає в тому, що будь-який платник податку, що 
визнається постійним мешканцем країни (резидентом), підлягає оподаткуванню щодо всіх доходів з усіх джерел, у тому 
числі й закордонних. Статус резидента визначається за нормами національного законодавства, що різняться стосовно 
фізичних і юридичних осіб. Більшість країн у своїй податковій політиці використовує поєднання цих принципів[1, с.263]. 

У сучасних умовах діяльність багатьох підприємств набула міжнародного характеру, тобто здійснюється на території 
декількох країн. Усі країни прагнуть прийняти єдиний принцип оподаткування – резидентства або територіальності, однак 
на практиці цього досягти вкрай важко, бо кожна держава, користуючись своїм податковим суверенітетом, намагається 
отримати додаткові податкові надходження до свого бюджету за рахунок усіх можливих джерел доходів, тому принципи 
резидентства та територіальності застосовуються в комбінації. 

Зміна тенденцій загальноекономічної динаміки в Україні вимагає перегляду підходів щодо врегулювання проблем, 
пов’язаних із оподаткуванням доходів юридичних осіб. 

Міжнародне оподаткування юридичних осіб має свою специфіку як у визначенні суб'єкта чи об’єкта оподаткування, так 
і в обчисленні бази оподаткування. Крім того, існують норми і правила міжнародного оподаткування, які діють лише 
стосовно юридичних осіб. 

Основними нормативно-правовими актами України щодо міжнародних відносин з питань оподаткування є:  
 Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” [2]; 
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 Рекомендації щодо застосування положень конвенцій (угод) про уникнення подвійного оподаткування доходів і 
майна (капіталу)[3](право на використання переваг відповідного міжнародного договору про уникнення подвійного 
оподаткування надається відповідно до положень ст.103 Податкового кодексу України [4] (далі – ПКУ); 

 Розпорядження Кабміну України "Про проведення у 2012 році в Україні XIV засідання Координаційної ради 
керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" [5]; 

 Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Державною податковою адміністрацією України і 
Службою фіскальної інформації розслідувань / Службою економічних розслідувань Нідерландів [6]; 

 Розпорядження Кабміну України "Про заходи щодо недопущення мінімізації податкових зобов'язань, вивезення 
капіталів за кордон, а також відмивання коштів через офшорні зони"[7]; 

 Конвенція між Урядом України і Урядом … (назва країни) про уникнення подвійного оподаткування та 
попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно ; 

 Лист Державної податкової служби України "Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного 
оподаткування" [8] та інші. 

Україна також є учасницею двосторонніх договорів про правові відносини і правову допомогу у цивільних і 
кримінальних справах та багатосторонньої Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і 
кримінальних справах[9]. 

У ПКУ є загальна норма щодо превалювання положень чинних міжнародних договорів над положеннями внутрішнього 
законодавства. Відповідно до п.3.2 ПКУ[4], якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною 
Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору. 
При цьому міжнародним договором не визначено, яким чином особа, що має право на застосування правил цього 
міжнародного договору, повинна підтверджувати це право. 

Найбільшою проблемою в сфері міжнародного оподаткування юридичних осіб є подвійне оподаткування, тобто 
оподаткування одного об'єкта податку окремого платника податків одним і тим же (аналогічним) податком за один і той же 
проміжок часу або оподаткування у різних осіб однієї і тієї ж податкової бази співставними податками. 

 Проблеми подвійного оподаткування існують в усіх економічно розвинутих країнах світу і саме із цією метою 
укладаються двосторонні міжурядові угоди (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування (станом на 01.01.13р. 
Україною укладено таких угод із майже 70 країнами світу[9]). 

Треба наголосити, що міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, укладені Україною з іноземними 
країнами, застосовуються до осіб, які є резидентами України та резидентами відповідної країни. 

Для юридичних осіб резидентами є [4]: 
 юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять діяльність відповідно до законодавства 

України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; 
 дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які 

мають дипломатичні привілеї та імунітет (пп.14.1.213 ПКУ). 
Резидентами відповідної країни, згідно з пп.14.1.122 ПКУ, тобто нерезидентами – є[4]: 
 іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані 

або легалізовані) згідно із законодавством України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з 
місцезнаходженням на території України; 

 дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних 
організацій в Україні; 

 фізичні особи, які не є резидентами України. 
Включення до ПКУ[4]  спеціальної ст.103, яка регулює порядок застосування міжнародного договору України про 

уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із 
джерелом їх походження з України, дало змогу чітко визначити підстави, які дають право на одержання переваг, 
установлених угодами про уникнення подвійного оподаткування, встановити процедури підтвердження права нерезидента 
на податкові пільги, передбачені в зазначених угодах, визначити, яким чином здійснюватиметься відшкодування зайвого 
утримання сум податку на доходи із джерелом їх походження з України тощо. 

Відповідно до положень ст.103 ПКУ[4], застосування міжнародного договору України в частині звільнення від 
оподаткування або застосування зменшеної ставки податку дозволяється лише за умови надання нерезидентом особі 
(податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами цієї статті. Аналогічно 
в іноземній країні, з якою Україною укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, від резидента України, 
який претендує на застосування положень договору, вимагатиметься довідка, яка підтверджує, що зазначена особа є 
резидентом України.  

На відміну від фізичних осіб, національну належність яких іноді складно визначити (через режим подвійного 
громадянства, відсутність громадянства або невідповідність громадянства і постійного місця проживання), юридичні особи 
завжди мають єдине місце реєстрації, яке  і є основною юридичною адресою. В країні реєстрації всі юридичні особи завжди 
мають статус податкового резидента. Водночас, такий статус юридична особа може одержати і в тій країні, в якій вона 
здійснює комерційну або іншу економічну діяльність. Для прив'язки комерційної діяльності до певної території 
використовують такі режими: діяльність через власну ділову установу, діяльність через незалежного агента і діяльність за 
контрактами, що укладаються з місцевими фірмами[1, с.264]. 

Отож, попри наявне нормативно-правове забезпечення в Україні, на жаль, залишаються невирішеними доволі багато 
проблем щодо міжнародного оподаткування юридичних осіб, які можна поділити на такі основні групи:  

 визначення національної прив'язки юридичної особи – суб'єкта оподаткування;  
 порядок визначення режиму діяльності іноземної юридичної особи на території країни діяльності;  
 проблеми, пов'язані з визначенням джерела доходу;  
 урахування податків, сплачених за кордоном, при визначенні податкових зобов'язань у країні постійного місця 

перебування;  
 порядок визначення податкової бази з прибуткового оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності між взаємозалежними економічними агентами.  
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Вирішувати проблеми міжнародного оподаткування юридичних осіб треба негайно, причому робити це треба 
ефективно, опираючись на передовий досвід зарубіжних держав. Найважливіший крок на шляху підвищення ефективності 
впровадження міжнародних норм оподаткування уже зроблено – введено в дію ПКУ, який покликаний оптимізувати діючу 
систему оподаткування юридичних осіб та вирішити усі наявні проблем, як головний законодавчий податковий акт. Також 
доцільно сформувати чітку термінологію, яку важливо узгодити із нормами міжнародного податкового права, що усуне 
виникнення між країнами окремих суперечностей. 

Таким чином, проблеми міжнародного оподаткування юридичних осіб в Україні існують і їхнє вирішення є нагальним 
та конче необхідним. Застосування міжнародного досвіду із врахуванням специфіки національної економіки в поєднанні з 
оптимізацією податкового законодавства сприятимуть вирішенню зазначених проблем. 

Примітки: 
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2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91р. №959-XII / [Eлектронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://sts.gov.ua/diyalnist-dpa-ukraini/mijnarodni-podatkovi-vidno/normativno-pravovi-atty/53947.htm 
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PROBLEMS OF INTERNATIONAL TAXATION ENTITIES AND THE WAYS OF SOLVING THEM 
The author explores the major problems of international taxation of entities in Ukraine and offers the ways for their further 

decision 
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ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Сучасним ринковим відносинам властивий вільний кругообіг товарів, послуг, капіталу і ресурсів. Така його особливість 
суттєво впливає на оборот готівки між суб’єктами підприємництва.  

У плині будь-якої господарської діяльності суб’єкти підприємництва обов’язково взаємодіють з іншими фізичними чи 
юридичними особами, установами, організаціями. У підприємства виникають зобов’язання перед персоналом, органами 
соціальних фондів, покупцями, кредиторами та іншими товариствами. Всі ці розрахунки, як правило, здійснюються у 
грошовій формі. Саме тому сьогодні особливо актуальним залишається питання щодо особливостей обліку касових 
операцій, оскільки кожне підприємство здійснює в своїй діяльності готівкові розрахунки. 

Поглибленню та раціоналізації обліку касових операцій в Україні присвячені праці О. М. Андрієнка, С.Ф. Голова, О.Д. 
Данілова , Р.Т. Джоги, С.Я. Зубілевича , М.Ф. Огійчука , Т.В. Паєнтко, С.М. Панчишина,  В.В. Поповича, І.В. Розпутенка, 
С.В. Свірка, Л.М. Сінельника, К.О.Утенкова та інших дослідників. 

На сьогодні значна частина виплат здійснюється через банківські установи безготівковим шляхом, які практично не 
мають законодавчих обмежень. А ось розрахунки готівкою між підприємствами, організаціями, товариствами дозволяється 
здійснювати лише з дотриманням діючих обмежень. 

Необхідною умовою для здійснення готівкових операцій на підприємстві є наявність каси. Під касою розуміють 
приміщення або місце проведення готівкових розрахунків, а також приймання, видавання, зберігання готівки, інших 
цінностей та касових документів [3].  

Підприємства торгівлі та сфери обслуговування виконуючи замовлення, надаючи послуги, отримують за це плату, як 
правило, готівковими коштами. Водночас їхні розрахунки з постачальниками, фінансово-кредитними установами, 
цільовими фондами в основному здійснюються в безготівковій формі. 

Отже, грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, а грошові операції носять масовий характер і 
охоплюють практично всі сфери господарської діяльності підприємства, а тому операції з готівковими коштами є найбільш 
вразливими до зловживань.  

Розвиток ринкових відносин призвів до певних змін у колишній системі грошових розрахунків між підприємствами, 
зокрема розширив можливість застосування готівкової форми. З кінця 2004 р. згідно з постановою Правління НБУ від 15 
грудня 2004 р. № 637 всі готівкові розрахунки між підприємствами можуть здійснюватись як за рахунок готівкової виручки,  
так і за рахунок   коштів,   одержаних   із  банків.  Зазначені  розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для  
сплати  відповідних платежів[1]. 
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Одержання готівки з поточного рахунка здійснюється з використанням грошового чека. Виписка грошового чека 
підприємством являється своєрідним розпорядженням, яке надається банку для видачі уповноваженій особі зазначену в 
чекові суму готівки. При оформленні чека не допускається виправлення, адже вони можуть поставити під сумнів його 
достовірність[3].  

Розрахунки готівкою підприємствами всіх видів діяльності та форм власності проводяться з оформленням таких 
документів: податкових накладних, прибуткових і видаткових касових ордерів, касового або товарного чека, квитанції, 
договору купівлі-продажу, актів про закупівлю товарів, виконання робіт (надання послуг) або інших документів, які є 
свідченням фактів діяльності, що підлягають оплаті. 

На сьогодні ведення податкової накладної, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), порядок їх 
організації, а також систему обліку цих операцій визначає Державна податкова служба. Саме ж документування касових 
операцій регламентується Наказом Міністерства статистики України від 15 лютого 1996 р. за №51 «Про затвердження 
типових форм первинного обліку касових операцій»[2]. 

Значні уточнення про організацію та ведення касових операцій були внесені постановою Правління НБУ від 22 грудня 
2010 р. №573, яка набрала чинності 21 березня 2011р.. 

Без змін залишилась гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством 
(підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами[1]. По обмеженню постановою 
Правління НБУ "Про встановлення граничної суми розрахунків" від 9 лютого 2005 р. № 32 її розмір становить 10 тис грн. 
Платежі понад цю суму проводять виключно безготівково. А ось кількість підприємств (підприємців), з якими 
розраховуються протягом дня, не обмежено.  

Однак, постанова НБУ № 573 зазначає, що 10-тисячного обмеження слід буде дотримуватися при: 
-розрахунках підприємств (підприємців) за спожиту ними електроенергію; 
-розрахунках підприємств (підприємців) між собою під час закупівлі сільгосппродукції. 
Таким чином, облік касових операцій – це, з одного боку, найбільш простий вид обліку, так як він практично повністю 

регламентується чинними нормативними документами і підприємствам необхідно лише їх дотримуватись, але, з іншого 
боку, цей вид обліку практично не допускає помилок та виправлень. Саме така його особливість покладає суттєву 
відповідальність на облікових робітників, відповідальних за ведення касового обліку.  

Правильна організація обліку касових операцій є одним з найкращих способів запобігання порушень з готівкою, її 
неналежного використання та розкрадання. Якісне документування процесу руху готівкових коштів є обов’язковою умовою 
для  їх зберігання та контролю. Дотримання всіх правил і норм законодавства України щодо касових операцій дасть 
можливість уникнути негативних для підприємства та його керівництва ситуацій, пов’язаних із втратою коштів чи 
порушенням закону працівниками бухгалтерії чи каси.  

На перспективу, детальніше дослідження касових операцій на рівні не лише підприємства, а й на державному рівні, 
дасть можливості для їх суттєвішого контролю та оптимізації. Саме оптимізація та налагодженість руху готівкових коштів 
дозволять керівникам підприємства вчасно акумулювати необхідні суми на розвиток діяльності установи. Чіткі правила 
здійснення готівкових операцій забезпечуватимуть відсутність махінацій та нецільового використання коштів. 

Примітки: 
1.Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку 

України від 15.12.2004 р. №637 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 
2. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій: Наказ Міністерства статистики України від 

15.02. 1996 р.  №51[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 
3.Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009 р. – 503 с. 

Christina Kovalenko 
Ivan Franko National University of L’viv 

ACCOUNTING FOR CASH TRANSACTIONS IN THE ENTERPRISE 
The theses examined accounting structure cash transactions at the company. Abstracts explain the structure of documenting 

transactions. Essence of specified features, assessment and recognition of cash transactions. 

Ганна Ковальчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин в України актуальним є питання удосконалення 
механізмів регулювання та управління господарською діяльністю саме державних підприємств. Існування досить значного 
за обсягами виробництва державного сектора в Україні зумовлює необхідність пошуку шляхів найбільш ефективного 
управління його діяльністю. У зв’язку з цим важлива роль належить системі бухгалтерського обліку, яка покликана 
забезпечити зацікавлених користувачів інформацією про виробничо-фінансову діяльність підприємства, необхідною для 
прийняття рішень. Актуальність теми нашого дослідження підтверджує й той факт, що ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві є обов’язковим та  регулюється державними органами влади. 

На важливість вирішення проблеми правового регулювання обліку і контролю діяльності державних підприємств 
вказував В. Гессен, який у своїй роботі «Теорія правової держави» зазначав, що цінність ідеї праводержавності полягає не у 
тому, щоб всі суспільні відносини зробити предметом правового регулювання, а у тому, щоб забезпечити максимальну 
ефективність даного регулювання для тих відносин, які потребують на нього [5, с. 22].  

Основним нормативним актом у сфері бухгалтерського обліку є Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні», визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні. Важливу роль у системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку відіграють національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), затверджені Міністерством фінансів України.  

По суті і змісту питань, які регламентуються П(С)БО, всі стандарти можна класифікувати на чотири групи. Першу групу 
складають П(С)БО, які спрямовані на методологічне забезпечення та врегулювання питань складання фінансової звітності. 
До другої групи відносяться п'ять П(С)БО, якими керуються підприємства при відображені в бухгалтерському обліку майна, 
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зокрема  нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, основних засобів, дебіторської заборгованості і зобов'язань 
по кредитах, позиках, боргах постачальникам, підрядчикам і іншим кредиторам. Третя група П(С)БО врегульовує облікові 
процедури з формування доходів, витрат і фінансових результатів. До четвертої групи П(С)БО переважно відносяться ті, 
якими встановлюються методологічні засади (правила) обліку фінансових інвестицій, податків, дивідендів, впливу змін 
валютних курсів, цін та інфляції, фінансових інструментів тощо. 

Завдяки переходу на нову систему бухгалтерського обліку підприємства отримали свободу, що надається їм на всіх 
рівнях організації бухгалтерського обліку і право самостійно приймати рішення з питань обліку, зокрема: 

- визначати облікову політику підприємства; 
- обирати форму і методи бухгалтерського обліку, як систему регістрів обліку та робочий План рахунків з 

урахуванням особливостей своєї діяльності; 
- затверджувати правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему регістрів 

аналітичного обліку; 
- розробляти систему і форми управлінського обліку, звітності і контролю господарських операцій тощо  [1]. 
В умовах глобалізації фінансових рішень, створення корпорацій особливого значення набувають проблеми уніфікації 

національних стандартів бухгалтерського обліку із стандартами міжнародними. Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(далі – МСФЗ)  існують для того, щоб забезпечити єдиний підхід до складання фінансової звітності в різних країнах. З їх 
допомогою користувачі можуть адекватно інтерпретувати фінансові показники діяльності підприємств, установ або 
організацій, що працюють в інших державах. Тому, значення стандартів для міжнародного бізнесу складно переоцінити. На 
сьогодні, публічні акціонерні товариства, банки і страховики, а також підприємства, перелік яких встановлює Кабінет 
Міністрів, зобов’язані складати свою звітність за міжнародними стандартами. Всі інші вільні вибирати: керуватися МСФЗ, 
або національними стандартами. Це передбачено Законом «Про бухгалтерський облік» в редакції від 12.05.2011 р. (п. 2 і 3 
ст. 12 ). 

Незважаючи на те, що МСФЗ служили основою для створення національних (П(С)БО), на даний час між ними існують 
розбіжності. Однією з основних принципових відмінностей П(С)БО від МСФЗ є жорстка регламентація дій бухгалтера. В 
українському бухгалтерському обліку використовується єдиний план рахунків, який є обов'язковим для застосування всіма 
суб'єктами господарської діяльності. П(С)БО традиційно орієнтуються на запити регулюючих органів (податкова служба, 
держкомстат та інші), в той час як МСФЗ головним чином орієнтовані на користувачів, які мають дійсний чи потенціальний 
фінансовий інтерес до суб'єкта звітності: акціонерів, інвесторів, контрагентів. МСФЗ дають можливість керівництву 
підприємства відступати від вимог МСФЗ, якщо застосування окремих позицій МСФЗ є недоречним, а П(С)БО не дають 
підприємствам такої можливості. МСФЗ жорстко не регламентують порядок відображення окремих операцій у звітності. 
Замість цього вони формулюють принципи. Основоположні припущення та якісні характеристики фінансової звітності 
визначені у Концептуальній основі складання та подання звітів (Framework for the preparation and presentation of financial 
statements). Це самостійний документ, він не входить до складу МСФЗ (МСБО).  

У нормативних документах з національного бухгалтерського обліку відсутній окремий документ – Концептуальна 
основа П(С)БО. Фактично, принципи та теоретичні засади обліку містяться у Законі України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» та у П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Зміст основних принципів за МСФЗ та 
П(С)БО є близькими, але групування їх має відмінності. У Концептуальній основі МСФЗ наведено два основоположні 
припущення – безперервності та нарахування і відповідності доходів і витрат. У Законі України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність» також наведено вказані принципи, але не як основоположні, а як пересічні принципи у числі десяти 
принципів ведення обліку і складання звітності. Окремі принципи із Закону (обачності, превалювання сутності над формою, 
повного висвітлення) у МСФЗ віднесено до якісних характеристик фінансової звітності, зокрема, разом ці критерії 
забезпечують надійність звітності. Питанням подання фінансових звітів, які розглянуто у МСБО 1, присвячено кілька 
національних 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 5 «Звіт про власний капітал».   

На даному етапі здійснюється модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі, а саме прийнято 
наказ Міністерства фінансів від 18.05.2012 р. №568 «Про затвердження деяких національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
державному секторі». Міністерство фінансів затвердило нові національні П(С)БО в державному секторі та внесло зміни до 
деяких вже існуючих. В Україні станом на 1 лютого 2013 року затверджено 19 П(С)БО в державному секторі. 

Серед нових національних П(С)БО в державному секторі: 
    -    133 «Фінансові інвестиції»; 
    -    134 «Фінансові інструменти»; 
    -    135 «Витрати». 
Зміни внесено до національних П(С)БО в державному секторі: 
    -  101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів від 28.12.09 р. №1541 (викладено 

у новій редакції «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал»); 
    -  102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24.12.10 р. №1629 

(з’явилося нове положення «Загальна консолідована фінансова звітність»); 
    -    123 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів від 12.10.10 р. №1202; 
    -    127 «Зменшення корисності активів», затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24.12.10 р. №1629. 
Також у перспективі передбачено розроблення інших НП(С)БО в державному секторі та розроблення єдиного плану 

рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією тощо. 
Прийняття національних стандартів в державному секторі є позитивним моментом та має вкрай важливе значення для  

адекватного відображення інформації про діяльність державних підприємств у бухгалтерському обліку та її подальшого 
використання зацікавленими особами для прийняття рішень. Проте вивчення вітчизняного нормативно-правового 
забезпечення регулювання державного сектора дає підстави стверджувати про його недосконалість, зумовлену частою 
зміною нормативно-правових актів, їхньою неузгодженістю та суперечливістю, відсутністю комплексного підходу. Тому 
вважаємо, що необхідним є й прийняття Закону України «Про державні підприємства», норми якого будуть регламентувати 
як діяльність підприємств із державною власністю (унітарні, корпоративні, казенні) так і підприємств зі змішаною формою 
власності (корпоративні державно-приватні). Також в законі доцільно врахувати як загальні адміністративно-правові норми, 
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які стосуються державних підприємств всіх типів, так і спеціальні, які стосуються лише одного типу державного 
підприємства. Окремий розділ Закону варто присвятити питанням ведення бухгалтерського обліку державними 
підприємствами та особливостям формування звітності за результатами їхньої діяльності. Це є необхідністю, оскільки 
значення державних підприємств в регулюванні ринковою економікою тільки зростає. 

Примітки 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996 –14.[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до документу: http://zakon1.rada.gov.ua 
2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах: Т.1. Загальна частина / Ред. колегія:       

В.Б. Авер'янов (голова). − К.: Юридична думка, 2004. − 584с. 
3. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N21-22, ст.144. 
4. Дідківська Л. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 5-те вид. – К.: Знання, 2006. – 231 с.  
5. Іщенко І. Проблеми співвідношення понять «правове регулювання» і «правовий вплив» у сучасній теорії права / І. 

Іщенко // Юридична Україна. − 2011. − №8. − с. 21−27. 
6. Кравцова Т. Програмування соціально-економічного розвитку як адміністративно-правова форма діяльності держави 

у сферу господарювання / Т. Кравцова // Юридична Україна. −2011. − №3. − С. 39−44. 

Anna Kovalchuk  
Ivan Franko National University of L’viv 

LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING STATE SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE. 
Study of regulation of accounting in public enterprises. The main differences of national regulations (standards) with 

international financial reporting standards and ways to improve it. 

Лідія Комарницька 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ 

Особливості діяльності банківської системи свідчать про те, що банки нерозривно пов’язані із процесами, що 
відбуваються в реальному секторі економіки, оскільки саме тут здійснюється використання грошових капіталів. В Україні 
необхідно приділити увагу розробці нових підходів і методів банківського регулювання та нагляду, які в перспективі 
стимулюватимуть поглиблення диверсифікованості економіки та стійке економічного зростання.  

Вагомий внесок у дослідженні цього питання зробили такі вчені, як О. Барановський,  О. Вовчак, Т. Гудзь, Дж. Кейнс, Р. 
Бернд, Г.Джонсон, Е. Долан, Ф. Мишкін, А. Мороз, В. Міщенко О. Петрик, Л. Примостка, Л. Харріс та інші. Проте у 
вітчизняній літературі існує безліч підходів щодо розуміння сутності поняття «банківське регулювання» та пов’язаного з 
ним поняття «банківський нагляд». Поняття «банківське регулювання» ширше і включає у себе «банківський нагляд» - вони 
є взаємодоповнюваними та ієрархічно пов’язаними. На відміну від банківського регулювання, під банківським наглядом 
слід розуміти діяльність повноважного наглядового органу за відповідністю діючому законодавству операцій, які 
здійснюють банки. Складовими системи банківського нагляду є процеси реєстрації та ліцензування банківської діяльності, 
дистанційний моніторинг, інспектування банків, нагляд за проблемними банками, та процедура ліквідації банків.[1] Таким 
чином, функція банківського регулювання зазвичай покладена на декілька установ, в той час як наглядові функції за будь-
яким конкретним фінансовим сектором, як правило, закріплені за одним державним органом.[3]  

Міжнародний досвід налічує декілька моделей організації систем банківського регулювання та нагляду, що різняться 
між собою ступенем охоплення об’єктів регулювання та мірою участі центрального банку у цьому процесі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Моделі банківського регулювання та нагляду за об’єктом регулювання 
 
На практиці саме секторна модель, яка передбачає здійснення регулювання та нагляду за діяльністю окремого 

фінансового сектора окремим органом, є основою багатьох країн світу. Це пояснюється тим, що різні сегменти ринку 
з’являлися незалежно один від одного і розвивалися різними темпами на основі різного законодавства. Така модель 
функціонує у Словенії, Болгарії, Румунії, Італії, Іспанії, Кіпрі. Окремі країни використовують модель «двох вершин», що 
передбачає розподіл обов’язків з банківського нагляду між двома різними установами таким чином: одна установа 
забезпечує надійність фінансових посередників, а інша займається прозорістю ведення бізнесу. Ця модель повністю 
прийнята в Нідерландах, а також частково використовується у таких країнах як Італія, Франція та Португалія. Єдиний 
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наглядовий орган, що відповідає за діяльність різних фінансових секторів функціонує у таких країнах як Швеція, Угорщина, 
Польща, Німеччина, Латвія, Данія, Великобританія, Бельгія, Австрія. За останніми даними, отриманими аналітиками 
Європейського Центрального Банку на основі аналізу результатів досліджень організації банківського регулювання і 
нагляду в 95 країнах світу, 38 з них віддають перевагу секторній моделі. У 29 країнах використовується модель «двох 
вершин». Єдиний державний регулятивно-наглядовий орган, що відповідає за діяльність усієї фінансової системи в цілому, 
створений у 28 країнах світу. В Україні склалася секторна модель організації банківського регулювання.[1]  

Групу моделей, виділених за ознакою «суб’єкт регулювання», доцільно доповнити наднаціональною моделлю, в якій 
регулюючі та наглядові функції виконує наднаціональний орган. Зокрема, у Євросоюзі такими органами стали Європейська 
рада з системних ризиків і Об’єднаний комітет європейських наглядових органів, які були створені у 2011 р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Моделі банківського регулювання та нагляду за суб’єктом регулювання 
 
Центральний банк може брати участь у процесі здійснення банківського регулювання та нагляду у такий спосіб: 

безпосередньо здійснювати регулювання і нагляд, розподіляти обов’язки з іншим державним органом, прямо або 
опосередковано співпрацювати з окремим державним органом – мегарегулятором. У сучасній світовій практиці навіть у разі 
створення мегарегулятора центральні банки продовжують прямо або опосередковано брати участь у наглядовому процесі. 
Це пояснюється тим, що будь-які проблеми у банківському секторі змушують звертатися до центрального банку, зокрема як 
до кредитора останньої інстанції. Тому вирішення питання про збереження функцій банківського нагляду за центральним 
банком або закріплення їх за відокремленим від нього регулятивним органом залежить від балансу політичних сил у країні, 
традиційного розподілу повноважень та регулятивної культури. Останнім часом дедалі чіткіше простежується тенденція до 
концентрації регулятивно-наглядових функцій у мегарегулятора.[3] В Україні згідно чинного законодавства органом 
банківського регулювання та нагляду є Національний банк України, регулювання та нагляд за небанківськими установами 
здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а функції 
регулювання ринку цінних паперів покладено на Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку. 

Проведений аналіз засвідчив, що у світі не сформовано єдиної моделі організації банківського регулювання та нагляду, 
яка могла б бути визнана найефективнішою. Сліпе наслідування практики регулювання у інших країнах без урахування 
специфіки вітчизняного ринку та підлаштовування власної системи до сучасних тенденцій може негативно відобразитися на 
стабільності банківської системи. Отже, враховуючи світовий досвід, підвищення ефективності системи банківського 
регулювання та нагляду в Україні можна досягти за допомогою таких заходів: уніфікація фінансового регулювання та 
нагляду, запровадження моделі «єдиного нагляду», запровадження моделі «двох вершин», підвищення вимог до 
транспарентності інформації банківських установ та забезпечення на законодавчому рівні необхідного рівня незалежності 
НБУ. 

Примітки: 
1. Гойванюк М.П. Регулювання банківської діяльності: міжнародний досвід та вітчизняна практика. – Рукопис. 

Дисертація. – ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, 2012. 
2. Гребеник В.І. Розвиток джерел банківського права Європейського Союзу // Молодіжний науковий вісник Української 

академії банківської справи Національного банку України / Юридичні науки 2012. -  №1(2). – С. 41-45. 
3. Проблеми реформування банківської системи України в контексті європейської інтеграції Текст : інформаційно-

аналітичні матеріали / В.І.Міщенко, А.В. Шаповалова. – К: Центр наукових досліджень НБУ, 2007. – Вип.8. – 266 с. 
4. Петренко К. В. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації. -  Рукопис. 

Дисертація. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004. 
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INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF SYSTEMS OF BANKING 
REGULATION AND SUPERVISION 

In theses reveals the relationship of the terms "banking regulation" and "banking supervision", considered a model of banking 
regulation and supervision that operate in Europe. Analysis of international experience in the organization of systems of banking 
regulation and the role of the central bank in the process. Underlined the trend of systems of bank regulation and supervision in 
Europe and formed measures to improve the functioning of the national model. 

Оксана Комінська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

Питання організації заробітної плати і формування її рівня складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, 
бо охоплюють інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, прямо чи 
опосередковано впливають на доходи всіх членів суспільства, а також на найважливіші макроекономічні показники. Згідно 
Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 
власник чи уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.  
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Актуальність теми полягає у дослідженні та висвітленні питань стосовно організації обліку, законодавчого регулювання 
оплати праці та шляхи його удосконаленя  у навчальних закладах. 

Механізм регулювання заробітної плати складається з таких елементів: 
а) ринкового регулювання; 
б) державного регулювання; 
в) колективно-договірного регулювання через укладання генеральної, галузевих, регіональних угод; колективних 

договорів на рівні підприємств; трудових договорів з найманими працівниками; 
г) механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві (у структурному підрозділі) з 

використанням таких елементів, як тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, форми і системи оплати 
праці та преміювання [4, с. 123]. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (від 16.07.1999 р.) установа сама 
обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності, техніки і технології обробки облікових 
даних[1]. 

Як загальна економічна категорія заробітна плата – це грошовий вираз вартості та ціни робочої сили. В бюджетних 
установах фінансування виплат по заробітній платі здійснюється за окремою статтею, яка відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України» є захищеною. Це означає, що виплати по заробітній платі здійснюються першочергово 
разом з перерахуванням до фондів обов’язкових платежів. 

Правильність обліку доходів і витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основу якої 
покладено бюджетну класифікацію, введену в дію Постановою ВРУ «Про структуру бюджетної класифікації України» під 
12.07.1996 р. № 327-ВР з 1 січня 1998 р., а також наказу МФУ «Про запровадження нової бюджетної класифікації» від 
13.12.1997 р. № 265 зі змінами і доповненнями. Значна увага бюджетній класифікації приділяється у Бюджетному кодексі 
України. 

Бюджетна класифікація передбачає окремо класифікацію доходів бюджету і окремо — класифікацію витрат бюджетних 
коштів. Відповідно до статей 8—12 Бюджетного кодексу складовими бюджетної класифікації є: 

— класифікація доходів бюджету; 
— класифікація видатків бюджету; 
— класифікація фінансування бюджету; 
— класифікація боргу. 
Економічна класифікація видатків бюджету багаторівнева і являє собою розмежування видатків за економічними 

ознаками. Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і 
не компенсують фінансові вимоги. Видатки можуть передбачатися або на поточні потреби, або для здійснення капітальних 
витрат. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними. Стаття «Оплата 
праці працівників бюджетних установ» (код 1110) включає оплату праці в грошовій формі всіх працівників бюджетних 
установ за посадовими окладами, ставками або розцінками, а також річні доплати до цих ставок (за ранг, стаж, вислугу 
років, науковий ступінь, надурочні години і т. ін.). Видатки за цим кодом мають досить значну питому вагу в кошторисі 
бюджетної установи і є захищеною бюджетною статтею [5, с.117-118]. 

До статті «Нарахування на заробітну плату»  належать збори на соціальне страхування. Це також захищена бюджетом 
стаття. Заробітна плата в разі почасової оплати визначається згідно з тарифною ставкою й кількістю фактично 
відпрацьованого часу. Тарифна ставка — це розмір заробітної плати за одиницю часу. Існують годинні, денні та місячні 
тарифні ставки. У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні ставки заробітної плати, які 
називаються посадовими окладами. Посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог 
і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно чинного 
законодавства. Ставка заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюється керівниками закладів та 
установ освіти при тарифікації за наслідками атестації. Посадові оклади викладачів встановлюється на основі єдиної 
тарифної сітки, яка затверджуєть КМУ на рік. Тарифна сітка – це шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів , 
за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність розміру заробітної плати працівників від їхньої кваліфікації [5, 
с.121].  

У закладах освіти заробітна плата педагогічним працівникам виплачується за фактичну кількість годин викладацької 
роботи за тиждень. Повну ставку розраховують, виходячи з тижневої норми годин на підставі тарифікації. Учителям, які 
отримали в результаті атестації звання «Вчитель-методист», «Заслужений учитель» або «Старший учитель», ставки 
заробітної плати встановлюються в підвищених розмірах порівняно з загальновстановленими : старший викладач – 10% до 
посадового окладу, викладач – методист – 15% до посадового окладу, а решта викладачів залежить від категорії, від 
рішення атестаційної комісії. Зміна розміру ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року проводиться: при 
зміні розміру мінімальної заробітної плати – з дня прийняття рішення урядом; при здобутті освіти або поновленні 
документа про освіту – з дня подання відповідного документа; при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок 
і посадових окладів, з дня присвоєння. 

Обсяг навчального навантаження педагогам установлюють на підставі штатного розпису й навчального плану. Він може 
й перевищувати обсяг, згідно з яким установлено посадовий оклад. У результаті середня місячна заробітна плата 
перевищуватиме розмір посадового окладу. Вона визначається множенням годинної ставки вчителя на встановлений йому 
обсяг річного навчального навантаження й діленням результату на 10 — кількість навчальних місяців. Щоб дістати 
отримання годинну ставку, потрібно місячну ставку заробітної плати поділити на середньомісячну норму навантаження [4, 
с. 128]. 

Заробітна плата в більшості навчальних закладах виплачується двічі на місяць: за першу половину місяця — аванс у 
розмірі 50 % заробітку за мінусом сум податків, належних до утримання в установленому порядку. За другу половину 
місяця — фактичний місячний заробіток за вирахуванням авансу й утримань. 

Пропозиції щодо вдосконалення організації оплати праці.  Одним з напрямків оптимізації оплати праці в навчальних 
закладах є виплата спеціальних премій та матеріальної допомоги та автоматизація ( найбільш відомими та 
загальновживаними системами є система 1С: Бухгалтерія, Дебет Плюс, Галактика, Парус, багато інших). Можна 
запропонувати ще і такий вид надбавок до зарплати, як надбавка за вислугу років. Наприклад, вона  нараховується тим 
працівникам підприємства, стаж  роботи яких складає більше 5 років, і в залежності від вислуги років педагога. 
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Преміювання виконує важливу роль в оплаті праці працівників навчальних закладів. Воно є одним з найефективніших 
способів трудового стимулювання.  

Таким чином, облік та реалізація вищеназваних пропозицій зможуть дозволити вдосконалити організацію оплати праці в 
сфері освіти. 

Примітки: 
1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс] від 16.07.99 № 996-

ХІУ (із змінами та доповненнями) -Режим доступу: // http: www.zakon.rada.gov.ua. 
2. Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих 

навчальних закладів (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Міністерства освіти України від 02.04.1993 р.№ 90. 
3. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (з наступними змінами і доповненнями): 

Наказ Міністерства освіти України від 11.06.2007 N 471. 
4. Навчальний посібник за ред..проф. Бутинця Ф.Ф. Основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах, Житомир 

ЦП «Рута», 2006 р.-463с 
5. Ткаченко М.М. «Бухгалтерський облік та фінансова звітність на підприємствах України» - К.: А.С.К.2002 - 784с. 

Kominska Oksana  
Ivan Franko National university of L’viv 

PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF EXPENSES FOR THE PAYMENT FOR LABOUR IN EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

The article analyses the peculiarities of accounting of expenses for the payment for work in educational institutions , the ways of 
its improvement, an overview of the normative legal protection of research topics. 

Віра Копко 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 
На сучасному етапі розвитку світового господарства принципово важливим чинником економічного зростання є 

інноваційна та науково-технічна політика держави. Кожна держава, яка прагне стати конкурентоспроможною, має 
розвивати та підтримувати на високому рівні власний науковий потенціал, демонструвати швидкі темпи нововведень. 
Інновації та науково-технічні досягнення виступають матеріальною основою підвищення ефективності виробництва якості 
продукції, зниження витрат, вони є найважливішою умовою економічного зростання країни.  

Головною метою цієї статті є визначення основних проблем науково-технічного потенціалу України, визначення шляхів 
вирішення цих проблем, а також з’ясування оптимальності фінансового забезпечення розвитку науково-технічного 
потенціалу нашої держави. 

В Україні сформувались певні умови для реалізації наукового потенціалу: наукові кадри академічної, галузевої і 
вузівської науки, функціонують технічні та виробничі фонди великих підприємств, що в загалом дає можливість виробляти 
конкурентоздатну продукцію. Проте в Україні досі ще немає чіткої стратегії розвитку науки і техніки, а також відсутній 
чіткий механізм її реалізації, що гальмує розвиток всієї соціально-економічної системи. Сьогодні основним завданням 
державної політики є інвестування в наукові дослідження. 

Існує багато трактувань поняття “науково-технічний потенціал”. На нашу думку найбільш вдалим є визначення 
науковців М. Паламарчук і О. Паламарчук: “Науково-технічний потенціал – це сукупність національних ресурсів, 
необхідних для здійснення науково-технічної діяльності та результати від їх використання. 

Складовими науково-технічного потенціалу є: матеріально-технічна база науки (наукові організації, лабораторії, 
експериментальні виробництва, інформаційні центри, обладнання тощо), наукові кадри (вчені, дослідники, конструктори, 
винахідники, науково-технічний персонал), результати науково-технічної діяльності (винаходи, відкриття, наукова 
інформація, патенти, наукові проекти, авторські свідоцтва тощо), організаційно-управлінська структура наукової сфери 
(обсяги фінансування, плани науково-технічної діяльності, завдання з підготовки кадрів, система управління тощо” [1, с. 
157]. 

Серед найбільш актуальних проблем економічного й соціального розвитку України сьогодні особливу увагу привертає 
проблема підготовки наукових кадрів. Формування наукового кадрового потенціалу – одна з найважливіших передумов і 
складових успіху формування і становлення нашої держави. Це спільне завдання всіх наукових установ, організацій і 
центральних органів виконавчої влади, які ведуть підготовку наукових кадрів і координують наукові дослідження у 
відповідних галузях науки. 

У 2011р. загальна чисельність працівників організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи становила 
134,7 тис. осіб, що менше на 4,5%  порівняно з відповідним періодом 2010р., у т.ч. дослідників – на 4,1%, техніків – на 9,7%, 
допоміжного персоналу – на 4,8%, інших працівників – на 2,0%. 

Скорочення чисельності наукових кадрів України відбулося переважно за рахунок зменшення їх активної частини – 
дослідників. Тенденція до скорочення персоналу, що почалась у 1990-ті роки, продовжується, внаслідок чого дослідження, 
здійснювані українськими вченими, за більшістю напрямів втратили свою значущість, що загальмувало інноваційний 
розвиток держави. Cпад кількості працюючих у наукових організаціях відбувався особливо величезними темпами із 
1991року по 2000 рік, потім зменшення пішло на спад. Але якщо порівняти 2011 рік з 1991 роком, то кількість працівників 
основної діяльності зменшилася у 3,3 рази. Це можна пояснити тим, що на початок 1991 року в Україні ще існували великі 
наукові центри, які залишилися у спадок від Радянського Союзу і виконували військові замовлення, а зменшення 
чисельності науковців протягом 2000-2011рр. пов’язане з економічною кризою та економічною нестабільністю в Україні. 

Також слід зауважити, що певною проблемою у розвитку науки є виїзд докторів і кандидатів наук за межі нашої 
держави на постійне місце проживання. Пік виїзду припадав на 2000 рік, тоді Україну покинуло 26 докторів наук та 125 
кандидатів наук, ці показники у 2011 році практично відповідають світовим тенденціям (виїхали відповідно 8 та 27 
науковців) [2, с. 322]. 

Якщо відслідкувати динаміку кількості організацій, що виконують дослідження і розробки, то найбільша кількість таких 
організацій за 1991-2011 роки була 1998 році і становила 1518 організацій, найменша – у 2011 році (1255 організацій). У 
2011 році порівняно з 1991 роком кількість організацій зменшилася на 89 організацій (6,6%), порівняно з 1998 роком – на 
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263 організації (17,3%), з 2005 роком – на 255 організацій (16,9%), з 2010 роком – на 48 організацій (3,7%). В загальному 
можна зробити висновок, що протягом 20-ти років кількість організацій, які виконували наукові та науково-технічні 
дослідження і розробки змінювалася хвилеподібно, проте з 2005 року спостерігається чітка тенденція до зменшення їх 
кількості [3]. 

Зменшення чисельності наукових кадрів, що виконують науково-дослідні роботи, кількості організацій, що виконують 
дослідження і розробки призводить до того, що Україна втрачає можливості розвивати належним чином наукові 
дослідження, а разом з цим економіку загалом. Ця ситуація є наслідком недостатнього фінансового забезпечення науки, 
незабезпеченість матеріально-технічною базою, низька оплата праці науковців, інтелектуальна власність дослідників і 
винахідників слабо захищена державою, наукові прилади та устаткування в науково-дослідних організаціях є застарілим: 
60% з тих що експлуатуються в НАН України, використовуються 15-20 років, якщо порівняти з розвиненими країнами, то 
термін експлуатації такого обладнання не перевищує 5-7 років [4, с.11].  

Саме тому надзвичайно важливим аспектом у розвитку наукової та науково-технічної діяльності є фінансування 
наукових та науково-технічних робіт. Більшість економістів, які вивчають закономірності науково-технічного прогресу, 
вважають збільшення фінансування наукової діяльності вирішальним фактором економічного зростання. В Україні можна 
сказати, що витрати на науку з кожним роком збільшуються проте все ще дуже відстають від зарубіжних країн. 

Значення індикатора “частка валових внутрішніх витрат на дослідження і розробки у ВВП” дають достатнє уявлення 
про нерівномірність розвитку країн у науково-технічній сфері. У державах-інноваторах вони становлять від 2,5% до 4% 
валового внутрішнього продукту. До країн-лідерів з найбільшим рівнем витрат на дослідження і розробки належать: Ізраїль 
(4,4%), Фінляндія (3,87%), Швеція (3,42%), Данія (3,06%), Німеччина (2,82%), Австрія (2,76%). Найменша частка витрат на 
дослідження і розробки має місце у Румунії (0,47%), на Кіпр (0,5%), Болгарії (0,6%), Мальті (0,63%), Словаччині (0,63%). 
Середнє значення індикатора для країн-членів Європейського Союзу (ЄС-27) становить 2% ВВП [3, с.168]. 

Зазначимо, що в Україні цей показник становить 0,83 % ВВП, це в 5,3 рази менше від значення цього показника у 
Ізраїлі, в 2,4 рази менше від середнього значення цього ж показника в Європейському Союзі.  Це означає, що Україну 
можна віднести до країн з майже найнижчими валовими внутрішніми витратами на дослідження і розробки. При цьому 
оптимальне ресурсне забезпечення науки повинно становити 3% ВВП, це значення є передбачене Лісабонською стратегією. 
Також ця стратегія визначала фінансування двох третин витрат на дослідження і розробки повинно здійснюватися за 
рахунок підприємницького сектору економіки, тобто 66,7%. У 2011р. в Україні частка фінансування витрат на дослідження і 
розробки підприємницьким сектором становила 27,2%, в Європейському Союзі - 54,1%. На національному рівні, три 
держави-члени ЄС були близькі до досягнення другої мети, встановленої Лісабонською стратегією, яка визначала 
фінансування двох третин витрат на дослідження і розробки за рахунок підприємницького сектору економіки: Фінляндія 
(66,1%), Німеччина (66,1%) і Люксембург (65,9%). 

З вище наведених фактів можна зробити висновок, що в Україні наукова сфера потребує реформування. Для подальшого 
розвитку та збереження наукового потенціалу України необхідно покращити фінансування і матеріально-технічне 
забезпечення організацій, що займаються дослідженнями та розробками, створити дієві механізми захисту інтелектуальної 
власності, держава повинна сприяти просуванню у виробництво наукових розробок, що мають світове значення і 
забезпечують конкурентоспроможність товарів вітчизняного товаровиробника, ввести податкові пільги для підприємств, 
незалежно від форм власності, які освоюють передові технології, розробити і здійснити цільові програми підтримки 
провідних українських наукових шкіл, потрібно інвестувати в кошти в конкретні дослідження, а не розпорошувати їх між 
різними сферами досліджень, а також  посилити підтримку довгострокових досліджень в області технології та інженерних 
наук, оскільки головним результатом цих досліджень є поява нових технологій.  

Примітки: 
1. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для 

викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів [Електронний ресурс]./ М. М. 
Паламарчук, О. М. Паламарчук – К.: Знання, 1998. – 416 с. Режим доступу. http://www.info-library.com.ua/books-
text5976.html 

2. Статистичний щорічник України за 2011 рік. Державна служба статистики України./ за ред. О.Г. Осауленка. К.: ТОВ 
“А-трейд”, 2012 – 600с.  

3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державна служба статистики України. — К., 2011 
4. Бутнік-Сіверський О.Б. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт / О.Б. Бутнік-Сіверський // 

Інтелектуальний капітал. – 2003. - №5. – с. 3-12 

Vira Kopko 
Ivan Franko National University of L’viv 

STATISTICAL ESTIMATION OF SCIENTIFICALLY-TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF UKRAINE 
 The article describes the approaches  of defining the notion of scientifically-technological potencial. Modern state of 

scientifically-technological potential of Ukraine and main  problems of it development have been analyzed. Measures which help to 
improve the efficiency of scientific activities in our country have been proposed. 

Ольга Корицька  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ «ЕФЕКТ» ТА «ЕФЕКТИВНІСТЬ»  
В ОЦІНЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Оцінювання ефективності є одним із чинників визначення подальших шляхів розвитку діяльності підприємства. 
Зацікавленість питаннями розрахунку ефективності діяльності підприємств виникає на різних рівнях управління – від 
керівників підприємств до керівників держави. Основний акцент концентрується на оцінюванні фінансових результатів при 
затратах певного обсягу ресурсів. Тоді як соціальний, технічний, екологічний та інші ефекти від здійснення діяльності 
підприємств досліджені недостатньо. Відповідно, взаємозв’язок між ефектом та ефективністю в оцінюванні діяльності 
підприємств потребує подальшого вивчення. 

У великому тлумачному словнику української мови «ефект» пояснюється як результат, наслідок чого-небудь, а 
«ефективність» як характеристика будь-якого об’єкта (пристрою, процесу, заходу, виду діяльності), що відображає його 
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суспільну користь, продуктивність та інші позитивні якості [1, с. 358]. Також Р. С. Дяків у «Енциклопедії бізнесмена, 
економіста, менеджера» трактує «ефект» (від лат. еffectus – виконання, дія, від лат. effecio – дію, виконую) як досягнутий 
результат у його матеріальному, грошовому, соціальному вираженні, а «ефективність» (від лат. effectivus ) – як відносний 
ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його 
одержання [2, с. 197-198]. 

Варто зазначити, що у наукових джерелах немає чітких меж у трактуванні понять «ефект», «ефективність». Нами 
здійснено групування та класифікацію досліджуваних термінів різними авторами. Результати відображено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні підходи до трактування понять «ефект» та «ефективність»  

Автор(и), джерело Визначення 
Ефект 

Горбонос Ф. В., Павленчик Н. Ф., 
Продіус І. П., Червенко Г. В.  

Результат, наслідок дії, причини [3] 

Вознюк Л. Г., Загородній А. Г., Ковальов 
В. В., Смовженко Т. С., Харченко В. А.  

Показник, який характеризує досягнутий результат у певній формі 
[4, с. 146; 5, с. 250] 

Ефективність 
Виварець А. Д., Дістергефт Л. В.  Характеризує ступінь досягнення поставленої мети [6, с. 5] 
Бланк І. А., Дяків Р. С., Загородній А. Г., 
Орлов П. А., Райзберг Б. А., Харченко В. 
А., Хачатуров Т. С. 

Відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, 
визначений як відношення ефекту, результату до витрат, що 
зумовили, забезпечили його отримання [2, с. 198; 7, с. 412; 8, с. 22] 

Мельник Л. Г., Карінцева О. Г.  Розкриває характер причинно-наслідкових зв’язків; показує не сам 
результат, а те, якою ціною він був досягнутий [9, с. 245] 

 
Аналіз трактування понять «ефект» та «ефективність» дає змогу здійснити певні узагальнення для пояснення їх суті. 

Залежно від об’єкта та мети дослідження ефективність відображає результативність діяльності підприємства для 
задоволення загальних потреб, коли об’єктом дослідження виступає підприємство; характеризує ступінь досягнення 
поставленої мети, коли ефективність розраховується стосовно певного процесу, операції чи проекту.  

Загальна методика визначення ефективності полягає у відношенні отриманого ефекту до витрачених ресурсів, тобто 
результату до витрат для його досягнення. Звідси, ефект – результат від будь-якого заходу, виражений у натуральній, 
грошовій чи іншій формі й характеризує ефективність через одержані абсолютні або відносні значення. Найчастіше 
вимірюється грошовою сумою у вигляді чистого доходу або прибутку. 

Розглянемо порівняльну характеристику та взаємозв’язок понять «ефект» та «ефективність» в оцінюванні діяльності 
підприємства (рис. 1). 

Рис.1 Порівняльна характеристика та взаємозв’язок понять «ефект» та «ефективність»  
в оцінюванні діяльності підприємства 

 
Ефективність – відносна величина, яка характеризується якісними та кількісними властивостями, використовується для 

оцінювання діяльності підприємства, визначається залежно від визначеного рівня місця та часу досліджуваного об’єкта.  
Ефект є результатом діяльності підприємства, вираженням поставленої мети, може бути додатною величиною і 

від'ємною, бути виробничим, у формі продукції та економічним – у сфері економії ресурсів, праці, отримання прибутку; 
соціальним, що відображає стан умов праці й побуту працівників; технологічним – у вигляді оновлення засобів праці; 
екологічним – у вигляді встановлених сучасних очисних установок та ін., - розраховується шляхом порівняння одержаних 
результатів в динаміці. 

У процесі оцінювання діяльності підприємств виокремлюємо чотири основні види ефекту: економічний, соціальний, 
науково-технічний, екологічний. Кожен ефект характеризується складовими –результатами діяльності.  

Економічний ефект визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і сукупних витрат ресурсів на усіх 
етапах діяльності підприємства. Складові: прибуток від здійсненої діяльності; зниження собівартості за рахунок економії 
ресурсів; приріст обсягу продажу; підвищення рівня використання виробничих потужностей; зростання строків служби 
основних засобів; зростання продуктивності праці; прискорення оборотності оборотних коштів та ін. 

Соціальний ефект пов’язаний зі соціальним захистом працівників та покращенням рівня життя населення. Складові: 
утворення або відновлення робочих місць; підвищення рівня зайнятості; збільшення заробітної плати й доходів; 
забезпечення безпеки життєдіяльності; задоволення соціальних і духовних потреб; підвищення кваліфікації робітників; 
зростання якості та тривалості життя людей. 

Ефективність: 
- характеризує результативність діяльності 

підприємства; 
- визначає ступінь досягнення поставленої мети; 
- визначається в процесі здійснення діяльності 

підприємства; 
- характеризується якісними та кількісними 

властивостями; 
- відносна характеристика, яка відображає 

порівняння отриманого ефекту з ресурсами та 
витратами, які обумовили такий ефект; 

- розраховується на підставі одержаного ефекту 

Ефект: 
- характеризується результатом діяльності 

підприємства; 
- є вираженням поставленої мети; 
- є наслідком діяльності підприємства; 
- характеризується якісними та кількісними 

властивостями; 
- може виражатися як абсолютним так і 

відносним показником; 
- розраховується шляхом порівняння одержаних 

результатів в динаміці 
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Науково-технічний ефект характеризує кількість впровадження науково-технічних засобів, нововведень. Складові: 
зростання питомої ваги прогресивних технологічних процесів і нових інформаційних технологій; підвищення коефіцієнта 
автоматизації та організаційного рівня виробництва й праці; впровадження патентів, ноу-хау, авторських свідоцтв. 

 Екологічний ефект характеризує зміни у просторі і часі якості стану навколишнього довкілля. Складові: зниження 
викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище; утилізація та регенерація відходів; впровадження 
ресурсозберігаючих технологій; підвищення ергономічності виготовлених товарів та послуг; покращення екологічності 
вироблених товарів. 

Однаковий ефект можна одержати різними способами, різним рівнем використання ресурсів, як і однакові затрати 
ресурсів можуть забезпечити різний ефект. Не доцільно робити висновок про ефективність оцінювання об’єкта дослідження 
тільки за отриманим ефектом. Взаємозв’язок ефекту та ефективності в оцінюванні діяльності підприємств відображають 
показники ефективності.  

Таким чином, ефективність діяльності підприємства чи групи підприємств визначається не тільки через отриманий 
прибуток чи збиток, як складові економічного ефекту, доцільним є багатостороннє врахування результатів діяльності. 
Тобто, на ефективність впливають зміни у всіх напрямах діяльності, оскільки підприємство є відкритою складною 
системою, взаємодіє зі зовнішнім оточенням, з якого в систему надходять фактори виробництва та в якому реалізуються і 
використовуються результати виробництва — продукція, роботи, послуги, спрямовані для задоволення потреб суспільства 
(зовнішнього середовища системи). 

Примітки: 
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / [ред.-упоряд. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : 

ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с: іл.; 
2. Енциклопедія економіста, бізнесмена, менеджера / [за ред. Р. Дяківа]. –  К. : Між.ек. фундація, 2001. – 704 с. 
3. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств. Підручник [Електронний ресурс] / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. 

Павленчик. – К. : Знання, 2010. – 463 с. – Режим доступу: 
 http://pidruchniki.ws/1584072036215/ekonomika/ekonomika_pidpriyemstv_-_gorbonos_fv 
4. Загородній А. Г. Фінансовий словник [Текст] / А. Г. Загородній, Л. Г. Вознюк, Т. С. Смовженко. – 4-е вид., випр. та 

доп. – К. : Знання, КОО; Львів. банк. Ін..-ту НБУ, 2002. – 567 с. 
5. Ковалёв В. В. Введение в финансовый менеджмент [Текст] / В. В. Ковалёв. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 768 с. 
6. Выварец А. Д. Эффективность производства: теория, методология и методика оценки / А. Д. Выварец, Л. В. 

Дистергефт // Экономическая эффективность: теория, методология, практика: сб. научн. стат. – Экатеринбург: Изд-во 
«УГТУ», 2000. – 323 с. 

7. Райзберг Б. А.Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 495 с. 

8. Хачатуров Т. С. Эффективность капитальных вложений / Т. С. Хачатуров. – М. : Экономика, 1979. – 336 с. 
9. Мельник Л. Г. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2003. – 412 с. 

Olga Koritska 
Ivan Franko National University of L’viv 

RELATIONSHIP OF THE TERMS «EFFECT» AND «EFFICIENCY» IN THE EVALUATION ACTIVITY OF ENTERPRISES 
In theses submitted a study of the interpretation of the categories «effect» and «efficiency» by various authors. Describes the 

comparative characteristics and the interaction between "effect" and "efficiency" in the evaluation activity of enterprises. 

Ольга Корончевська  
Національний лісотехнічний університет України 

ЕКОСИСТЕМНЕ ЛІСІВНИЦТВО У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО  
ДОСВІДУ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ 

Екологічні та економічні диспропорції у веденні лісового господарства накопичувалися та формувалися не одне 
десятиліття і є наслідком безгосподарної діяльності що проводилася у минулому, проте, актуальним на сьогодні є 
підсилення ролі екологічної домінанти та дотримання векторів сталого лісокористування, принципів так званого 
«екосистемного лісівництва»,  зосередження уваги на формуванні системи сталого управління лісогосподарським 
комплексом та запровадження соціально-екологічної підприємницької відповідальності.  

Європейські країни ведуть активну діяльність у напрямку реалізації основних засад концепції сталого лісового 
менеджменту, основу якого складає політика регулювання лісокористування. Зокрема, у Фінляндії  згідно до Закону про 
Лісову Службу  провідним завданням є забезпечення сталого та прибуткового використання природних ресурсів із 
врахуванням природоохоронних засад та поступового збільшення біорізноманіття. Необхідно зазначити, що у законодавстві 
Фінляндії чітко виокремлена еколого-економічна відповідальність за дотримання засад сталого управління лісами, 
розроблені відповідні законодавчі механізми, а відповідальність за лісовідновну діяльність покладено на землевласника. 
Незалежний зовнішній аудит з боку держави гарантує відповідне фінансування та дотримання основних засад сталого 
лісокористування. 

Естонія наприкінці ХХ століття здійснила радикальну реформу управління лісовим господарством та розробила 
Національну лісову політику, у якій задекларувала такі положення: сталий розвиток лісів – це запорука збереження 
біорізноманіття та належного рівня продуктивності через виконання лісами екологічної, економічної та соціальної функції 
на різних рівнях; забезпечення високої ефективності управління лісами через оптимізацію процесу лісокористування; 
дотримання міжнародних засад сталого лісокористування; розподіл повноважень держави як власника лісів і як 
контролюючої інституції з питань дотримання лісового законодавства; координація співпраці із сектором приватних 
лісоволодінь і лісокористуванням. 

Зазначимо, що ліси в Естонії займають понад 50 % території держави, або 2,25 млн. га, середньорічний приріст складає 
11,5 млн. м2 . За останні 60 років площа лісових насаджень зросла у 2,6 разу, а запас деревини – у 3,8 разу [1]. Реалізацію 
Національної лісової політики координують та забезпечують Лісовий департамент та повітові служби (на одного працівника 
припадає 30 тис.га  лісу). До їхніх безпосередніх обов’язків належить: аудит стану лісів, виявлення незаконної діяльності, 
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консультаційна робота для приватних лісовласників; захист лісових екосистем тощо. Особливістю лісокористуваня у 
Естонії є оптимізація прибутковості та окупності витрат. 

Ліси Швеції становлять 51 % її території, із них: половина знаходиться у приватній власності (на 20 жителів припадає 
одне володіння - в середньому 50 га); 40 % лісів належить семи найбільшим компаніям, 5% - державна власність і ще 5% - 
власність муніципалітетів і церкви [2]. Серед пріоритетів лісової політики Швеції слід виокремити двовекторність. Зокрема, 
екологічний вектор покликаний зберегти продуктивність лісів, біорізноманіття, історичну, соціальну та естетичну цінність 
лісів. Виробничий вектор відповідає за ефективне використання лісів задля стабільного задоволення попиту на 
лісопродукцію сьогодні і у майбутньому. Лісовласники несуть повну відповідальність за дотримання вимог екологічного 
законодавства, природоохоронні заходи та забезпечують відповідне фінансування. На державу покладено забезпечення 
витрат на національні парки та заповідники. 

Досвід Польщі у веденні лісового господарства є надзвичайно ефективним та дієвим для українських реалій. До 
позитивів і результатів реалізації реформ у Польщі належать: перевагою лісового господарства Польщі є самоврядність та 
самоокупність; виключена можливість фінансових махінацій та зловживань щодо оцінки деревини на корені та звітності 
стосовно санітарних рубок та рубок догляду; обов’язкова сплата податку (фіксованого, відповідно до площі лісових земель) 
є мотивацією у оптимізації продуктивності насаджень та екологічного потенціалу лісу; розроблений комплекс 
заохочувальних заходів для підвищення ефективності лісогосподарювання; унікальні преференції для лісової охорони зі 
сторони Міністерства екології створили механізм постійного моніторингу стану лісів [3,4] 

 Значні досягнення у веденні сталого лісокористування має Канада. У суспільній власності знаходиться 94 % лісів 
(власність десяти провінцій у кожній з яких діє власне законодавство). Розпорядження лісовими ресурсами здійснюється 
через інститут ліцензування. Проте, тимчасові ліцензії і орендні відносини не завжди є ефективними  у лісокористуванні, 
оскільки відсутність мотивації у орендарів не забезпечує належного рівня ведення лісового господарства (через намагання 
знизити витрати та підвищити рентабельність). 

Доцільно також звернутися до досвіду США у сталому управлінні лісами. У громадському володінні перебуває 27 % 
лісових насаджень (із них 17 % - національні ліси), 10 % лісів – власність штатів, 14% - власність лісової промисловості [1]. 
Управління лісами передбачає розробку довгострокових планів земле- та лісовпорядкування на 10-15 років та безпосередню 
участь громадськості у процесі плануванні і прийняття рішень. Основними складовими планів є: ідентифікація проблеми, 
розробка критеріїв прийняття управлінських рішень; збір інформації, аналіз ситуації в управлінні, формулювання 
альтернатив, розрахунок ефекту, оцінка альтернатив, розробка проектів планів для обговорення громадськістю, прийняття 
планів, виконання планів, моніторинг, оцінка [1]. Федеральне лісокористування здійснюється тільки через аукціони. 
Отримані кошти розподіляються наступним чином: 60-70 % акумулюється на рахунках Лісової служби з цільовим 
використанням на лісовідновлення, боротьбу із лісовими пожежами і хворобами, будівництво лісової інфраструктури та 
амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів, а решта 30-40 % - спрямовується у федеральний дохід США. 
Органи виконавчої влади штатів здійснюють управління лісами, які перебувають у їхній власності. Окрім того, кожен штат 
керується власною законодавчою базою. 

Отже, у світі накопичився значний досвід управління лісокористуванням, ефективність якого, передусім, залежить від 
розподілу прав власності, прав володіння та користування лісовими ресурсами і відповідальності у межах наданих 
повноважень у частині використання і відтворення лісів. Однак спільним для всіх учасників процесу лісокористування є 
економічна стратегія сталого розвитку, яка передбачає збалансоване поєднання економічних і соціальних пріоритетів задля 
ефективного використання, збереження та відновлення лісових ресурсів під егідою консенсусу інтересів держави і ринкових 
механізмів в управлінні лісами. Доречним тут буде зазначити, що стратегія і тактика ведення лісового господарства у Литві 
та Польщі вважаються еталонними у Європі, отже,  Україна вправі запозичити досвід цих країн для проведення реформ. 

З огляду на сказане, в Україні постає необхідність активації та практичного запровадження концепції сталого 
лісоуправління, яка відповідає провідним засадам регулювання процесу лісогосподарювання європейських країн. Окрім 
того, винятково важлива роль належить фундаментальним дослідженням у царині екологічно орієнтованого менеджменту у 
лісокористуванні.  
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ У 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Одним із головних чинників, що визначають порівняльну конкурентоспроможність національної економіки, є рівень 
розвиток людського капіталу. Сьогодні відчувається вагомість впливу вищої освіти на формування майбутнього потенціалу 
та економічної могутності держави. Тому перед кожною країною постає важливе завдання, яке полягає у формуванні такого 
механізму регулювання ринку освітніх послуг, який би забезпечив потребу національної економіки у фахівцях найвищої 
якості. 

До інструментів державного регулювання освітнього сектору можна віднести процедури акредитації та ліцензування, а 
також механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців. Перші два інструменти в українській практиці 
зводяться до процедур дотримання та виконання певних норм та вимог чинного законодавства, тому про можливість їх 
ефективного використання в управлінні вищою освітою говорити не приходиться. Крім того, вони характеризуються досить 
тривалим міжпроцедурним періодом, що не дозволяє використовувати їх у якості інструментів оперативного планування та 
регулювання. 



27 ЛЮТОГО 2013 Р.  І-ША Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 119

 

У свою чергу, державне замовлення є більш гнучким механізмом державного управління освітньою сферою. 
Розміщення державного замовлення на підготовку фахівців кожного року дозволяє оперативно реагувати на потреби ринку 
праці шляхом виявлення наявних та прогнозування перспективних тенденцій розвитку національної економіки. Проте 
наявний механізм формування обсягу та структури державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою 
свідчить про його недосконалість та невідповідність вимогам ринкової економіки. Як один із можливих шляхів 
удосконалення відповідного механізму розглядається наступний алгоритм формування та розміщення державного 
замовлення: 

1) прогнозування за допомогою економіко-математичних та статистичних методів і моделей потреби у фахівцях 
відповідного спрямування на середньострокову перспективу (3-5 років); 

2) проведення ґрунтовного оцінювання якості надання освітніх послуг кожним ВНЗ; 
3) безпосередній розподіл обсягів державного замовлення між окремими ВНЗ з врахуванням прогнозу щодо 

майбутнього попиту на ринку праці та оцінки спроможності закладу на підготовку фахівців високого рівня. 
Прогнозування потреби ринку праці у фахівцях відповідних напрямів є вихідною точкою механізму формування 

державного замовлення. На жаль, в Україні, на відміну від країн Європи та США, такі прогнози здійснюються вкрай рідко, а 
їх результати не використовуються належним чином при формуванні державної політики. Досвід США показує, що 
використання середньострокових прогнозів (до 10 років) дає змогу адекватно реагувати освітнім закладам на зміну 
економічної та соціальної кон'юнктури, а уряду – формувати відповідну політику на загальнонаціональному рівні. 

В умовах українського ринку праці доцільно будувати регіональні прогнози щодо перспективної потреби ринку праці. 
Не виключається можливість використання інтуїтивних (таких, що базуються на застосуванні певних припущень) та якісних 
(передбачають опитування роботодавців стосовно потреби підприємств у робочій силі за професіями) методів 
прогнозування. Проте більш перспективним є використання економетричних методів прогнозування, які полягають у 
побудові рівнянь множинної регресії, екстраполяції виявлених тенденцій на майбутнє з наступним визначенням точкових 
прогнозів та побудовою довірчих інтервалів для прогнозних величин (потреби у фахівцях певної спеціальності на 
регіональному ринку праці). 

Для того, щоб розподілити державне замовлення між ВНЗ, які дійсно спроможні надавати освітні послуги найвищої 
якості, потрібно провести попередню оцінку якості діяльності таких закладів. В Україні така оцінка полягає в проходженні 
процедур ліцензування та акредитації, але, як зазначалося вище, цих інструментів не достатньо для якісної оцінки досягнень 
та потенційних можливостей ВНЗ. Як вихід із ситуації, можна запропонувати використання механізму рейтингування. 

На сьогодні до найвідоміших світових рейтингів відносять ARWU-500 Шанхайського університету (2003); THES 
(спільно з компанією QS) (2004); Webometrix (2004) [1, с. 181]. Найбільш відомими національними рейтингами є: „Софія 
Київська”, „Топ-200 Україна”, „Компас” та рейтинг МОН [2]. 

Використання міжнародних рейтингів є практично неможливим, оскільки лише декілька українських ВНЗ потрапляють 
у щорічні рейтинги і знаходяться при цьому на місцях, далеких від першої сотні. Дана проблема викликана не тільки 
низькою якістю освітньої діяльності вітчизняних ВНЗ, а й використанням при визначенні відповідних рейтингових балів 
показників (індикаторів), які не притаманні для української освітньої системи. З такою проблемою зіткнулися ВНЗ країн-
учасниць СНД та деяких країн Центральної Європи (Польщі, Чехії, Словаччини). Тому вже давно тривають розмови про 
вдосконалення існуючих систем рейтингової оцінки з врахуванням особливостей вищезгаданих національних систем вищої 
освіти. 

Якщо говорити про Україну, то вихід із такої ситуації полягає у створенні ефективного національного рейтингового 
оцінювання діяльності ВНЗ. Можна удосконалити вже існуючі системи оцінки. При цьому слід враховувати, що рейтингове 
число R повинне визначатися з врахуванням якнайбільшої кількості індикаторів діяльності ВНЗ. Усі показники повинні 
мати чітку економічну інтерпретацію та адекватне математичне вираження. Інтегральний показник повинен давати 
можливість здійснити однозначне ранжування досліджуваної множини об'єктів (ВНЗ). На сьогодні існує ціла математична 
теорія рейтингового оцінювання. Основні труднощі виникають в обґрунтуванні вибору набору показників та їх відносної 
вагомості в кінцевій оцінці. Такі процедури неможливо здійснювати без участі експертів, що породжує певну суб'єктивність 
такого роду оцінки. 

Безпосередній розподіл державного замовлення між ВНЗ повинен проходити лише після двох попередніх етапів. Сам 
процес ефективного розміщення замовлення можна представити деякою оптимізаційною задачею, при чому, 
багатокритеріальною. Проте можна опиратися на рейтингову оцінку, яка, по-суті, включає в себе практично усі аспекти 
освітньої та наукової діяльності ВНЗ. Крім того, за подальшого розвитку ринкових відносин в сфері освітніх послуг така 
оцінка зможе відображати результати господарської діяльності ВНЗ, ефективності використання фінансових ресурсів тощо. 
Виходячи із наведених припущень, задачу розподілу державного замовлення в загальному вигляді можна представити у 
такому вигляді: 

max
1 1


 

n

i
iji

m

j

xRF
i

,    (1) 

Mxij  ,      (2) 

де F  − цільова функція, яка виражає ефективність процедури розподілу державного замовлення; 
n  − кількість навчальних закладів, які беруть участь в даній процедурі; 

im  − кількість напрямів підготовки в і-му ВНЗ; 

iR  − рейтингова оцінка (число) і-го ВНЗ; 

ijx  − обсяг державного замовлення на підготовку фахівців j-го напряму (спеціальності) в і-му ВНЗ; 

M  − множина обмежень задачі, яка може враховувати величину перспективного попиту на ринку праці, фізичну 
здатність ВНЗ до підготовки певної кількості фахівців за визначений період тощо. 
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Використання представленого алгоритму, який закінчується розв'язком оптимізаційної задачі (1)-(2), дасть змогу 
удосконалити механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців, зробити його більш формалізованим та 
економічно обґрунтованим.  

Примітки: 
1. Михайліченко М. В. Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг // Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. – №27 – 2011. – С. 180-185; 
2. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо рейтингування вищих навчальних закладів / Держ. установа НДІ соц.-труд. 

відносин (ДУ НДІ СТВ). – Луганськ: Видавництво ДУ НДІ СТВ, 2012. – 47 с. 

Ihor Koropetskyi 
Ivan Franko National University of L’viv 

OPTIMIZATION OF THE FORMATION OF THE STATE ORDER FOR TRAINING IN HIGHER EDUCATION 
In theses determined the importance of effective state regulation and planning education market. Highlight the problem of 

existing mechanism of state order for training. Suggested one possible algorithms for state procurement, which is based on the 
medium-term forecasting procedures and ratings of universities. Conclusion expresses the possibility and necessity of using the 
apparatus of mathematical modeling in solving the problem. 

Любов Корчак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

КРОКИ НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Співробітництво України з міжнародними  організаціями, фінансовими установами, діяльність на валютних фондових та 
інвестиційних ринках потребують відкритої та прозорої інформації з економічних питань, зокрема з питань бухгалтерського 
обліку доходів і видатків бюджетних установ, відповідності міжнародним стандартам[6, с.23].  

Відомо, що при розподілі бюджету лише на основі функціональної та економічної класифікацій доходів і витрат бюджет 
має вигляд форм, заповнених даними щодо основних категорій доходів і видатків. А інформація про мету здійснення 
видатків та потенційний ефект у ньому немає.  

Отже, така методологія не встановлює чіткого зв'язку між ресурсами, які були витрачені тa результатами які отримала 
громадськість. Більше того такий розподіл не дозволяє ні законодавчій, ні виконавчій гілці влади визначити ефективність та 
результативність профінансованих послуг[5, с.11]. 

Тому багато країн останнім часом стали використовувати методи бюджетування, орієнтовані на соціально значущий 
результат, не виняток і Україна. В Україні такий метод бюджетування називають програмно-цільовим методом(ПЦМ). 

ПЦМ є інструментом для раціонального розподілу бюджетних коштів за різними пріоритетними напрямами і допомагає 
чітко встановити пріоритети в межах існуючих фіскальних обмежень. 

При застосуванні ПЦМ використовуються також інші методи для бюджетного планування доходів і видатків. Серед них 
базовими є: 

балансовий метод - є методом кошторисного планування, тому він головний при постатейному бюджетуванні. За його 
допомогою встановлюється тотожність між джерелами фінансування та обсягами і напрямами використання бюджетних 
коштів; 

нормативний метод - використовується для розрахунку окремих статей бюджетних витрат за економічною 
класифікацією, що базується на узагальнених або деталізованих нормативах; 

метод екстраполяції - за допомогою цього методу розраховується прогноз доходів та витрат на плановий або прогнозні 
бюджетні періоди на основі оцінки динаміки бюджетних показників (з урахування факторів потенційного впливу, таких як 
прогноз коливання цін на енергоресурси тощо)[5, с.12]. 

Кожен новий цикл бюджетування за ПЦМ починається з оцінки ефективності цільового використання доходів і видатків 
бюджетної установи, тобто визначається ступінь досягнення мети даної програми. 

Для здійснення оцінки ефективності програми важливо правильно запланувати систему показників її виконання.  
Програмне бюджетування забезпечує функцію фінансового контролю за доходами і видатками, що базується на 

результатах програми. Правильним є твердження, що в умовах ПЦМ виконавець отримує бюджетні кошти для надання 
послуг у межах чітко встановлених параметрів цих послуг (кількість, періодичність, якісні показники). 

Визначення шляхів використання доходів і видатків бюджетної програми є одним із найбільш важливих аспектів 
програмно-цільового методу формування бюджету.  

Завданнями бюджетної програми є положення про кінцеві результати, які можна оцінити та яких необхідно досягти в 
результаті виконання даної бюджетної програми. Завдання повинні бути тісно пов'язані з метою бюджетної програми та 
головною метою діяльності установи.  

Завершальним структурним елементом ПЦМ є показники (індикатори) виконання бюджетних програм. Показники 
результативності - це кількісні виміри рівня задоволеності послугами в державному секторі, продуктивності, 
результативності та рентабельності послуг. В Україні застосовуються окремі набори показників виконання програм, але 
найпоширенішим є комплексне застосування таких показників, як затрати, продуктивність, ефективність, якість[5, с.14]. 

З огляду на вищевикладене можна стверджувати, що при плануванні раціонального  використання доходів і видатків 
бюджету за ПЦМ на відміну від постатейного принципу: 

змінюються акценти із планування та контролю за видами й обсягами видатків на планування соціально-економічних 
результатів від витрачання бюджетних коштів; 

розподіл бюджетних ресурсів ґрунтується не лише на наявності коштів, а й на показниках соціально-економічної 
ефективності; 

посилюється відповідальність розпорядників бюджетних коштів за кількість та якість наданих послуг (товарів, робіт). 
Реформі бухгалтерського обліку доходів і видатків в державному секторі було присвячено декілька указів Президента 

України та рішень уряду, якими затверджено державну програму переходу України на міжнародну систему обліку і 
статистики[6, с.23].  
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Для реалізації цих завдань було розроблено і затверджено постановою КМУ від 16.01.07р. № 34 Стратегію модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки[2]. 

Завдання Стратегії полягають в удосконаленні методології та переході на єдині методологічні основи бухгалтерського 
обліку доходів і видатків, а також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення 
бухгалтерського обліку[7, с.15]. 

Одним із завдань у ході модернізації бухгалтерського обліку є розподіл між суб'єктами бухгалтерського обліку 
повноважень щодо ведення обліку доходів та витрат. 

Тому було прийнято рішення щодо розробки та запровадження окремих Національних положень(стандартів) 
бухгалтерського обліку в держаному секторі (НП(С)БОДС), які поширюватимуться на суб’єктів державного сектору. 
Відповідно до Стратегії на сьогодні прийнято повний пакет НП(С)БОДС, який містить 19 стандартів[5 с.16], зокрема: 

124 «Доходи» - визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від 
обмінних та необмінних операцій[4]; 

135 «Витрати» - визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та її 
розкриття у фінансовій звітності[3]. 

У рамках реалізації Стратегії передбачається запровадження методу нарахувань. Особливо зважено необхідно підходити 
до питання обліку доходів органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. На сьогодні такий облік ними не 
ведеться.  Оскільки НП(С)БОДС розроблено на основі Міжнародних стандартів обліку, базовим методом яких є метод 
нарахувань, то його запровадження є надзвичайно важливим[7, с.17]. Цей метод передбачає: 

 - визнання операції на момент її здійснення; 
- відображення операції у звітності того періоду, у якому вона була проведена; 
- формування інформації про зобов'язання до оплати і зобов'язання до отримання, а не тільки про фактично проведені платежі 

й отримані доходи. Застосування цього методу дозволяє відображати доходи та видатки в міру виникнення економічних 
вигід і в міру споживання. Це дає великі можливості для складання прогнозу впливу господарських операцій на фінансову 
стійкість а також надає повну інформацію про державні активи та зобов'язання[6, с.24-25]. 

Доходи і витрати відповідно до НП(С)БОДС згруповано за двома ознаками: доходи і витрати від обмінних та доходи і 
витрати від необмінних операцій. За діючою методологією такого групування немає. Сьогодні групування доходів і витрат 
здійснюється відповідно до бюджетної класифікації. Якщо це доходи, то групування їх визначено положеннями ст. 13 
Бюджетного кодексу, якщо це витрати, то групування за економічними ознаками напрямів видатків, тобто за економічною 
класифікацією видатків бюджету[1]. 

У процесі реформування бухгалтерського обліку доходів і видатків особливе значення відводиться питанню побудови 
плану рахунків. Має бути створений та запроваджений єдиний план рахунків бухгалтерського обліку В державному секторі.  

Єдиний план рахунків повинен бути гармонізований з бюджетною класифікацією, будуватися на методі нарахувань і 
забезпечувати формування національних рахунків. Для забезпечення інтеграції бюджетної класифікації із планом рахунків і 
впровадження методу нарахувань у першу чергу потрібно провести економічну класифікацію у відповідність з вимогами 
Статистики державних фінансів[6, с.25]. 

Таким чином, кожний крок у напрямку реформи є наближення до реалізації завдань та заходів, визначених стратегією 
модернізації бухгалтерського обліку доходів і видатків в держаному секторі на 2007-2015 роки. 

Примітки: 
1.Бюджетний кодекс України із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України  від 23 грудня 2010 року N 2856-

VI - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http: www.zakon.rada.gov.ua 
2. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному  секторі на 2007-2015 роки. - Розроблено і 

затверджено постановою КМУ від 16.01.07р. № 34  
3. Національне положення(стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати" - Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 6 червня 2012 р. за № 903/21215 
4. Національне положення(стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи" - Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 р. за N 89/18827 
5. Павленко Тетяна «Програмно-цільовий метод – шлях до ефективного використання бюджетних коштів» // Баланс – 

Бюджет – 2011 - №49(356) – с.11-14. 
6. Сушко Наталія «Кроки на шляху реформування бух обліку в державному секторі» //Баланс-бюджет – 2011 - №33(340) 

– с.23-29. 
7. Сушко Наталія «Перспективи запровадження Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку в 

держсекторі // Баланс-Бюджет – 2012 - №41(400) – с.15-17. 

Lybov Korchak 
Ivan Franko National University of L’viv 

STEPS ON THE WAY OF  REFORMING OF THE ACCOUNTING OF REVENUES AND EXPENDITURES OF 
BUDGETARY INSTITUTIONS 

For reforming accounting of revenues and expenditures was developed and approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine 
Strategy for modernization of the accounting system in the public sector for 2007-2015, which main goal is the implementation and 
improvement of the national accounting standards in the state sector. Also reforming involves the use of software-based method for 
efficient budget allocation and implementation of a single chart of accounts in the public sector. 

Ореста Костик 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Проблема оцінки конкурентоспроможності підприємства є складною й комплексною, оскільки складається з безлічі 

різних факторів. Проте проведення такої оцінки необхідне підприємству для подальшої діяльності: визначення основних 
напрямків виготовлення продукції і надання послуг, які б користувалися попитом на ринку; оцінка обсягів продажу 
конкретних видів товарів та послуг; встановлення цін на продукцію, тощо. Складність категорії конкурентоспроможності 
обумовлено різноманіттям підходів до її оцінки.  
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У наукових дослідженнях І. Ансофа, Ж-Ж. Ламбена, М. Портера розглядаються, в основному, теоретичні основи оцінки 
конкурентоспроможності. Проблематиці оцінки конкурентоспроможності присвячені праці вчених: Г.Л. Азоєва, 
Є.А.Джанджугазової , Р.А. Фатхутдинова.  

Проте існуючі методи оцінки конкурентоспроможності або не дають її конкретного чисельного значення, або не беруть 
до уваги вплив низки факторів. Отже метою дослідження є дослідження та аналіз основних методів оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. 

Для успішного функціонування будь-якого підприємства на ринку необхідно регулярно здійснювати оцінку його 
конкурентоспроможності. Така оцінка дає можливість провести аналіз сильних та слабких сторін підприємства, виявити 
приховані можливості і, відповідно до цього, визначити оптимальну стратегію функціонування організації. Для отримання 
найбільш правдивих даних при оцінці конкурентоспроможності слід дотримуватися наступних принципів: 

- комплексність – результати дослідження конкурентоспроможності підприємства повинні сполучати й оцінку 
ефективності процесу його адаптації до змінних умов функціонування, й ступінь реалізації стратегічного потенціалу, й 
конкурентні позиції підприємства відносно одного або декількох конкурентів, що розглядаються як база порівняння;  

- системність – основою для оцінки рівня конкурентоспроможності і розробки відповідних рекомендацій можуть 
виступати лише результати системного аналізу впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства з 
урахуванням між факторних взаємозв’язків;  

- об’єктивність – результати дослідження та оцінки конкурентоспроможності підприємства повинні базуватися на 
повній та достовірній інформації про зовнішні та внутрішні умови його функціонування і відображати реальні конкурентні 
позиції суб’єкта господарювання;  

- динамічність – основним завданням дослідження конкурентоспроможності є не статична оцінка фактичних 
конкурентних позицій підприємства на конкретний момент часу, а прогнозування їх змін та розробка на цій основі 
ефективних управлінських рішень;  

- безперервність – процес дослідження та оцінки конкурентоспроможності та змін її рівня має носити безперервний 
характер (шляхом створення системи моніторингу ринку, чинників конкурентоспроможності, конкурентних позицій 
підприємства), оскільки дискретні оцінки не завжди дають можливість своєчасно зафіксувати стрибкоподібні зміни 
чинників конкурентоспроможності, оцінити можливі тенденції динаміки конкурентних позицій підприємства та своєчасно 
прийняти та реалізувати відповідні управлінські рішення;  

- оптимальність – у відповідності з цим принципом об’єктом дослідження є не лише сам рівень 
конкурентоспроможності, але і ступінь ефективності його досягнення, тому конче необхідною є комплексна оцінка шляхів 
досягнення певних конкурентних позицій з урахуванням як прямих витрат, пов’язаних з реалізацією заходів по 
регулюванню конкретного чинника, так і потенційних витрат на розвиток та підтримку конкурентної переваги в 
майбутньому [1]. 

Діагностику конкурентоспроможності ринків слід проводити за допомогою показників ринкової влади, які визначають 
ступінь концентрації ринку та показують стан підприємства і його вплив на ринок, а також аналізують ринкову ситуацію в 
цілому. Виділяють такі методи оцінки конкурентоспроможності організації: матричні (матриця БКГ, матриця І. Ансоффа, 
матриця McKinsey, матриця Shell, матриця конкурентних стратегій М. Портера); індексні (метод, що використовує в якості 
головного підходу оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства, метод, що ґрунтується на основі теорії 
ефективної конкуренції, метод, що базується на аналізі порівняльних переваг підприємств-конкурентів, інтегральний метод, 
метод самооцінки); за способом відображення кінцевих результатів (графічні, математичні); за напрямами формування 
інформаційної бази (критеріальні, експертні); індикаторні (метод рангів, метод різниць). 

Залежно від методу оцінки конкурентоспроможності, може розраховуватися загальний показник 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства або шляхом зіставлення з показниками підприємств – конкурентів 
даватися пряма оцінка рівня конкурентоспроможності за кожним напрямком. 

Як показує практика, найбільша конкурентна активність спостерігається, коли конкуренти володіють приблизно 
рівними частками ринку. 

Методи, в основі яких лежить оцінка розподілу ринкових часток між конкурентами у сфері надання послуг, перелічені у 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Показники оцінки розподілу ринкових часток між конкурентами та рівня інтенсивності конкуренції 

№ 
п\п 

Показник Спосіб розрахунку 

1 Чотирьохчастковий 
показник концентрації 
(CR4) 

OP

OPOPOPOP
CR

4321
4


  

ОР – загальний обсяг реалізації продукції заданого асортименту, тис.грн.; 
ОР1 – обсяг реалізації і-го підприємства. 

2 Індекс Харфінделя (ІН) 2
iH DI     або   21000 iH DI   

Di
2 – частка і-того підприємства в загальному обсязі реалізації продукції. 

3 Індекс Харфіндела-
Хіршмана (ІНН) 

2
1 i

m
iHH gI   

gi – частка продажу кожного підприємства галузі. 
4 Індекс Розенблюта (ІR) 

  1
2

1




 iDi

IR  

Di – частка і-того підприємства в загальному обсязі реалізації продукції. 
5 Індекс Холла-Тайдмана 

(НТ) 





n

i
ii dR

HT

0

12

1

Rі – ранг підприємства на ринку (найбільше підприємство має ранг 1) 
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Чотирьохчастковий показник концентрації являє собою загальну частку 4-х підприємств ринку, що реалізують 
максимальний обсяг продукції в загальному обсязі реалізації продукції на даному ринку. Дозволяє оцінити ступінь 
монополізації ринку та величиною, оберненою до інтенсивності конкуренції. 

Індекс Херфіндаля – дає можливість оцінити розподіл ринкових часток за допомогою суми квадратів ринкових часток 
конкурентів. Значення індексу Херфіндаля збільшується по мірі зростання концентрації в галузі і досягає 1 при чистій 
монополії. В галузі, де діють 100 рівноправних підприємств з рівними частками, Ін=0,01 [2, с.64] 

Індекс Херфіндаля-Хіршмана найпопулярніший розрахунковий показник в аналізі структури ринку, який визначається 
як сума квадратів часток усіх підприємств, що діють на даному ринку. Цей індекс може мати значення від 0 до 10.000 (або 
від 0 до 1,000). Він являє собою суму квадратів ринкових часток усіх компаній певної галузі, причому більше значення 
індексу означатиме більш концентрований ринок (отже менше конкуренції та більше ризиків для клієнтів). Державний 
департамент юстиції США визначає ступінь концентрації ринку таким чином: 

- індекс має значення нижче 0,1 (або 1.000) – незначна концентрація ринку; 
- індекс має значення від 0,1 до 0,18 (або від 1.000 до 1.800) – середня концентрація ринку; 
- індекс має значення вище 0,18 (або 1.800) – висока концентрація ринку. 
Індекс Розенблюта чутливий до ринкової частки малих банків, оскільки частка зважується на місце банку (чим нижча 

частка, тим більше місце). Значення показника належить проміжку від 1/n до 1,чим менше значення цього показника, тим 
нижче ступінь концентрації. 

Індекс Холла-Тайдмана розраховується на основі співставлення рангу підприємств на ринку і враховує вплив малих та 
середніх за часткою учасників ринку. Якщо НТ=1 – ринок висококонцентрований, монопольний; НТ=1/n – ринок 
неконцентрований. 

Отже, за результатами проведеного аналізу методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, визначено, що жоден 
з них не є універсальним і має свої недоліки. Найбільш об’єктивний результат можна одержати шляхом одночасної оцінки 
конкурентоспроможності різними методами та вибору на їх основі характеристики конкурентної позиції підприємства. 

Примітки: 
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[Електронний ресурс] / А. Д. Кухарук // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2011_1/Kuharuk_111.htm 
2. Кириченко Л.Д. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств / Л.Д. Кириченко // Вісник КНТЕУ.- 

2009. №1.- с. 62- 67. 
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METHODS OF EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE 
The basic methods for evaluating the competitiveness of enterprises were defined in this article. The analysis of indicators for 

assessing the distribution of market shares between competitors was carried out and principles of assessing the competitiveness of 
enterprises were characterized. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НАУКОВЦІВ НА РОЛЬ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
В сучасному світі роль фінансового сектору економіки значно зростає, що пов’язане із формуванням нових видів 

фінансових відносин та розвитком уже існуючих механізмів. У зв’язку з цим, спостерігається все більший розрив між 
реальним і фінансовим секторами, що на думку багатьох вчених є надзвичайно небезпечним явищем, оскільки рівень 
забезпечення фінансових активів процесами в реальній економіці є надто низьким. 

Дослідження питань, пов’язаних із реальним сектором економіки, розпочалось значно швидше у порівнянні з 
формуванням самого поняття і сягає витоків економічної думки, проте перші спроби його виокремлення розпочались тільки 
в представників класичної школи, які вважали, що економіка ділиться на два сектори: реальний та грошовий. При цьому 
вони відзначали, що грошовий сектор формується в процесі функціонування реального, який жодним чином не піддається 
впливу грошового. Схематично класична модель відображена на рисунку 1. З даного рисунку ми бачимо, що класична школа 
виділяє в реальному секторі три ринки, а саме: ринок праці, ринок позикового капіталу та ринок товарів – їх функціонування 
утворює реальний сектор економіки. 

До представників класичної школи належали такі вчені, як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.-С. Мілль, Б. Сей, А. Пігу та інші. 
Вони надавали реальному сектору економіку надзвичайно широкі межі і відводили беззаперечну роль у формуванні 
економічних процесів. 

 
Рис. 1. Модель економіки відповідно до поглядів класичної економічної школи 

 
Важливий вплив на розвиток розуміння сутності реального сектору економіки здійснили погляди К. Маркса. В наукових 

працях він зосередив увагу на суспільно-виробничих процесах і закономірностях, значне місце в його дослідженнях займає 
визначення сутності поняття «капітал», якому відводиться провідна роль в економічних процесах. Згідно поглядів К. 
Маркса, капітал – це вартість, що приносить додаткову вартість. Механізм цього процесу полягає у взаємодії найманої 
робочої сили із наявними виробничими засобами. При цьому капітал поділяється на реальний і фіктивний, проте цим 

Реальний сектор 

Ринок праці Ринок позикового капіталу Ринок товарів 

Грошовий сектор 

Економіка 
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складовим відводиться кардинально різна роль в економічних процесах. Основним виступає реальний капітал, а фіктивний 
капітал виконує тільки обслуговуючі функції в процесі обігу реального. Реальний капітал за К. Марксом поділяється на 
постійний, який включає виробничі засоби, та змінний, який включає робочу силу. Тобто, в реальному капіталі 
відображаються основні компоненти капіталу за визначенням Маркса. При цьому фіктивний капітал слугує тільки 
вираженням реального капіталу у цінних паперах. Також варто відзначити, що реальний капітал перебуває у таких формах, 
як: 

1. Грошова; 
2. Виробнича; 
3. Товарна. 
Сукупність цих форм дозволяє забезпечити відтворення та приріст початкового капіталу. Схематично модель К. Маркса 

відображено на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Модель структури капіталу К. Маркса 

 
Дослідивши особливості структурної побудови поняття «капітал», варто відзначити певну схожість із структурними 

елементами класичної моделі економіки. Так зокрема капітал поділяється на дві складові: реальний капітал і фіктивний 
капітал, а економіка в класичній моделі поділяється на реальний сектор і грошовий, при цьому в обох моделях одна із двох 
складових володіє провідною роллю порівняно із іншою. Також варто відзначити, що в моделях основною є структурна 
складова пов’язана із безпосередньою участю в виробничих процесах, а іншій складовій відводиться місце допоміжної чи 
обслуговуючої. Так, у випадку із грошовим сектором економіки ми бачимо, що він є лише вираженням реального сектору у 
грошовій формі, а фіктивний капітал є вираженням реального капіталу у цінних паперах. Необхідно також звернути увагу 
на спільні складові реального капіталу і реального сектора економіки, зокрема (відображеному на рис. 3) : 

1. ринок праці і вартість робочої сили; 
2. вартість засобів виробництва і ринок товарів; 
3. при цьому ринок позикового капіталу частково пов’язаний одночасно з вартістю засобів виробництва та вартістю 

робочої сили. 

 
Рис. 3. Модель взаємозв’язків поглядів К. Маркса і класичної школи 

 
Отже, ми бачимо, що дослідження К. Маркса розкривають важливі внутрішні взаємозв’язки у реальному секторі 

економіки, які безпосередньо пов’язані із забезпеченням виробничих процесів. Дослідження спільних поглядів теоретиків 
класичної школи і К. Маркса щодо реального сектору економіки є необхідним кроком для визначення сутності механізмів 
що в ньому відбуваються. 
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EVOLUTION OF SCIENTISTS ON THE ROLE OF THE REAL ECONOMY 
Annotation: This article focuses on the necessity to study the correlation between the real and financial sectors of economy, 

considers the first stage of the evolution of scientific views on the role of the real economy and shows their internal relationships. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЙОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

Вступ. Для суспільного розвитку України на сучасному етапі характерне зосередження уваги політиків, науковців та 
пересічних громадян на проблемах формування та досягнення стратегічних пріоритетів, необхідності розробки стратегій 
розвитку. Підтвердженням цьому є низка стратегічних документів, розроблених впродовж останнього десятиліття, серед 
яких стратегічна програма «Україна – 2010», Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський 
вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр.», Стратегія 
економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції на 2004-2015 рр.», затверджена Указом 
Президента України, Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», Стратегія подолання бідності, Енергетична стратегія України на період до 2030 р., стратегії 
розвитку регіонів тощо. Однак в Україні й досі немає єдиного документа, що відображав би цілісну стратегію розвитку 
національної економіки, реалізація якого забезпечила б здійснення необхідних соціально-економічних перетворень, що 
дозволило б, у свою чергу, забезпечити її конкурентоспроможність у сучасному світовому господарстві. Отже, на порядку 
денному сьогодні – питання розробки та прийняття  національної стратегії економічного розвитку України.  

Постановка завдання. Визначити та обґрунтувати роль держави у розробці та реалізації стратегії розвитку 
національного господарства України, приділивши при цьому увагу основним засобам державного регулювання економіки – 
макроекономічному прогнозуванню, макроекономічному плануванню та програмно-цільовому плануванню.  

Виклад основного матеріалу.  Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. , яка мала серйозні негативні 
наслідки для вітчизняної економіки, загострила та актуалізувала властиві їй суперечності та диспропорції, нагромаджені за 
весь період незалежності України. Крім того, криза з новою силою порушила питання ролі та дієвості держави в 
економічній політиці. Адже вона з усією очевидністю виявила переваги і недоліки сучасних моделей розвитку національної 
економіки, довівши, що швидше подолати кризу вдалося тим країнам, яким притаманна координуюча роль держави, 
реально діючі макроекономічні важелі, свідоме регулювання темпів та пропорцій суспільного виробництва. 

Україні вкрай потрібен якісно розроблений та ухвалений на національному рівні документ, який би відображав 
стратегічний розвиток національної економіки, націлений на реалізацію національних економічних інтересів та 
забезпечення й підвищення рівня національної економічної безпеки. Основним суб’єктом, що забезпечує формування та 
реалізацію стратегії розвитку національної економіки, є держава. Її дієздатність, у даному контексті, полягає в 
спроможності розробити напрями та завдання стратегічного розвитку національного господарства, а також у реалізації 
розроблених законів та прийнятих рішень із застосуванням важелів, властивих ринковій економіці [1, с.51].  

Досягненню стратегічних орієнтирів розвитку національної економіки, за умов сучасного зростання ролі держави, 
сприятиме застосування засобів державного регулювання економіки, результативність якого, у свою чергу, зростає, якщо воно 
проводиться системно, виходячи з довгострокових цілей і поточних завдань соціально-економічного розвитку. З-поміж таких 
засобів найбільш поширеними є макроекономічне прогнозування, макроекономічне планування і державне програмно-цільове 
планування. Їх застосування в Україні відбувається через формування та реалізацію системи прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального розвитку, яка відповідно до вітчизняного законодавства, складається із:  

- прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;  
- прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період;  
- загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм; прогнозів 

економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період;  
- програм економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період [2]. 
Висновки. Отже, держава є основним суб’єктом у забезпеченні стратегічного розвитку національного господарства. 

При цьому важливим є застосування різних методів та засобів державного регулювання національної економіки, зокрема 
макроекономічного прогнозування, макроекономічного планування та програмно-цільового планування, підвищенню 
ефективності використання яких в Україні сприятиме виправлення низки існуючих недоліків. Так, потрібно вдосконалити 
методологію та методику розробки прогнозів; визначити на законодавчому рівні побудову системи макроекономічних 
планів, регламент стадій процесу планування, порядок поєднання довго-, середньо- та короткострокових планів та статус його 
учасників в Україні [3]. У свою чергу, удосконаленню програмно-цільового планування сприятиме дотримання усіх його правил і 
процедур, усунення прорахунків на різних стадіях формування та реалізації програмних документів, їх подальша 
оптимізація через недостатнє фінансування тощо. Доцільним, на нашу думку, буде вивчення та запозичення зарубіжного 
досвіду у застосуванні вище згаданих засобів державного регулювання національної економіки для реалізації стратегічних 
завдань її розвитку. 

Примітки: 
1. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: Монографія. – К.: НІСД, 2009. 

– 336с. 
2. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” 

від 23.03.2000 р. №1602-ІІІ / [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.rada.gov.ua  
3. Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 

2004. 
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STRATEGIC DEVELOPMENT ECONOMY OF UKRAINE AND THE ROLE OF THE STATE IN ITS PROVISION  
In the paper it is determined and substantiated the role of the state in strategic development of national economy provision. It is 

investigated the way of the main means of state regulation of national economy applying, such as macroeconomic prognostication, 
macroeconomic planning and program-oriented planning, in the realization of the strategic tasks of national economy development. It 
is noticed that the disadvantages elimination will promote the more effective applying of these means. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ В 
СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ. 

В цій доповіді досліджується соціально-економічна ефективність від впровадження широкосмугового доступу в 
Інтернет як в сільських так і в міських районах України, а також обґрунтовується необхідність цілеспрямованої державної 
політики щодо розвитку телекомунікаційної галузі в цілому. 

В останні роки у загальних пріоритетах розвитку національної економіки України підвищена увага приділяється 
використанню нових інформаційних технологій та послуг електронних комунікацій. Фіксований, мобільний зв'язок, 
широкосмуговий доступ до Інтернету являють собою нові форми для створення нового економічного змісту, що заснований 
на інформації. 

Швидкими темпами на сьогодні відбувається розвиток Інтернет та його можливостей. Кількість інтернет-користувачів 
збільшується щодня. Формується нове явище у торгових відношеннях – електронна комерція та електронний цифровий 
підпис. Суспільство потребує щоденного використання Інтернет вдома, на робочому місці, в навчанні, під час подорожей, 
він стає необхідним у буденному житті. Завдяки використанню його можливостей швидко та без додаткового просторового 
пересування стало реальним отримати необхідну інформацію, адже пошук інформації здійснюється миттєво та в 
необхідному обсязі. Здійснюється зв'язок між людьми на величезних відстанях, що спрощує спілкування.  

Швидкість, з якою у цифрову епоху з’явився швидкісний Інтернет дає зрозуміти, що саме Інтернет повинен стати 
наступною великою технологією спілкування, оскільки більше і більше інформації і послуг стають доступні саме в онлайн-
форматі. 

 Надання якісних послуг зв’язку у сільських регіонах має особливе значення, оскільки, саме телекомунікації є одним з 
чинників життєзабезпечення особливо в надзвичайних ситуаціях. Одним з обов’язкових умов розвитку соціальної 
інфраструктури села – оновлення та розширення мереж телекомунікацій. Сільські райони потребують розвитку систем 
телекомунікацій, оскільки на сьогоднішній день деякі сільські населені пункти України знаходяться фактично відрізаними 
від зовнішнього світу. Слід розробляти програму впровадження і здешевлення фіксованого зв’язку, точки доступу до 
мережі Інтернет у таких районах. 

Сьогодні людство вступило до нової фази свого розвитку – інформаційного суспільства, а телекомунікаційна система є 
дуже важливою частиною економіки інформаційного суспільства. Використання засобів зв’язку торкаються практично усіх 
сторін діяльності людини та оказують вагомий вплив на його технологічні, економічні, соціальні та культурні параметри. 
Розвиток мережі та послуг зв’язку України повинні здійснюватись у відповідності до зростаючих потреб інформаційного 
суспільства, з урахуванням існуючого економічного та соціального стану України. Тому, у сучасних умовах суттєво 
підвищуються вимоги до кількості та якості послуг зв’язку. 

 Загалом 20-річний шлях розвитку телекомунікацій у незалежній Україні можна схарактеризувати як 
лібералізовано-ринковий, без певної мети шлях відносних успіхів та значних втрат розвитку. Відсутність цілеспрямованої 
державної політики в розвитку телекомунікаційної галузі України, мовчазне віднесення її до категорії окремої галузі 
економіки, яка «автоматично» дає щороку більші надходження до держбюджету, ніж інші галузі, призвели до згортання 
науково-технічних робіт, спрямованих на оптимізацію розвитку телекомунікацій. 

 Забезпечити сталий зв'язок з кожним населеним пунктом, особливо у сільській місцевості, необхідну номенклатуру 
сучасних телекомунікаційних послуг для споживачів у кожному громадському закладі (школа, клуб, амбулаторії тощо) 
сільського району є однім з першочергових завдань затвердженої програми розвитку села, яка досі реалізується не 
повністю. 

Підвищення швидкості передачі інформації збільшує ВВП країни. Позитивний економічний ефект пояснюється більшим 
ступенем автоматизації різних процесів, зростанням ефективності у прийнятті рішень, а також кращим розвитком сфер 
освіти і охорони здоров'я. 

Таким чином, у сучасному світі доступність широкосмугового доступу, а також зростання середньої швидкості доступу 
до Світової мережі надають потужний імпульс розвитку економіки. 

У зв’язку з вищезазначеним можна зробити висновок, що запровадження і реалізація доступу в Інтернет значною мірою 
торкається і змінює всі грані економічних і соціальних відносин. Рівень доступності для населення ресурсів «Всесвітньої 
павутини» та інформаційних послуг на її основі це найважливіша характеристика економічного розвитку країни, запорука 
економічного і соціального прогресу, одна з умов ліквідації безробіття і бідності.  

Примітки: 
1. Воробієнко П.П., Гранатуров В. М. Державне регулювання розвитку телекомунікаційної сфери України // Економіка 

України. - №10 – 2012; 
2. Зяблов С.В., Орлов В.Н., Отливанская Г.А., Яцкевич И.В. Экономические аспекты развития телекоммуникационных 

сетей сельских районов Украины // Зв’язок. - №7 – 2005. 

Володимир Кузьбіда 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ, ЯК СКЛАДОВА  
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Становлення та розвиток малого бізнесу є одним із найважливіших напрямків розвитку економіки України. Важко 
недооцінити роль малого бізнесу в сучасній ринковій економіці. Малий бізнес відіграє незамінну роль у підвищенні 
зайнятості населення, забезпеченні висококонкурентного середовища, підтриманні економічної стабільності, запровадженні 
інноваційних технологій у широкі маси та як результат – покращенні добробуту населення, становленні середнього класу та 
послабленні соціальної напруженості серед населення. Малий бізнес дозволяє багатьом особистостям реалізувати свій 
потенціал, професійно-кваліфікаційні знання і вміння, творчі ініціативи, враховуючи можливості та сприяння бізнес-
середовища. Необхідно також відзначити важливу роль малого бізнесу у поширенні передових технологій. Малі 
підприємства краще пристосовані до змін, легше перекваліфіковуються та регулярно беруть на озброєння нові технології, з 
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метою покращення свого фінансового становища, стараються якомога краще задовольнити різноманітні смаки та потреби 
споживачів, використовуючи нові креативні ідеї. 

Незважаючи на усі декларовані заходити уряду щодо підтримки та розвитку малого бізнесу в Україні, у порівнянні з 
розвиненими європейськими країнами малий бізнес в Україні перебуває у жалюгідному становищі та не виконує усі 
покладені на нього функції в соціально-економічному розвитку суспільства. Аналізуючи економіку багатьох розвинених 
країн світу, можна зробити висновок, що у більшості з них держава відіграє важливу роль у підтримці та становленні 
підприємницької діяльності. Ці країни мають розгалужену та чітко усталену систему державної підтримки малого бізнесу, 
або як мінімум працюють над її розвитком. 

У світі сформувалися дві основні форми державної підтримки малого бізнесу. Одна полягає у широкому державному 
регулюванні діяльності суб'єктів малого бізнесу у поєднанні з державним протекціонізмом. Вона властива початковому 
етапу розвитку малого бізнесу. Інша форма включає помірне державне регулювання малого бізнесу та створення ринкових 
умов для конкуренції і характерна для більш зрілих ринкових стосунків [2]. Становище малого та середнього бізнесу в 
Україні бажає кращого, за рівнем розвитку Україна відстає не тільки від передових економічно розвинутих країн, таких як 
Франція, Німеччина, Великобританія, Японія, США), але і від колишніх соціалістичних країн (Угорщини, Польщі, Естонії). 

Аналізуючи секрети успіху малого бізнесу Польщі, бачимо низку здійснених заходів та реформ спрямованих урядом на 
підтримку та розвиток малого бізнесу. Також розвитку малого бізнесу у цій країні сприяли позитивні зовнішньоекономічні 
обставини – це розширення ринку збуту продукції у зв’язку із вступом в ЄС. 

В Угорщині для підтримки розвитку малого та середнього бізнесу було ухвалено закон про розвиток та підтримку 
малого і середнього бізнесу, який чітко визначив категорію мікро, малих та середніх підприємств, було створено низку 
організаційних структур для покращення взаємодії між суб’єктами малого бізнесу та державою, а також зниження 
податкового навантаження, спрощення звітності, пільгове кредитування, принцип „одного вікна” у разі відкриття 
підприємств [1, с. 152]. 

Для прикладу можна розглянути систему підтримки малого підприємництва також у США. Там основну роль відіграють 
дотації та прямі гарантовані позики під низькі відсотки, а також на рівні штатів існують окремі програми підтримки малого 
бізнесу. За останні роки Конгрес США ухвалив більше десятка законних актів, що стосуються підтримки малого бізнесу. Ці 
нормативно-правові акти були доповненнями до попередніх та були спрямовані на вдосконалення системи підтримки 
малого бізнесу. Дані програми підтримки малого бізнесу гарантують усім суб’єктам малого бізнесу рівні умови та 
можливості розвитку і конкуренції. Ще однією особливістю системи підтримки малого бізнесу у США є те, що держава 
часто виступає гарантом малих підприємств у сфері кредитування, що зменшує ризики кредитно-фінансових установ та 
сприяє зацікавленості кредиторів у малому бізнесі. 

Політика економічно розвинених країн спрямована на створення сприятливого середовища для науково-технологічного 
розвитку та запровадження у широкі маси його результатів. Останнім часом широкого поширення в економічно розвинутих 
країнах Європи набули такі інструменти навчального характеру, як інформаційні інтернет-портали, відеоконференції та 
вебінари. За допомогою цих відносно дешевих заходів уряди країн діляться із широкими масами цінною інформацією, щодо 
ведення бізнесу, особливостей тієї чи іншої галузі, ринку, а також новинками та тенденціями. 

Таким чином, підприємства малого бізнесу стабільно та ефективно функціонують у розвинених країнах світу завдяки 
грамотній державній підтримці. В свою чергу, ефективний розвиток малого бізнесу веде до розвитку економіки країни та 
укріплення її позицій на світовому ринку [4]. Така взаємодія сприяє утворенню позитивного підсилюючого ефекту, тобто 
держава підтримує малий бізнес, а той, у свою чергу, має позитивний вплив на загальну макроекономічну ситуацію в 
державі. 

Державне регулювання та підтримка розвитку малого підприємництва в Україні реалізується відповідними 
загальнодержавними, регіональними та місцевими органами влади з метою узгодження інтересів держави і малого 
підприємництва. Протягом останніх років значна увага приділялася побудові системи державної підтримки малого 
підприємництва. Зокрема, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, відповідними 
міністерствами та відомствами врегульовано процедуру державної реєстрації малих підприємтсв; введено спрощену 
систему оподаткування та звітності суб’єктів малого підприємництва; упорядковано систему перевірок фінансово-
господарської діяльності [6].  

У новому Податковому кодексі збережена спрощена система оподаткування. З 1 січня 2012 року існують 4 групи 
платників єдиного податку. Затверджено введення двох додаткових груп, що збільшить планку для роботи на єдиному 
податку до 20 млн. грн. До кінця поточного року запроваджений мораторій на фактичні перевірки, до платників єдиного 
податку не застосовуються штрафні санкції. Робляться певні кроки зі спрощення регуляторних процедур: ліквідації 
перешкод на шляху реєстрації підприємницької діяльності, отримання ліцензій, сертифікатів, дозволів тощо. Докладено 
зусиль щодо скорочення різноманітних перевірок контролюючих органів, підлягає перегляду кількість таких органів. 

Однак, на відміну від розвинених країн Європи, малий бізнес в України переживає серйозні труднощі. Постійні зміни у 
політиці та у законодавстві зумовлюють нестабільність в економічне середовище, тим самим збільшуючи ризики ведення 
бізнесу та призводячи до банкрутства багатьох підприємств. На відміну від великих підприємств, малий бізнес не має 
достатньо коштів, штатів та часу на моніторинг законодавства. Малий бізнес в Україні поки що не є повноцінним 
провідником ринкових інновацій та рушієм економічного зростання. 

Для ефективного функціонування малого бізнесу в Україні варто використати ряд універсальних методів державного 
регулювання та стимулювання розвитку малого підприємництва, напрацьовані у світі, зокрема: 

– встановлення системи пільг, у тому числі пом’якшення податкової політики; 
– впровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
– державна підтримка розвитку факторингової та лізингової діяльності; 
– фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 
– забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у виконанні постачань для державних, регіональних і місцевих 

потреб; 
– розміщення державного замовлення на виготовлення продукції та надання послуг сектором малих підприємств на 

конкурсній основі; 
– удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності; 
– надання достовірної інформації підприємцям про умови діяльності; 
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– інформаційно-консультаційне обслуговування, в рамках якого повинна надаватися допомога з проблем формування та 
функціонування малих підприємств; 

– допомога у матеріально-технічному забезпеченні; 
– полегшення доступу до фінансових ресурсів шляхом зниження облікової ставки, стабілізації курсу гривні, 

вдосконалення та поширення механізмів гарантування кредитів для малого підприємництва. 
Отже, державні механізми підтримки відіграють важливу роль у розвитку малого підприємництва. На сьогоднішній день 

в Україні ще не забезпечені основні компоненти сприятливого економічного середовища для успішного розвитку малого 
бізнесу: інвестиційні та інноваційні компанії і фонди, регіональні фонди підтримки підприємництва, лізингові компанії, 
аудиторські фірми, страхові організації, бізнес-центри, бізнес інкубатори. Основними напрямами державної підтримки 
вітчизняного малого бізнесу, на нашу думку, повинні бути: 

– ефективне та досконале правове забезпечення, що має передбачити законодавче закріплення шляхів реалізації 
фінансово-кредитного та організаційно-консультативного напрямів державної підтримки громадян-підприємців із 
подальшим втіленням цих положень у регіональних програмах підтримки підприємницької діяльності громадян; 

– фінансово-кредитна підтримка, яка реалізується за допомогою прямих і непрямих форм, створення різноманітних 
державних програм підтримки банківських установ, які кредитують малий бізнес; 

– організаційно-консультаційне забезпечення, яке реалізується за допомогою розгалуженої інфраструктури розвитку 
малого підприємництва, що сприятиме інформаційному та консультаційному обслуговуванню громадян-підприємців 
завдяки існуванню розгалуженої мережі організацій. 

– затвердження та реалізація комплексних державних заходів із стимулювання створення нових малих інноваційних 
підприємств у різних галузях, що зумовить істотний вплив на збільшення частки високотехнологічної ринкової продукції та 
формування національної інноваційної інфраструктури, розвиток якої на сучасному етапі є важливим. 
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СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
Низька якість надання медичних послуг, брак коштів, а також низький рівень професійної підготовки призводить до 

неефективного обслуговування населення, тому потрібно приймати рішення щодо зміни системи медичного обслуговування 
та надання якісних медичних послуг. Вирішенню цих проблем сприятиме запровадження медичного страхування як 
загальнообов’язкового.  

Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування. Медичне страхування передбачає 
страхування на випадок втрати здоров’я з будь-якої причини і  забезпечує більшу доступність, якісність і повноту щодо 
задоволення різноманітних потреб населення в наданні медичних послуг. 

Воно здійснюється у двох формах – обов’язковій та добровільній.Якщо добровільне медичне страхування уже існує в 
Україні, то обов’язкове – поки що ні.  

У Верховній Раді перебувають декілька проектів законів “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне 
страхування”,  які мають певні відмінності,  зокрема щодо кількості фондів страхування та форми їх власності. 

Обов'язкове медичне страхування— один із найбільш важливих елементів системи соціального захисту населення у 
частині охорони здоров'я й одержання необхідної медичної допомоги в разі захворювання. В основу проведення 
обов'язкового медичного страхування закладаються програми обов'язкового медичного обслуговування. Ці програми 
визначають обсяги й умови надання медичної та лікувальної допомоги населенню. Програма охоплює мінімально 
необхідний перелік медичних послуг, гарантованих кожному громадянину, який має право ними користуватися. Медичні 
Розрахунки з медичними установами здійснюються страховими організаціями за фактично надану застрахованим медичну 
допомогу чи послугу. Це забезпечує контроль за якістю медичної допомоги та використанням коштів, дає можливість 
створити економічні стимули для поліпшення обслуговування застрахованих громадян у медичних закладах.  

Існує ціла низка проблем, які затримують розвиток медичного страхування в Україні:1. Відсутність відповідної 
нормативної бази, медичних стандартів та фінансових стимулів для лікарів або медичних працівників.2. Недостатнє 
фінансування медичної сфери, нераціональне використання фінансових ресурсів.3. Не проводиться капітальний ремонт 
медичних закладів, не закуповується високоякісне обладнання.4. Для управління та системи покращення роботи державного 
соціального страхування недостатньо навичок і вмінь, які мають на даний час працівники системи охорони здоров’я.6. 
Відсутність договірної форми відносин між платником з одного боку та постачальником послуг. Вирішення всіх цих 
проблем потребує часу, фінансових ресурсів, відповідних фахівців.  

Головна роль у розв'язанні вище перелічених проблем відводиться державі.Держава повинна подбати про наявність 
відповідного законодавства, яке б захищало інтереси всіх суб'єкті ринку медичного страхування. Держава має розробити 
систему підготовки відповідних фахівців, запланувати у бюджеті витрати на підвищення зарплати медпрацівникам. 
Страхові компанії в свою чергу можуть докласти зусиль у інформуванні населення про медичне страхування.  
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У разі прийняття Верховною Радою “Закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” його 
реалізація потребує законодавчого вирішення цілої низки питань. 

За даними опитувань, що проводяться в Україні, доля громадян, застрахованих в системі добровільного медичного 
страхування, серед дорослого населення (16 років і старших) склала 4,5%.  

Медичне страхування займає досить помітну частку в структурі валових страхових премій (6%), але зважаючи на 
стабілізацію та розвиток даної галузі можна сподіватись на зростання цієї частки.  

В різних країнах залежно від особливостей розвитку охорони здоров'я віддається перевага тій чи іншій формі медичного 
страхування. Обов'язкове медичне страхування існує у Франції, Канаді, Німеччині, Голландії, Швеції, Бельгії та інших 
країнах. Дуже важливо, щоб Україна при запровадженні страхової медицини, нової системи надання медичної допомоги, 
введення платної медицини та системи оплати за надані послуги перейняла позитивний світовий досвід та врахувала ті 
помилки, через які пройшли інші країни. 

Щоб система медичного страхування стала ефективною, необхідно зробити наступне.  
На законодавчому рівні: 
- прийняти Закон “Про медичне страхування”, який має регулювати відносини між суб’єктами медичного страхування і 

буде основою для розробки нормативного забезпечення договірних відносин між страховиками, виробниками медичних 
послуг та застрахованими (пацієнтами); 

- внести зміни до Закону “Про оподаткування прибутку підприємств” в частині запровадження пільг для підприємств, 
які купують страховий медичний захист для своїх працівників; 

- Законом України “Про прибутковий податок з громадян” передбачити зменшення доходу, що підлягає оподаткуванню 
для громадян, які купують поліси ДМС за власний рахунок. 

На рівні галузі охорони здоров’я:  
- розробити базову програму, згідно з якою передбачено перелік медичних послуг, що надаються громадянам 

безоплатно, виходячи з обсягів державного фінансування;  
- розробити класифікатор медичних послуг, що дасть змогу чітко виділити ті медичні послуги, які надаються безоплатно 

в рамках базової програми державних гарантій, решта за рахунок ДМС або власних коштів пацієнтів; 
- прийняти єдині стандарти медичної допомоги.  
На рівні державних органів влади, що здійснюють нагляд за страховою та медичною діяльністю:  
- організувати для комерційних страховиків та медичних закладів конкурентне середовище, створити фонди 

стимулювання лідерів системи медичного страхування (як страховиків, так і лікувально-профілактичних закладів), 
розробити механізм застосування штрафних санкцій до медичних закладів за неякісно надані медичні послуги;  

- створити незалежні (позагалузеві) органи контролю якості медичної допомоги та органи контролю використання 
коштів медичного страхування на рівні страховиків та надавачів медичних послуг. 

Україна має багато можливостей та перспектив щодо розвитку системи медичного страхування. 
Медичне страхування населення призведе до зростання сильної  та здорової нації, а як наслідок - сильної та ефективної 

економіки. 
Примітки: 

1. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:      
http://zakon.rada.gov.ua 

2.  Троцька А.О. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні /А. О. Троїцька, Л. В. Русул // Збірник статей 
та доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (14-15 травня 2009 року). - 
2009. - Т.2. - С.122-123. 

3.  Базилевича В.Д.  Страхування: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / За ред.. — 
К., 2011. — 607 с.  

4.  Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. від 23.09.2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

Oksana Kulyk 
Ivan Franko National University of L’viv 

INSURANCE ACTIVITIES IN HEALTH INSURANCE 
Poor quality of health services, lack of funds and the low level of training leads to an inefficient public service, so you need to 

make decisions about changing health care system and provide quality medical services. Solving these problems will contribute to 
health insurance as mandatory. 

Андрій Кулініч 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
Сучасні умови ведення бізнесу потребують достовірної і оперативної інформації про стан ринків продукції і послуг, 

конкурентів і їх стратегій на ринку, потреб і бажань споживачів тощо. 
Основне призначення маркетингових досліджень - забезпечення маркетингового менеджера всією інформацією, 

необхідною йому для виконання своїх функціональних обов’язків в процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, 
розробки маркетингових стратегій, планування, контролю і регулювання маркетингової діяльності. Маркетингові 
дослідження реалізують зворотній зв’язок маркетингового менеджера з маркетинговим середовищем фірми. Необхідність 
маркетингового дослідження зумовлена потребою зниження ризику прийняття невірного рішення за рахунок кращого 
знання і розуміння стану та динаміки факторів оточуючого середовища. 

 Маркетингові дослідження - ключовий елемент в загальному інформаційному полі маркетингу. Вони зв’язують 
споживача і громадськість з виробником і продавцем через інформацію, що використовується для: 

•  виявлення і визначення сприятливих можливостей і проблем; 
•  планування, вдосконалення і оцінки заходів маркетингу; 
•  здійснення моніторингу маркетингової діяльності; 
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•  розуміння шляхів підвищення ефективності специфічних заходів маркетингу; 
•  реалізації маркетингу як єдиного процесу. 
Під маркетинговим дослідженням слід розуміти системний збір, запис, обробку, аналіз та інтерпретацію інформації про 

розміри, склад, структуру ринку конкурентної продукції та послуг. Функція маркетингових досліджень полягає в 
оперативному забезпеченні інформацією керівників, менеджерів та інших виконавців маркетингу для розкриття нових 
можливостей та знищення ризику рішень, що вони приймають. До цієї інформації висувають вимоги, пов’язані з певним 
рівнем повноти, точності, надійності та достовірності, що є підґрунтям маркетингу і єдиним надійним чинником успіху на 
ринку – розуміння потреб та бажань споживачів [1, с. 8]. 

Сьогодні значно зросла кількість маркетингових досліджень і щодо вивчення факторів мікросередовища (поставщиків, 
посередників, конкурентів, клієнтів, громадськості) та макросередовища (демографічних, економічних, природних умов, 
соціокультурних чинників, організації управління). Маркетингові центри сьогодні досліджують об’єкт і структуру ринку, 
уточнюють і прогнозують потенційний об’єм збуту, сегментацію ринку. Досліджуються якісні характеристики товару: його 
задум, ефективність упаковки, співставлення товару зі взірцем товарів конкурентів, дослідження реакції споживачів на 
новий товар [2]. 

Одне з головних призначень маркетингу полягає в тому, щоб максимально зменшити рівень невизначеності при 
прийнятті організацією (підприємством, фірмою) тих чи інших рішень по виробництву, реалізації товарів і послуг, 
задоволення споживацького попиту і одержання прибутку. Ця важлива функція маркетингу нездійсненна без маркетингових 
досліджень, одержання надійної, точної, своєчасної диференційованої інформації про стан ринку, мотивацію. 

Маркетингові дослідження підприємцями дотепер проводяться епізодично (постійно проводять такі дослідження 
зарубіжні фірми, що приходять на наш ринок), а одержана в результаті таких досліджень інформація, якщо і 
використовується до певної міри в маркетингу, проте не є визначальною при прийнятті маркетингових рішень. Основними 
причинами недооцінки ролі маркетингових досліджень є: недооцінка маркетингової інформації при прийнятті рішень в 
умовах невизначеності і ризику; практична відсутність літератури з проблем організації і проведення маркетингових 
досліджень, зокрема методологічних посібників; недостатньо розвинена сфера виробництва і споживання товарів, що 
пов’язано з економічною кризою в країні; стереотипи сприймання інноваційної інформації керівниками підприємств, фірм, 
посилання на вищу інстанцію і власний досвід; небажання робити фінансові затрати в цій галузі. 

Слід зауважити, що у світі останнім часом головні труднощі підприємницьких організацій пов’язані не з процесом 
виробництва товарів, а з процесом їх збуту. Ігноруючи, не враховуючи думку населення, для України зростає загроза стати 
країною продавців і споживачів чужих, а не своїх вітчизняних товарів. Світ поділений на ринки, які потрібно завойовувати і 
утримувати. Для цього споживача спочатку приваблюють своєю продукцією, а потім роблять все можливе, щоб він став їх 
прихильником, тобто купував ці товари.  

Одним із найважливіших напрямків маркетингових досліджень ринку є якісний і кількісний аналіз потенційного об'єму 
ринку певного виду товару. В першу чергу мова йде про те, щоб виявити наскільки великі в структурі потенційного ринку: 
дійсний, кваліфікаційний, обслуговуваний і освоєний ринки. Фірми-продавці досить часто недооцінюють існуючі 
обмеження на реалізацію різних товарів і роблять суттєві помилки в прогнозуванні реальних запитів. 

Важливими завданнями для кожної фірми, що прагне збути товар, є вірно визначити сегментацію, стратегію найбільш 
раціонального і повного пристосування виробництва і маркетингових дій до потреб ринку і покупців. 

Сегментація ринку полягає у виділенні із загальної маси потенційних споживачів продукції фірми окремих типових 
груп, що пред'являють однакові вимоги до товарів, однаково реагують на товари, рекламу, груп з однаковими 
споживацькими мотиваціями, поведінкою. 

При проведенні маркетингових досліджень зазвичай використовують два основні критерії сегментації ринку: соціально-
демографічні і психографічні характеристики. Цілком очевидно, що будуть відрізнятись споживацькі орієнтації людей 
різного віку, статі, освіти, національності, релігійних переконань, місця проживання. Отже, можна виділити групи з 
подібними пріоритетами. І саме тут значну роль відіграють маркетингові дослідження. Споживачі також різняться за рівнем 
активності, міри впливу на них реклами та за іншими характеристиками. 

Основними цілями вивчення споживачів в маркетингових дослідженнях виступає аналіз складу реальних покупців, їх 
мотивації. Вивчення споживачів і споживацьких запитів дозволяє ефективно організувати рекламу, уникнути можливості 
ризику не реалізації товару. 

Маркетингові дослідження, що проводяться на базі різних опитувань (анкетного, інтерв'ю, фокус-групи, методу 
експертних оцінок, тестів), експериментів, дозволяють вивчити реальну ефективність різних засобів реклами (телебачення, 
радіо, преси, зовнішньої щитової реклами, поштової тощо) при організації рекламних компаній, пов'язаних з комерційною 
організацією тих чи інших товарів і послуг. 

Таким чином, фахово проведені маркетингові дослідження дають маркетинговим менеджерам достовірну інформацію 
про стан зовнішнього і внутрішнього бізнес середовища, що дозволяє намітити конкретні шляхи реалізації маркетингових 
проблем, підвищення їх ефективності і дієвості. 

Примітки: 
1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К. Беляевский. – М. : Финансы и 

статистика, 2001. – 320 с. 
2. Амстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-е видання : Пер з англ.. : Уч. пос. – М. : Видавничий дім 

«Вільямс»,  2001. – 608 с. 

Andriy Kulinich 
Ivan Franko National University of L’viv 

FEATURES OF ORGANIZATION AND LEADTHROUGH OF MARKETINGS RESEARCHES  
The basic problems of marketing researches and feature of their conducting in the modern terms are selected. The functions of 

marketing researches and principal reasons of underestimation of their role by national businessmen are described. The methods of 
marketing researches, most effective during market segmentation, study of users and consumer queries, are offered. 
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Софія Кулькова 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ 
ПРОДУКЦІЮ 

При проведенні неодноразового аналізу формування грошових доходів сільськогосподарських підприємств в Україні 
були виявленні значні коливання цін на сільськогосподарську продукцію по роках, що дають підстави зробити висновок, що 
процес ціноутворення на продукцію аграрної галузі у нашій країні є досить недосконалим і потребує розробки механізмів 
щодо його покращення. Слід зазначити, що державне регулювання аграрного ринку сьогодні практично відсутнє і для його 
стабілізації не вживаються дієві заходи. 

В умовах вільних ринкових цін важливого значення набуває принцип активного впливу держави на платоспроможний 
попит населення на продукти харчування, особливо тих категорій, які одержують доходи із державного бюджету і 
централізованих фондів соціального страхування та забезпечення. Ціновий механізм повинен стимулювати підвищення 
якості продукції до рівня світових стандартів. У процесі його формування регулюючу роль держави слід спрямувати на 
поступове наближення внутрішніх цін до цін, які складаються на світовому ринку на продукцію аналогічної якості. 

 Основними завданнями цінової політики на сучасному етапі розвитку економічних відносин є: досягнення 
паритету цін на аграрну і промислову продукцію, відповідного рівня доходів сільськогосподарських товаровиробників, 
забезпечення населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Тому цінова політика повинна ґрунтуватися 
на поєднанні вільного ціноутворення з державним регулюванням цін на сільськогосподарську продукцію, посиленні 
антимонопольного контролю за цінами на ресурси першої сфери АПК, на енергоносії та виробничі послуги для 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Таким чином, удосконалення цінової політики повинно направлятися: 
– на створення, як мінімум, умов для простого відтворення виробництва продукції в основних галузях сільського 

господарства на основі запровадження цін підтримки (заставних і гарантованих цін) на квотовану (стратегічну) в межах 
продовольчої безпеки країни сільськогосподарську продукцію [1,c.60]; 

– на стабілізацію і створення економічних передумов для розширеного відтворення на основі дотримання цінового 
паритету шляхом вільного ціноутворення та, при необхідності, введення еквівалентних цін (цін для забезпечення 
розширеного відтворення). 

 Слід зазначити, що при вдосконаленні механізму цінових відносин в сільськогосподарській галузі необхідно 
враховувати наступні складові: 

1) аграрне виробництво функціонує в порівняно конкурентному середовищі, а промислові галузі, що його обслуговують 
є, фактично, монополістами; 

2) для аграрних товаровиробників характерна іммобільність ресурсів, що зумовлено низькими темпами переміщення 
капіталу; 

3) на сільськогосподарську продукцію спостерігається нееластичний попит. 
При цьому, цінова політика повинна виходити з того, що на сучасному етапі ринкових відносин функціонує вже 

сформована система цін. Тому, основна увага повинна приділятись не перебудові цінової системи, а її вдосконаленні 
відповідно до існуючих умов. Головним завданням держави є поєднання всіх видів цін в єдину систему ціноутворення, що 
функціонуватиме в інтересах сільськогосподарських товаровиробників, а також інших суб’єктів господарювання, які діють 
у складі агропромислового комплексу. 

При вдосконаленні цінового механізму слід враховувати і ту обставину, що нині на деякі товари, в тому числі 
сільськогосподарського походження, встановлюються високі, так звані «психологічні» ціни, розраховані лише на окремі 
категорії покупців, які готові купити цей дорогий товар виключно за його унікальні властивості, престижність. 

Варто наголосити на тому, що нині в АПК України існує і потребує вирішення проблема, пов’язана із формуванням 
інфраструктури ринку. У нас повністю зруйнована так звана адміністративно-командна система реалізації продукції (яка 
передбачала визначення рівня закупівельних цін, обсягів реалізації продукції через систему договорів контрактації, 
доставку продукції на заготівельні пункти, авансування тощо) без своєчасної заміни її бажаною ринковою системою. 

Отже, сьогодні механізм ціноутворення в аграрному секторі повинен базуватися як на врахуванні внутрішніх складових 
щодо формування кінцевої ціни, так і на застосуванні зовнішніх важелів впливу з метою забезпечення оптимального рівня 
доходності сільськогосподарських товаровиробників (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Для стабілізації сільськогосподарських                             Доходність товаровиробників 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механізм формування оптимального рівня цін на сільськогосподарську продукцію [2,c.224] 
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Підсумовуючи все вище сказане , можна прийти  до висновку, що основними заходами із стабілізації цінової ситуації на 
ринку сільськогосподарської продукції  мають бути наступні: 

1. Законодавче забезпечення щодо посилення антимонопольного контролю за формуванням цін на матеріально-технічні 
ресурси і послуги, що споживаються в сільськогосподарській галузі; 

2. Встановлення гарантованих цін на сільськогосподарську продукцію, що забезпечували б нормативний (мінімальний) 
рівень рентабельності її виробництва при контрактних закупівлях; 

3. Розробка і впровадження механізмів справедливого розподілу доходів серед усіх учасників процесу виробництва, 
переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. 

Примітки: 
1. Васільєва Л.М. Особливості ціноутворення в аграрному секторі економіки розвинутих країн /Л.М. Васільєва // 

Держава і регіони. – 2007. – №2. – С. 59-61. 
2. Гудак В.В Механізм ціноутворення в аграрному секторі як чинник забезпечення дохідності сільськогосподарських 

підприємств/Гудак В.В.//Інноваційна економіка.-2012.-С. 221-225. 

Sofiya Kulkova 
Ivan Franko National University of L’viv 

IMPROVING PRICING MECHANISM FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
 In this article is well-grounded process of creation and implementation of a pricing mechanism for agricultural products also is 

determined its influence on the achievement of profitability of agricultural enterprises in certain economic conditions. 

Юлія Курадовець 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ САМООРГАНІЗАЦІЇ  
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

Об’єктами досліджень сучасної науки є складні системи різноманітного походження, які становлять синтез різних 
підсистем, що виконують певні технологічні функції і пов’язані між собою процесами інтенсивної динамічної взаємодії та 
обміну енергією, речовиною та інформацією. Необхідність дослідження такого типу систем прискорила інтеграційні 
процеси у наукових дослідженнях, пов’язаних із вивченням кооперативних процесів у системах. На сьогодні можна 
стверджувати про формування у другій половині ХХ ст. і на початку ХХІ ст. нової інтегральної науки – синергетики, яка 
досліджує процеси в соціально-економічних системах.  

Використання синергетичного підходу дозволяє виявити фундаментальну роль самоорганізації у нелінійних відкритих 
динамічних системах. До прикладної теорії управління найбільш близькою є синергетика, оскільки вона вивчає поведінку 
нелінійних систем в умовах нерівноважності при зміні деяких керуючих параметрів. Об'єктами управління зазвичай є 
соціально-економічні системи. Як результат маємо непросту проблему переходу від загальносистемних синергетичних 
принципів до специфічних принципів функціонування складних соціально-економічних систем.  

Роботи Г.Хакена та І.Пригожина підтверджують результати досліджень процесів стихійної самоорганізації  в системах 
різного походження, проте концепція самоорганізації не увійшла належним чином в теорію управління. Відповідно 
актуальними залишаються наступні питання: обґрунтування необхідності переходу від кібернетичної моделі управління до 
синергетичної; визначення змісту синергетичної концепції управління організаційних змін і її складових; розробка 
концепції управління нелінійними процесами, заснованого на теорії та методології синергетичного підходу. Доцільно 
перейти від системи управління, заснованої лише на зовнішньому впливі, до системи, в якій поєднується вплив і 
самоорганізація. 

Соціально-економічна система – це складна ймовірнісна динамічна система, що охоплює процеси виробництва, обміну, 
розподілу, й споживання матеріальних та інших благ. Системою називають комплекс взаємопов'язаних елементів разом із 
відношеннями (зв’язками) між цими елементами та між їхніми атрибутами, які спільно реалізують певні цілі. 

Провідна роль в соціально-економічних системах належить людині та її інтелектуальному потенціалу, тому поряд з 
економічним підходом варто використовувати синергетичний, що дозволить створити сприятливі умови для того, щоб 
система сама досягла майбутнього природного стану найбільш ефективним способом. 

Фактично, синергетика – це відповідь на кризу стереотипного лінійного мислення, основними характеристиками якого є 
уявлення про хаос лише як деструктивний елемент системоутворення, а випадковість – побічний чинник. Макросистеми 
розглядаються незалежними від мікрофлуктуацій (збурень) окремих підсистем та від впливу мегасистем. З позицій 
синергетики хаос і порядок рівноцінні для цілісних систем, які мають спільні причини виникнення і доповнюють один 
одного. 

У цьому контексті переплітаються дві проблеми теорії управління та синергетики. Перша з них – проблема 
співвідношення хаосу і порядку. Друга – як із хаосу може виникнути стійка структура? Вважається, що неврівноваженість 
(потік речовини або енергії) може бути джерелом порядку. Головним завданням керування є перехід від хаосу до порядку, 
який забезпечує найбільш ефективне функціонування системи. 

З проблемою співвідношення хаосу і порядку постає проблема самоорганізації. Система є самоорганізованою, якщо 
вона без специфічного зовнішнього впливу створює нову структуру. Кожен раз процес самоорганізації відображається по-
різному, в цьому і є відмінність від процесу класичного управління. 

У синергетиці одним із центральних є поняття точки біфуркації, що також важливе і для теорії управління. З погляду 
математики біфуркація – це неоднозначність розв’язку нелінійного диференціального рівняння. Фізичне значення 
біфуркації наступне: точка біфуркації – це точка розгалуження шляхів розвитку відкритої нелінійної системи. Передбачити, 
в який стан перейде система, однозначно неможливо. На траєкторію розвитку системи впливають флуктуації, тобто 
відхилення її від стійкого режиму функціонування. Точка біфуркації є переломним моментом у розвитку системи, є точкою, 
у якій відбувається катастрофа. Під катастрофою в самоорганізації розуміють якісні, стрибкоподібні зміни,  зумовлені 
змінами зовнішніх умов. 

Поведінка систем у точках біфуркації має загальні закономірності, багато яких вже досліджено синергетикою на основі 
концепції самоорганізації, а саме такі: точки біфуркації часто обумовлюються зміною керуючого параметра або керуючої 
підсистеми, що переводить систему в новий стан; потенційних траєкторій розвитку системи багато, проте передбачити, в 
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який стан перейде система після проходження точки біфуркації – неможливо через випадковий вплив середовища; вибір 
напряму  розвитку може бути пов'язаний з життєвістю і стійким типом поведінки системи; збільшення розмірності і 
складності системи викликає збільшення кількості станів, за яких може відбуватися стрибок (катастрофа), і збільшення 
числа можливих шляхів розвитку; чим більше неврівноважена система, тим з більшої кількості можливих варіантів 
розвитку вона може вибирати в точці біфуркації; два близькі стани системи можуть дати різні траєкторії розвитку; одні і ті 
ж напрями розвитку або їх типи можуть реалізовуватися неодноразово;  в результаті розгалуження (біфуркації) виникають 
граничні цикли – періодичні траєкторії у фазовому просторі, кількість яких тим більша, чим більш структурно нестійка 
система; катастрофа змінює організованість системи, проте не завжди у бік її збільшення. 

Нелінійність функціонування складної системи здатна породжувати особливі структури – атрактори – «цілі еволюції», 
«кінцевий стан», «мета» системи. Атрактор походить від англійського слова «attract» (притягувати). У нашому випадку це 
точка або множина у фазовому просторі, до яких притягуються всі можливі траєкторії розвитку системи. Атрактори 
еволюції відкритих нелінійних середовищ показують, куди можуть еволюціонувати процеси в такого роду середовищах. 

Для ефективного застосування ідей синергетики в управлінні важливо розуміти суть самоорганізації. З огляду 
синергетики, управління системою повинно полягати у формуванні алгоритму переходу від непередбачуваної поведінки 
системи до направленого розвитку системи уздовж бажаних інваріантних атракторів, відповідно до яких адаптуються всі 
інші параметри динамічної системи. Такий підхід можна розглядати як метод керованої самоорганізації керованих систем, 
що дозволяє обґрунтувати використання принципів самоорганізації в процесах управління. В умовах становлення 
інформаційного суспільства, на перше місце стає проблема збільшення значущості штучних регуляторів, що враховують 
самоорганізацію соціально-економічної системи. 

У складних макросистемах виникають процеси самоорганізації, що вивчаються сучасною нелінійною динамікою та 
синергетикою. Ці нові синергетичні явища в складних макросистемах потрібно враховувати при розробці ефективних 
стратегій технологічної діяльності людини, що ґрунтуються на єдності процесів самоорганізації та управління. Ці явища та 
стратегії варто включити в пізнавальні процеси нової світоглядної орієнтації. 

Отже, використання ідей синергетики в теорії управління дозволяє сформувати певні висновки. Оскільки будь-який 
розвиток багатоваріантний, особа, що приймає рішення, повинна не лише обрати оптимальний варіант розвитку, але й 
сформувати найбільш ефективну підсистему управління з елементами примусу і самоорганізації,  а також скоротити час 
виходу системи на сприятливу траєкторію розвитку. Щоб досягти максимального результату за мінімальних зусиль, варто 
врахувати механізми самоорганізації,  в тому числі момент біфуркації, коли результат залежить від випадкових впливів. 
Важливим є фактор часу – запізнілий або передчасний керуючий вплив може привести систему в стан хаосу або 
підштовхнути до результату зворотного від очікуваного.  

Таким чином, синергетичний підхід дає новий поштовх теорії управління, об’єднуючи в собі елементи силового 
управління та елементи самоорганізації об’єкта управління. 

Примітки: 
1. Белоцерковский О.М. Экономическая синергетика / О. М. Белоцерковский, Г. П. Быстрай, В.Р. Цибульский; отв. ред. 

д-р физ.-мат. наук, проф. А. А. Шананин. – М.: Логос, 2006. – 456 с.    
2. Загорський В. Синергетика і теорія управління соціально-економічними системами / В. Загорський, А. Ліпенцев, О. 

Кореновський // Демократичне врядування: наук. вісник. – 2011. – Вип. 8.- С.1-9.  

Yulia Kuradovets 
Ivan Franko National University of L’viv 

THEORETICAL PRINCIPLES OF SELF-ORGANIZATION PROCESSES IN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
The necessity of applying synergetic approach in the formation of structures of socio-economic systems management is 

grounded. Also it is shown that the formation of effective management systems should be based on the principles of self-organization 
of complex nonlinear systems. 

Олена Курчик 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА  
ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

На сьогодні економічні перетворення ринкових відносин передбачають системні зміни на рівні підприємства у напрямку 
ресурсного забезпечення власної діяльності. Крім того, підприємство потребує управлінських рішень щодо оборотного 
капіталу, як основного елемента ресурсного потенціалу підприємства. 

Концептуальні основи сутності механізму управління оборотним капіталом підприємства розглядаються у наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних економістів, таких як: Л. Аврамчука, І.Балабанової, І.Бланка, О. Василика, А. Гропеллі, 
А.Золотарьова, Є. Хелферта та інших. Однак у більшості наукових дослідженнях мало уваги приділено економічним 
регуляторам управління оборотним капіталом, що дозволяє розробити комплексну програму мінімізації витрат оборотного 
капіталу в процесі його використання.  

Оборотні активи промислового підприємства розглядаються як сукупність матеріальних і фінансових активів, які 
шляхом структурної трансформації здійснюють безперервний кругообіг форм вартості з метою постійного відновлення 
процесу виробництва, одержання прибутку, підтримки ліквідності підприємства і повинні повністю використовуватися 
протягом одного календарного року або операційного циклу [1]. 

На сьогоднішній день, коли через важку економічну ситуацію значна частина великих підприємств в Україні не 
займається виробничою діяльністю, слід більше орієнтуватись на підприємства середнього та малого бізнесу. Для таких 
підприємств необхідно перш за все моделювати механізми оптимального розподілу наявних матеріальних та фінансових 
ресурсів. 

Запропонуємо модель забезпечення оборотними коштами підприємства за видами діяльності. 
Як відомо, сфера руху коштів охоплює три види діяльності: операційну, інвестиційну та фінансову. Загальна величина 

грошових залишків повинна складати не менше 25% суми кредиторських зобов’язань [2]. 
Для побудови економіко-математичної моделі введемо такі позначення: 
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i – індекс виду діяльності, 3,1i ; 

t – індекс місяця, ,,1 Tt   де T – тривалість періоду, що розглядається; 

itP  – прогнозовані види надходження коштів по i-му виду діяльності в місяці t; 

iP  – прогнозовані надходження коштів по i-му виду діяльності; 

tP  – прогнозовані надходження коштів в місяці t; 

К – сума кредиторських зобов’язань підприємства; 

itx – фактична потреба в коштах за i-им видом діяльності в місяці t (шукана величина). 

Розрахуємо середню потребу в коштах у періоді t: 
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Оскільки метою прогнозування руху грошових потоків є забезпечення стійкого фінансового становища підприємства у 
майбутньому та забезпечення необхідної суми коштів для здійснення усіх видів діяльності, то за критерій задачі варто 
вибрати мінімізацію сумарних квадратів відхилень фактичної потреби в коштах від середньомісячної [3]. 
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Перше обмеження задає умову про те, що загальна величина грошових залишків повинна складати не менше 25% суми 
кредиторських зобов’язань. Друге обмеження показує, що фактична потреба в коштах по кожному виду діяльності не 
повинна перевищувати прогнозовані надходження. Третє обмеження задає невід’ємність шуканої величини, оскільки 
фактична потреба в коштах в реальності не може бути меншою від нуля. 

Реалізація такої моделі дає можливість визначити, чи всі види діяльності підприємства реально покриті готівкою. При 
недостачі готівки слід додатково залучити деяку суму оборотних коштів, а при надлишку – вигідно їх вкласти в інші 
проекти. 

Примітки: 
1. Маслюк Н.Д. Управление финансами предприятия: Учебное пособие. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2005. – 268 с. 
2. Пoддєрьoгiн A. М. Фiнaнси пiдприємств: Пiдрyчник / A. М. Пoддєрьoгiн. – К.: КНEУ, 2002. – 460 с. 
3. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие /Владилен Валентинович Федосеев и 

др.; Под ред. В.В.Федосеева − М.: ЮНИТИ, 2001. − 391c. 

Olena Kurchyk 
Ivan Franko National University of L’viv 

MODEL FOR PROVIDING WORKING CAPITAL FOR COMPANY’S ACTIVITIES 
Working capital is a common measure of a company's liquidity, efficiency, and overall health. Because it includes cash, 

inventory, accounts receivable, accounts payable, the portion of debt due within one year, and other short-term accounts, a company's 
working capital reflects the results of a host of company activities, including inventory management, debt management, revenue 
collection, and payments to suppliers. 

In this work we built the economic and mathematical model for checking which part of real need can be covered by projected 
revenues.  

Юлія Легедза 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК 
ОСНОВА ДЛЯ  ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

У сучасних кризових умовах для досягнення високої прибутковості у діяльності українських підприємств важливим є 
раціональне використання усіх своїх ресурсів. Основні засоби є головним елементом матеріально-технічної бази 
підприємства, тому ефективність їх використання виступає однією з головних ділянок аналітичної роботи. 

Питаннями аналізу основних засобів займалися такі вчені, як Ф.Ф.Бутинець, Є.В.Мних, М.Р.Чумаченко, Г.І. Андрєєва, 
В.А. Андрєєва та інші. 

Під час аналізу основних засобів необхідно дати оцінку забезпеченості ними підприємства з урахуванням їх технічного 
стану, зносу, а також визначити ступінь їх використання і виявити резерви збільшення випуску продукції без додаткових 
капітальних вкладень і збільшення робочої сили.  

Розрізняють такі основні напрями аналізу: аналіз наявності і структури основних засобів, аналіз їх стану, 
фондоозброєності та аналіз використання (ефективності використання, оцінка впливу факторів на зміну рівня фондовіддачі, 
оцінка впливу зміни фондовіддачі на обсяг виробництва та аналіз використання наявного фонду) [1, с. 130]. 
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Економічна ефективність функціонування основних засобів є складовою частиною результату використання всіх 
виробничих ресурсів підприємства. Визначаючи економічну ефективність основних засобів, використовують систему 
натуральних і вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції і темпів зростання 
обсягу основних засобів, озброєності праці та її продуктивності. 

До натуральних показників належать екстенсивне та інтенсивне використання основного устаткування, віддача в 
натуральному чи умовно-натуральному вираженні; використання виробничої потужності і ступінь її освоєння. 

Вартісні показники: віддача основних засобів, розрахована за вартісними показниками та питома ємність продукції за 
використаними основними засобами. 

Загальним показником ефективності використання основних засобів є виробництво товарної (валової) продукції в 
розрахунку на 1 грн їхньої середньорічної вартості [2, с. 350-351]. 

Фондовіддача — виробництво продукції на 1 гривню основних засобів (відношення обсягу продукції у грошовому 
вираженні, виробленої підприємством, цехом або дільницею до середньорічної вартості основних засобів).  

Фондомісткість — обернений до фондовіддачі показник: він показує, скільки в середньому (за вартістю) 
використовується на підприємстві основних засобів для випуску продукції вартістю в 1 гривню [3, с.439].  

У процесі загальної оцінки ефективності використання фондів зіставляється фактичний показник фондовіддачі з 
плановим, а також з даними попереднього періоду.  

Аналіз фондовіддачі проводиться за двома напрямами: виявлення впливу і вимірювання впливу окремих чинників на 
фондовіддачу. Рівень фондовіддачі залежить від ефективності використання машин і устаткування, частки їх у загальній 
вартості фондів. На фондовіддачу впливають такі чинники, як продуктивність, змінність роботи устаткування, вартість його 
одиниці [1, с. 137]. 

Збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення середньорічної вартості основних виробничих фондів — це 
резерви зростання фондовіддачі [3, с.451]. 

Можливі варіанти управлінських рішень щодо збільшення випуску продукції і фондовіддачі на основі проведеного 
аналізу основних засобів наведено на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Прийняття управлінських рішень на основі аналізу основних засобів. 
 
Отже, здійснивши аналіз основних засобів підприємства, аналітики можуть визначити резерви підвищення ефективності 

їх використання, звернути увагу на проблеми, пов’язані з експлуатацією цих активів та забезпечити управлінський персонал 
необхідною інформацією для прийняття рішень. 

Примітки: 
1. Андрєєва Г.І., Андрєєва В.А. Організація і методика економічного аналізу: Навчальний посібник / Суми : ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2009. – 353 с. 
2. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є.В.Мних.  – К: Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХІ століття).  
3. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. 

НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 

Yulia Legedza 
Ivan Franko National University of L’viv 

ANALYSIS THE EFFICIENCY EXPLOITATION OF FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE  
AS A BASIS FOR DECISION MAKING 

The theses of the report reveals the main areas of analysis fixed assets, highlighted key performance indicators of their 
exploitation in the company and given the options to improve this performance. It is shown the importance of analyzing the 
efficiency exploitation of fixed assets to improve the profitability of enterprises. 

Напрям аналізу основних засобів Можливі управлінські рішення 

Аналіз наявності і структури 
основних засобів

Придбання нових об’єктів основних засобів;  
реалізація зайвого устаткування; 
введення в дію невстановленого обладнання;	
внесення змін до структури наявних основних засобів 

Аналіз руху та технічного стану 
Здійснення ремонтів, технічного обслуговування або покращень; 
списання відпрацьованого і замортизованого обладнання; 
купівля нового потужнішого устаткування; 
зміна місця експлуатації 

Аналіз фондоозброєності Зміна кількості працівників, які працюють з обладнанням 

Аналіз ефективності 
використання основних засобів 

Зменшення цілоденних простоїв обладнання; 
підвищення коефіцієнта змінності через крашу організацію 
виробництва;  
скорочення внутрішньозмінних простоїв і збільшення середньої 
тривалості зміни; 
підвищення середньогодинного виробітку обладнання за рахунок 
його модернізації, інтенсивнішого використання. 
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Назар Липко 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ В НЕУСТАЛЕНИХ 
ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ 

У глобалізованому та інтегрованому світі важливого значення набуває зовнішньоекономічна рівновага країни. У 
широкому розумінні, зовнішньоекономічна рівновага певної країни – це рівновага її платіжного балансу за певного режиму 
валютного курсу. Процес вирівнювання платіжного балансу залежить від багатьох чинників. Не останнє місце серед цих 
чинників посідають режим валютного курсу та ступінь мобільності капіталу. Більше того, ці фактори здатні чинити 
критичний вплив на ефективність політики вирівнювання платіжного балансу та макроекономічної політики загалом. 

Манделл та Флемінг у своїй класичній моделі вказали, що фіскальна та монетарна політики по-різному впливають на 
внутрішню та зовнішню рівновагу за різних режимів валютного курсу. При фіксованому курсі фіскальна політика на 
відміну від грошової може успішно впливати на рівень прибутку і, відповідно, на внутрішню рівновагу, причому ступінь 
впливу розширюється зі збільшенням мобільності капіталу. Це правило називають принципом класифікації ефективного 
ринку Манделла. 

“Експансійна фіскальна політика є ефективнішою для збільшення доходу за умов високої мобільності капіталу, однак 
супутнє погіршення поточного рахунку може спровокувати з часом відплив капіталу та «спекулятивну» атаку на грошову 
одиницю” [2, с. 337]. 

В умовах гнучкого валютного курсу внутрішній баланс стає предметом регулювання монетрної політики, а фіскальна 
політика впиває на внутрішню рівновагу. Мобільність капіталу не чинить значного впливу на ефективність монетарної 
політики в умовах гнучкого курсоутворення, тоді як наслідки бюджетної політики можуть бути неоднозначними і 
залежатимуть від ступеня мобільності капіталу. 

Як бачимо, ступінь мобільності капіталу відіграє дуже важливу роль в процесі встановлення зовнішньої та внутрішньої 
рівноваги. Тому, необхідно методологічно правильно підійти до питання визначення та вимірювання ступеня мобільності 
капіталу. Найпростіше мобільність капіталу можна визначити як еластичність, чутливість міжнародних потоків капіталу до 
зміни співвідношення між зовнішніми та внутрішніми процентними ставками. Однак, дане визначення не варто вважати 
ідеальним, оскільки воно не враховує таких факторів як ризик, політичні та економічні обмеження руху капіталу, інші 
інституційні чинники, тощо. Для цілей аналізу варто припустити що внутрішня процентна ставка та власне кількісні 
значення потоків капіталу уже враховують дані обмеження. Такий підхід дозволяє вибрати чіткий кількісний показник 
ступеня мобільності капіталу. 

Дослідники виділяють кілька груп показників, які можуть вимірювати мобільність капіталу – індикатори арбітражу, 
динамічний та кореляційний аналіз окремих національних рахунків, показники інтегрованості внутрішнього фондового 
ринку у світову фінансову систему, регуляторні/інституційні індикатори.  

Перша група аналізує так звані умови арбітражу, суть якого полягає у тому, що однакові активи не можуть мати різні 
ціни на різних ринках адже економічні суб’єкти завжди будуть прагнути скористатися такою різницею і ціни 
вирівнюватимуться. Загалом ця оцінка базується на різниці між рівнями дохідності на внутрішньому та зовнішньому ринках 
– чим більша різниця, тим менше національний ринок інтегрований у світову систему. Оцінюючи українські реалії, варто 
зазначити, що різниця в ставках на внутрішньому та зовнішньому ринках є доволі високою, що свідчить не на користь 
високого рівня мобільності капіталу. Однак, потрібно розуміти що висока мобільність капіталу може поєднуватися із 
низькою еластичністю процентної ставки. Остання може бути зумовлена багатьма факторами – інституційні чинники, 
внутрішня макроекономічна політика, нерозвиненість фінансових ринків тощо.  

В рамках даної групи важливим показником є паритет відсоткових ставок. Традиційно обраховується непокритий 
паритет номінальної відсоткової ставки, покритий паритет номінальної відсоткової ставки та паритет реальної відсоткової 
ставки. Важливим методологічним викликом для дослідження ступеня мобільності капіталу в неусталених господарських 
системах є те, що в таких країнах часто відсутні ефективні ринки, де торгуються форвардні та ф’ючерсні контракти на 
національну валюту. Тому, як правило, обраховується непокритий паритет номінальних відсоткових ставок, де 
враховуються очікування щодо зміни валютного курсу. При розрахунку паритету реальних відсоткових ставок робляться 
припущення щодо очікуваних рівнів інфляції та обмінного курсу. 

Наступна група показників базується на точних числових оцінках і включає такі показники як: кореляція між 
внутрішніми заощадженнями та інвестиціями, аналіз динаміки поточного рахунку платіжного балансу та вимірювання 
обсягів фактичних потоків капіталу. 

Вперше кореляцію між сукупними внутрішніми заощадженнями та інвестиціями як показник мобільності капіталу 
використали такі вчені як Фельдштейн та Хоріока (1980). Логіка цього підходу виглядає наступним чином. У повністю 
закритій економіці інвестиції мають бути рівними заощадженням. Іншими словами, кореляція між ними має бути дуже 
висока. У протилежному випадку ця кореляція буде незначною. Проаналізувавши дані для розвинутих країн та країн, що 
розвиваються, вчені виявили, що останні характеризуються слабшим ступенем кореляції між інвестиціями та 
заощадженнями, а отже вищим рівнем мобільності капіталу, ніж розвинуті країни. Цей цікавий факт було названо 
парадоксом Фельдштейна-Хоріоки. 

На кореляцію інвестицій та заощаджень у національній економіці може впливати цілий ряд факторів. Їхній вплив 
здатний частково пояснити парадокс Фельдштейна-Хоріоки. Серед цих факторів можуть бути виділені наступні: 
циклічність розвитку національної економіки, втручання уряду у її функціонування, наявність виробництва та споживання 
неторгованих товарів, інституційні обмеження, тощо. 

Доволі простим показником є динаміка поточного рахунку платіжного  балансу. По своїй суті, стан поточного рахунку є 
різницею між сукупними внутрішніми заощадженнями та інвестиціями. Якщо інвестиції та заощадження сильно 
корелюють, то їх різниця буде сталою. Відповідно, сталим буде і стан поточного рахунку. Тобто, країна є з невисоким 
рівнем мобільності капіталу характеризуватиметься відносно сталим поточним рахунком.  

Наступна група показників це показники що характеризують рівень інтеграції національного фондового ринку у 
глобальну фінансову систему. За даним показником Україну можна охарактеризувати як країну з високим рівнем 
мобільності капіталу. Адже, не секрет, що до світової економічної кризи 2008-го року близько 80% активів на вітчизняному 
фондовому ринку належали нерезидентам. Саме таким було, в результаті, падіння фон довго ринку внаслідок кризи. 
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Остання група показників це так звані регуляторні та інституційні чинники. Даний підхід визначає як інституційні та 
регуляторні обмеження здатні впливати на ступінь мобільності капіталу. 

Говорячи про мобільність капіталу ми повинні пам’ятати про те, що всі зазначені показники та підходи др оцінки 
ступеня мобільності капіталу же на даний момент можуть бути неактуальними, застарілими. Особливо це важливо зараз в 
умовах світової економічної кризи та її наслідків, коли все просто перевернулося з ніг на голову. Тому, старі методики 
можуть бути не адекватними. Також потрібно розуміти, що для неусталених господарських систем повинні бути розроблені 
свої методики, які би враховували особливості розвитку даної групи країн. 

Так, вже було згадано, що фінансові ринки таких країн можуть бути недостатньо ефективними, щоб можна було 
використовувати фінансові інструменти як мірила очікувань змін валютного курсу. Тому, більшу увагу потрібно приділити 
непокритому паритету, або ж фінансовим інструментами країни, які котуються на міжнародних фінансових ринках. По-
друге, неорганізований фондовий ринок може в кілька разів перевищувати обсяги організованого ринку, і цу також повинно 
враховуватися при аналізі мобільності капіталу. По-третє, показник кореляції внутрішніх заощаджень та інвестицій 
піддається великому впливу згадуваних інституційних обмежень. Зважаючи на це, найбільш наочними інструментами 
вимірювання ступеня мобільності капіталу в неусталених господарських системах є непокритий паритет номінальної 
відсоткової ставки та динаміка поточного рахунку. 

Примітки: 
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STUDYING OF CAPITAL MOBILITY  
IN UNSTABLE ECONOMIC SYSTEMS 

The main principles of studying of capital mobility are considered in this research paper. All the approaches to this problem are 
divided into a few groups. It has been stated what instruments are the most appropriate for unstable economic systems. Also, it has 
been said that the further researches should be done to find the most optimal instrument, according to the current conditions.   
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
У світовій практиці рейтингові агенції здійснюють оцінку широкого кола об'єктів, відповідно використовуються 

різноманітні рейтингові оцінки та шкали. Рейтингове агентство присвоює рейтинг тільки за наявності достатньої кількості 
інформації, на основі прозорої методології, що враховує кількісні та якісні параметри, фінансові та інші ризики. Основою 
рейтингу є рівень ризику – чим він нижчий, тим кращим буде рейтинг. 

Агрегована структура ризиків уніфікована: це суверенні ризики (або ризики країн), галузеві, ділові та фінансові ризики. 
При рейтингуванні конкретних боргових зобов'язань розглядаються ризики, притаманні саме цьому зобов'язанню. Залежно 
від виду емітента і типу рейтингу, методика присвоєння рейтингів розрізняється. Також необхідно враховувати, що аналіз 
фінансових і ділових ризиків має істотну специфіку для підприємств різних галузей. 

При аналізі та оцінці суверенних ризиків розглядаються: поточна та прогнозована кредитоспроможність держави, 
прямий і опосередкований вплив неплатоспроможності держави на здатність компаній виконувати свої зовнішні та 
внутрішні зобов'язання, макроекономічна нестабільність, сировинна залежність, інфляційні ризики, ризики обмінного 
курсу, фіскальна та правова системи, соціальні питання, інфраструктурні проблеми, зовнішньоекономічна політика, 
корупція, локальні стандарти бухгалтерського обліку, цінове регулювання та інші. 

Галузевий аналіз передбачає: оцінку поточного стану та прогноз розвитку загальної ситуації в галузі, аналіз рівня та 
ефективності регулювання, визначення основних характеристик галузі (конкуренція, концентрація, диверсифікація, 
масштаби діяльності, ціноутворення, коливання попиту, залежність від загальноекономічної ситуації та стану інших 
галузей, тиск з боку постачальників і споживачів), ключові фактори успіху і т.п. 

При оцінці ділових ризиків (конкурентних позицій компанії) здійснюються: порівняльний аналіз підприємств галузі в 
розрізі ключових факторів успіху (масштаби та диверсифікація діяльності, технологія, якість, собівартість і повні витрати на 
виробництво та реалізацію продукції та послуг, ефективність маркетингової і збутової діяльності, цінова та кредитна 
політика, доступ до сировини, матеріалів і комплектуючих, рівень інформаційних та управлінських технологій, імідж і 
репутація фірми, доступ до фінансових ринків, взаємовідносини з владою); визначення і ранжування операційних факторів 
ризику, істотних для оцінюваної компанії [1, с. 38]. 

Типовими блоками методики визначення рейтингу господарюючих об'єктів є: 
• діагностика корпоративної структури; 
• юридична експертиза; 
• оцінка місця компанії на ринку, маркетингова та збутова діяльність; 
• аналіз виробничих потужностей та інвестиційної політики компанії; 
• діагностика витрат підприємства; 
• аналіз системи корпоративного планування, ефективності управління та організаційних проблем компанії; 
• діагностика системи фінансового управління та обліку, внутрішній фінансовий аналіз, що включає елементи аудиту і 

оцінки бізнесу [2]. 
Основні питання, досліджувані в процесі оцінки фінансових ризиків, включають в себе: фінансову політику, фінансові 

потоки, загальну структуру активів і пасивів, основні засоби, оборотні кошти, фінансові результати і рентабельність, 
фінансову стійкість. 

Рівень суверенного кредитного ризику є одним з провідних факторів оцінки кредитоспроможності окремих банків і 
корпорацій. Це відбувається тому, що широкі повноваження та унікальні ресурси, які знаходяться в розпорядженні будь-
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якого національного уряду, безпосереднім чином впливають на стан фінансового та ділового середовища, в якому 
функціонують економічні суб'єкти. 

При аналізі суверенних ризиків розглядаються як системні чинники, які, згідно з даними минулого досвіду, впливають на 
терміни та масштаби суверенних дефолтів, так і фундаментальні фактори, що впливають на кредитоспроможність кожного 
конкретного національного уряду. Досліджуються і політичні, і економічні ризики. Економічні ризики визначають 
наявність в уряду можливості своєчасно погашати свої боргові зобов'язання. Політичні ризики відображають ступінь 
готовності уряду платити за своїми боргами [2, 3]. 

Всі ці фактори в сукупності дають найбільш загальне уявлення про стан зовнішніх розрахунків країни. Зокрема, якісна 
оцінка величини державного боргу може бути отримана при його порівнянні з річним обсягом експорту товарів і послуг. 

При аналізі галузевого ризику розглядаються наступні фактори: 
• стадія життєвого циклу галузі і перспективи її розвитку; 
• модель циклу ділової активності та аналіз стану і перспектив галузі; 
• фактори конкурентоспроможності, що впливають на галузь, і вивчення динаміки кожної з конкурентних сил; 
• вразливість до зовнішнього регулювання і втручань, їхній вплив на кредитоспроможність; 
• залежність від технологічних і соціальних змін [1]. 
Серед фінансових і загальноекономічних чинників при визначенні галузевих ризиків слід виокремити: 
• рівень і вплив інфляції в країні; 
• рівень процентних ставок; 
• міжнародне співробітництво та проекти; 
• споживчий попит на продукти і послуги [1, с. 40]. 
Що стосується банківської сфери, то таке дослідження орієнтоване на аналіз стратегії розвитку і її реалізації, а також 

статистичних даних про результати діяльності сектора в цілому. Особливе значення має аналіз конкуренції на ринку 
фінансових продуктів і послуг, у тому числі у зв'язку з приходом на вітчизняний фінансовий ринок іноземних фінансово-
кредитних гравців. 

При оцінці ризику конкретних зобов'язань компанії аналізуються наступні чинники: 
• природа і характеристика боргових зобов'язань; 
• відносна ймовірність виконання даних боргових зобов'язань; 
• статус даних боргових зобов'язань щодо інших боргових зобов'язань у разі банкрутства, реорганізації або інших 

подібних подій. 
Для визначення кредитного рейтингу кожне агентство аналізує перераховані вище ризики, хоча підходи різних агентств 

до оцінки того чи іншого ризику, а також його відносної важливості можуть відрізнятися. У зв'язку з цим, порівнювати між 
собою по присвоєному рейтингу можна лише ті компанії, які отримали рейтинг від одного і того ж агентства. 

Примітки: 
1. Рейтинги в экономике: методология и практика / А.М. Карминский, А.А. Пересецкий, А.Е. Петров. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 240 с.; 
2. Moody's Rating Methodology handbook. – Moody’s Investor service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/ratingmethodologies/methodology/003006001/4294966628/42
94966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr (20.02.13). – Назва з екрану. 

3. Achieving Excellence in Credit Risk Management. – Standard & Poor’s. 2003. – 80 p. 

Andrii Lytvyn 
Ivan Franko National University of L’viv 

METHODOLOGICAL BASIS OF RATING RESEARCH 
In this essay the author describes the methodology of rating analyses of organization depending on its type and the industry in 

which it operates. Different types of ratings have their own methodological framework and criteria for rating research. Conducting 
adequate rating research of Ukrainian enterprises will increase their competitiveness on international markets for goods and services. 

Вікторія Лицак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

КООПЕРАТИВНЕ ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ «ДНІСТЕР»: 
 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

9 грудня 1891 року було прийнято рішення про відкриття «Дністра» як кооперативного товариства взаємного 
страхування, але свою діяльність воно розпочало 15 вересня 1892 року. Ініціаторами створення були патріотично настроєні 
кола галицької української інтелігенції, греко-католицького духовенства, представники міщан та селян. Головним 
організатором став Василь Нагорний, а серед засновників були відомі представники кооперативного руху на чолі з Костем 
Левицьким, Стефаном Федаком, Дем’яном Савчаком. 

Страхове товариство «Дністер» за статутом було господарським об'єднанням взаємного типу. 
Статутний фонд «Дністра» розміром 50 тис. золотих австрійських ринських було сформовано шляхом підписки купівлі 

акцій вартістю 100 ринських кожна, їхні власники наділялися правами довірених осіб товариства, а також засновники 
одержували право на щорічне отримання грошової винагороди у розмірі, не вищому за 6% від власного паю. Найвагомішу 
фінансову участь у заснуванні товариства взяли представники греко-католицького духовенства та інтелігенції – не лише як 
найзаможніші верстви українського населення, а й як найбільш національно свідомі та близькі до народних мас. З 350 
членів-засновників частка духовенства та інтелігенції становила відповідно 46,8 та 42,8% від загальної кількості учасників. 

20 червня 1892 року на загальних зборах обрали керівні органи товариства, наглядову раду, ревізійну комісію та 
виконавчу дирекцію. Теофілій Бережницький став першим президентом «Дністра», а директором – доктор Ярослав 
Кулачківський, почесним президентом було обрано львівського митрополита Сильвестра Себратовича, а після його смерті, з 
1901 року – митрополита Андрея Шептицького. 

У 1895 році при Товаристві взаємного страхування було засновано Товариство взаємного кредиту з обмеженою 
відповідальністю, яке значно пізніше, у 1929 році було перетворено на самостійний банк «Дністер». 
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У 1897 році при товаристві «Дністер» було засновано гурток взаємодопомоги, як на кошти, передані дирекцією 
товариства, так і на особисті внески членів гуртка. За рахунок коштів гуртка його члени могли отримувати пільгові 
споживчі кредити і використовувати їх на власні потреби. 

Чимало коштів товариство жертвувало на проведення різних доброчинних заходів, спрямованих на підтримку та 
розвиток українських патріотичних організацій. Крім того сотні уповноважених делегатів-інспекторів і страхових агентів на 
громадських засадах постійно вели велику просвітницьку роботу на терені всього краю, що безумовно справило великий 
вплив на формування національної свідомості українського населення. 

У 1903 році фонди «Дністра» (основний фонд, резервний фонд, преміальний фонд, фонд взаємодопомоги членам 
товариства, фонд нарахованих процентів по резервах страхових внесків) разом уже перевищували мільйон крон. У 1907 році 
«Дністер» проводив активну діяльність у 57 повітах Галичини і у 8 повітах Буковини. Воно застрахувало 187 639 житлових 
будинків, 334 850 господарських будівель, 2765 церков, 1753 парафіяльних будинків. 

З 1909 року керівництво «Дністра» очолив відомий громадський діяч, юрист і підприємець Стефан Федак. 
Коли на початку Першої світової війни Галичину зайняли російські війська, з боку окупаційної адміністрації надійшла 

вимога припинити господарську діяльність усіх центральних українських установ, як приватних, так і кооперативних. 
Військова жандармерія проводила обшуки в офісах українських товариств і, зокрема, конфіскувала кошти товариства 
«Дністер», що зробило неможливою його подальшу кредитно-страхову діяльність. 

Отже, можемо зробити висновок, що діяльність страхового товариства «Дністер» не минула безслідно в історії України, 
а також товариство зробило вагомий внесок у розвиток національного страхового ринку України. 

Примітки: 
1. Плиса В. Й. Страхування: Підручник – К: Каравела, 2010. 472 – ст.; 
2. Клапків М. С. З історії зародження національного страхового ринку //Фінанси України – 1998 - №1. 

Victoria Lytsak 
Ivan Franko National University of L’viv 

COOPERATIVE MUTUAL INSURANCE COMPANY "DNIESTER" HISTORY BY ACTIVITY 
In this thesis reveals the contents of the inception and development of the Ukrainian national insurance market, namely the 

activities of insurance companies "Dniester", its founders and termination of insurance. 

Василина Макаро 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ  
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

В умовах ринкової економіки, що характеризується мінливістю чинників зовнішнього середовища, актуалізується 
проблема управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва. Питання фінансової безпеки досліджувались в 
працях О. Барановського, І. Бланка, Б. Валуєва, А. Градова, Б. Губіна, А. Драги, В. Забродського, І. Мойсеєнка, Г. Раєвского, 
А. Шаваєва, Л. Яструбецької, В. Яструбецького. Однак частина наукових розробок охоплює лише проблеми забезпечення 
фінансової безпеки на рівні держави, інша − стосується проблем фінансової безпеки суб’єктів підприємництва лише в 
контексті економічної безпеки. Водночас, необхідно поглибити дослідження особливостей формування системи управління 
фінансовою безпекою підприємств, зокрема уточнити основні принципи її функціонування. 

Основними завданнями системи фінансової безпеки суб’єктів господарювання є такі [2, с. 142]: 
- моніторинг, прогнозування, своєчасне виявлення й усунення загроз фінансовій безпеці підприємств, причин і умов, що 

сприяють нанесенню фінансового й матеріального збитку, порушенню їх нормального функціонування й розвитку; 
- створення механізму та умов оперативного реагування на загрози фінансовій безпеці й прояву негативних тенденцій у 

функціонуванні суб'єктів господарювання; 
- ефективне усунення загроз персоналу й посягань на ресурси підприємств у разі застосування правових, організаційних 

та інженерно-технічних заходів і засобів досягнення необхідного рівня фінансової безпеки; 
- створення нормативно-правового механізму для максимально можливої локалізації й відшкодування спричиненого 

збитку неправомірними діями фізичних і юридичних осіб, послаблення негативного впливу наслідків порушення фінансової 
безпеки, спрямованого на відновлення діяльності підприємства відповідно до його стратегії; 

- створення ефективних механізмів взаємодії державних структур із підприємством у питаннях фінансової безпеки; 
- створення системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації персоналу фінансової безпеки підприємства; 
- вивчення та впровадження позитивного досвіду в сфері фінансової безпеки, набутого в країнах ближнього й далекого 

зарубіжжя; 
- створення єдиної інформаційної бази даних про стан загроз, бази знань для прийняття управлінських рішень 
При побудові системи управління фінансовою безпекою суб'єктів господарювання важливо дотримуватись певних 

принципів. Серед науковців ще не вироблено єдиного підходу до їх визначення, проте низка авторів [2, 142-143] серед 
основних принципів розробки системи фінансової безпеки виділяє такі: законність, самостійність і відповідальність, 
економічна доцільність, обґрунтованість, комплексність, своєчасність, безперервність, активність, координація й взаємодія, 
спеціалізація, централізація управління. Інші дослідники [4, 584-585] вважають доцільним виокремлення принципів 
законності, системності, безперервності, конфіденційності, професіоналізму, економності. 

На наш погляд, система управління фінансовою безпекою, передусім, повинна формуватись і функціонувати із 
врахуванням таких принципів: 

1) законність (організаційно-економічні заходи із управління фінансовою безпекою підприємств не повинні 
суперечити чинному законодавству); 

2) плановість (крім оперативних дій із забезпечення фінансової безпеки підприємства необхідно розробляти 
стратегію і тактику управління фінансовою безпекою); 

3) оперативність (потрібно своєчасно виявляти чинники негативного впливу на фінансову безпеку, щоб уникнути 
загрози зіткнення підприємства з протиправними діями недобросовісних конкурентів, можливих рейдерів); 

4) інформаційна достовірність (щоб ефективно реагувати на зовнішні та внутрішні загрози необхідно володіти 
достовірною інформацією). 
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Важливим є дослідження взаємозв’язку основних принципів управління фінансовою безпекою з існуючими загрозами її 
зниження (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Взаємозв’язок основних принципів управління фінансовою безпекою та загроз її зниження [2, с. 136] 

Принцип Загроза  
2 3 
Необхідність організаційного та 

методичного оформлення підсистеми 
фінансової безпеки 

Недостатня кваліфікація працівників, небажання виконувати свої 
обов’язки, надмірна завантаженість впливає на якість виконання роботи. 

Забезпеченість необхідною 
інформацією 

Несвоєчасне надання інформації, невідповідність фактично наданої 
інформації з реальними діями тягне за собою негативні наслідки. Також 
ненадання і недостовірність інформації про стан ринку, рівня конкуренції 
знижує фінансову безпеку підприємства 

Необхідність розробки стратегії 
забезпечення фінансової безпеки у 
вигляді програми на перспективу 

Спонтанна діяльність може призвести до неефективного використання 
фінансових ресурсів, а в подальшому - їх нестачі, або невиконанні завдань в 
поставлені терміни 

Моніторинг за виконанням плану 
з управління фінансовою безпекою 

Несвоєчасне здійснення контролю або невиконання його взагалі тягне за 
собою можливість відхилення від плану, неякісну діяльність співробітників, 
підвищення витрат 

Гнучкість та своєчасне виявлення 
факторів негативного впливу на 
фінансову безпеку 

Виникнення негативних наслідків, пов’язаних з неможливістю оперативно 
реагувати на зовнішні та внутрішні фактори негативного впливу 

Координація реалізації заходів 
щодо забезпечення фінансової 
безпеки 

Невідповідність результатів діяльності нормальному рівню фінансової 
безпеки тягне за собою підвищення витрат на поліпшення ефективності 
управління нею 

 
Як видно з таблиці 1, недотримання основних принципів управління фінансовою безпекою не дозволяє ефективно 

протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам на підприємстві, а отже може призвести до значного зниження рівня 
фінансової безпеки та суттєво погіршити фінансове становище підприємства. Враховуючи це, керівники підприємства 
повинні з високим рівнем усвідомленості підходити до формування системи управління фінансовою безпекою, стежити за 
дотриманням усіх важливих принципів її функціонування. 

Примітки: 
1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / Бланк И.А. – К.: Ника-Центр; Эльга, 2004. – 

784с. 
2. Мойсеєнко І. П. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємств / І. П. Мойсеєнко, О. О. 

Шолок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.2. – С. 141-146. 
3. Кузенко Т. Б. Управление финансовой безопасностью предприятия в соответствии принципами ее обеспечения / Т. 

Б. Кузенко, К. А. Усенко // Бізнесінформ. – 2011. - № 2 (1). – С. 136-138. 
4. Яструбецький В. О. Управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми розвитку 

національної економіки України: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (Львів, 13-14 
травня 2011). – Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – С.584– 585. 

Vasylyna Makaro 
Ivan Franko National University of L’viv  

THE PRINCIPLES OF THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY COMPANIES 
Analyzing the impact of the internal and external threats on forming the principles of financial security, we can conclude that the 

failure of these principles will cause the decrease in financial stability of the firm and lead to a significant reduction in the level of it's 
financial security. 

Ірина Мандич 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

У всіх країнах світу малий бізнес займає вагоме місце у суспільній економіці, а тому державою для малого 
підприємництва створюються сприятливі умови господарювання, зокрема застосовуються спрощені пільгові режими 
оподаткування.  

Сприятливе оподаткування є актуальним напрямком активізації діяльності і вітчизняних малих підприємств. Це 
підтверджує той факт, що у «Зеленій книзі малого бізнесу України» серед чотирьох пріоритетних напрямків його розвитку 
названо і застосування спрощеної системи оподаткування. За результатами багатьох опитувань підприємці вважають 
впровадження спрощеної системи оподаткування найефективнішим напрямком стимулювання своєї діяльності. 

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого бізнесу започатковано Указом Президента 
України №727/98 від 3 липня 1998 року. З того часу щороку чи навіть кілька разів на рік з боку державної влади виникали 
спроби змінити або зовсім скасувати спрощену систему (в цілому чи істотну частку). Кожного разу ці спроби закінчувались 
протистоянням підприємців, які іноді виливались у масові акції прямої дії та громадської непокори. І кожного разу 
поставало питання: спрощена система оподаткування – це тимчасове явище перехідної економіки чи фундаментальна 
частина сучасної цивілізованої політики розвитку малого підприємництва? 

Умови, в яких знаходиться мале підприємництво, перебуваючи на загальній системі оподаткування в Україні, є одними з 
найгірших у світі. Так, за рейтингом Doing Business – 2012 Україна посідає 181 місце за рівнем оподаткування (як і в 
рейтингу 2011 року). Податкове навантаження малих підприємств становить 6-10% від виручки плюс 36% і більше 
нарахувань на фонд оплати праці. За європейськими нормами, це дуже суттєве навантаження. Це більше, ніж платить 
великий бізнес, для якого, судячи з офіційної звітності, податкове навантаження становить до 3% плюс єдиний соціальний 
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внесок. Тому підприємці і роблять вибір на користь спрощеної системи, яка для окремих категорій підприємців дещо 
зменшує податковий тиск. Крім того вона в певній мірі  захищає малий бізнес від усяких необґрунтованих перевірок 
фіскальних органів. 

Ще гірша ситуація зі складністю та, відповідно, вартістю дотримання вимог податкового законодавства. За результатами 
дослідження «Вартість дотримання податкового законодавства в Україні 2009 року», проведеного Міжнародною 
Фінансовою Корпорацією, в Україні суб’єкт малого бізнесу з річним оборотом до 300 тисяч гривень на виконання норм 
податкового законодавства (без урахування суми сплачених податків) витрачає до 8,2% свого валового доходу. Ці витрати 
знижуються до 0,1% для суб’єктів із річним оборотом понад 35 млн. гривень. Дослідженнями було  встановлено чітку 
залежність: чим менший суб’єкт підприємницької діяльності, то більший відсоток валового доходу він витрачає на 
дотримання вимог податкового законодавства. Що вищі витрати суб’єкта бізнесу на виконання податкових правил, тобто 
що вищі витрати на податкове адміністрування, то в ринковій економіці менше ресурсу залишається у суб’єкта на 
безпосереднє забезпечення бізнес-процесів. Відповідно, залишається і менше ресурсу на виплату заробітної плати найманим 
працівникам.  

Насторожує також  неоднозначність основних понять і визначень Податкового кодексу, набрання чинності без 
перехідного періоду принципово іншого методу нарахування податків, повернення до оподаткування поняття собівартості, 
збільшення кількості груп основних засобів і нематеріальних активів. Не сталося декларованого злиття податкового та 
бухгалтерського обліків, тобто суттєво ускладнилося ведення звітності підприємств. Зрозуміло, що у підсумку зросли 
витрати підприємств на профільні підрозділи. Кількість форм для заповнення та їх частота збільшилися, що також посилює 
фінансовий тиск на бізнес. Можна також говорити про майбутні штрафи, оскільки багато норм неоднозначні і трактуються 
посадовцями по-різному. 

За  умов загальної системи оподаткування стимулювати широке залучення населення з низьким рівнем доходу до 
самозайнятості або створення малого бізнесу з 2–3 робочими місцями – взагалі  неможливо. Загальна система завжди буде 
витратною з огляду на ведення податкового обліку і дотримання стандартів бухгалтерського обліку, завжди потребуватиме 
витрат суб’єктів бізнесу на дотримання вимог Податкового кодексу, але питома вага цих витрат суттєво (більше ніж у 100 
разів!) зменшується зі збільшенням розміру суб’єкта бізнесу.  

Малий бізнес, працюючи на загальній системі оподаткування, не може конкурувати з великим бізнесом з наступних 
причин: 

1. Малий бізнес як більш ризиковий в Україні традиційно розвивається за рахунок власних коштів, а при збільшенні 
податкового навантаження шанси взяти кредит і його обслуговувати доволі невисокі. 

2. Малий бізнес змушений платити всі нарахування на фонд оплати праці,податки з прибутку, податки на дивіденди 
тощо, на відміну від високооплачуваних менеджерів великих компаній, які сплачують з великих сум відносно невисокий 
відсоток відрахувань. 

3. Малому підприємству складніше протистояти перевіркам, оскільки мало хто може дозволити собі утримувати 
юридичний відділ чи власного лобіста в парламенті. 

Отже, для стимулювання участі в малому бізнесі нових учасників та підтримання щорічних темпів їх приросту (важливо 
через високі темпи виходу з ринку для малого бізнесу) і, відповідно, забезпечення в національній економіці достатньої 
кількості робочих місць, необхідною умовою вбачається застосування простих правил оподаткування, які б мінімізували 
ризик помилки. Це можливо шляхом застосування для малого бізнесу систем оподаткування, які базуються на оціночних, а 
не розрахункових (як у загальній системі оподаткування) методиках. Спрощена система оподаткування є необхідною 
частиною державної політики розвитку малого підприємництва. Вона має відповідати принципам простоти визначення бази 
оподаткування та розміру податкового зобов’язання, мінімізації облікових процедур до рівня, доступного пересічному 
громадянину із загальною середньою освітою. Важливою вимогою є стабільність спрощеної системи оподаткування 
протягом довгого часу.  

Чинне законодавство щодо спрощеної системи оподаткування, дія якого започатковано з 1 січня 2013 року, в певній мірі 
відповідає даним принципам. Проте воно не покращує, а погіршує умови малих суб’єктів господарської діяльності, які до 
цього працювали за спрощеною системою оподаткування. Тому і не дивно, що революційних змін в кількості платників 
єдиного податку з переходом на нові умови спрощеного режиму оподаткування не пройшло. Навпаки, ряд суб’єктів малого 
бізнесу, оцінивши нові зобов’язання перед бюджетом, перейшли на загальну систему оподаткування з усіма її недоліками.  

Отже, нові умови спрощеної системи оподаткування вимагають перегляду і приведення їх у відповідність до фінансових 
можливостей малого бізнесу. Лише за умови забезпечення такої відповідності ця система виконає свою функцію і 
забезпечить залучення широкого кола громадян до підприємницької діяльності. 

Iryna Mandych 
Ivan Franko National University of L’viv 

SIMPLIFIED TAX SYSTEM 
This article discusses the advantages and disadvantages of a simplified tax system for small businesses. It also provides 

recommendations for improving the system to attract more individuals to the business. Simplified taxation system must meet the 
financial conditions of small business and be accessible to every citizen of secondary education. 

Оксана Масляк  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ 
РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ 

Банківська діяльність, як і будь-який інший вид економічної діяльності, передбачає наявність певного інструментарію, 
за допомогою якого досягаються цілі банку. У складі такого інструментарію необхідно виділити цінову стратегію  банку, 
основою для розробки якої є цінова політика. Цінові стратегії – це складові стратегії розвитку банку. Стратегії 
ціноутворення – це набір практичних факторів та методів, яких доцільно дотримуватися при встановленні цін на конкретні 
банківські продукти [5, с. 51]. 

Щодо етапів розробки цінових стратегій банку, то варто виділити: збір вихідної інформації, що включає інформацію про 
витрати, доходи та прибуток банку, про банківський ринок, ціни на банківські продукти, інформацію про конкурентів банку 
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та напрями державного регулювання цінової політики банку; стратегічний аналіз, до якого належить фінансовий аналіз 
діяльності банку, сегментний аналіз ринку та аналіз рівня конкуренції; формування стратегії, де відбувається вибір 
конкретної цінової стратегії банку. Важливий вплив на процес розробки цінових стратегій має аналіз чинників, що 
впливають на ціну, як внутрішніх, так і зовнішніх. До внутрішніх чинників формування стратегій ціноутворення, що 
залежать від самого банку відносяться [2, c. 98]: витрати на надання послуг,  в т.ч. реклама; якість банківських продуктів 
(унікальність, індивідуальність, мобільність ), в т.ч. специфіка пропонованих послуг; швидкість і якість обслуговування, 
вибір ринкових сегментів – орієнтація на один або безліч ринкових сегментів, тобто ринкова стратегія і тактика виробника; 
імідж банку; наявність додаткових послуг; вид виробництва; життєвий цикл даного банківського продукту. До зовнішніх 
чинників формування стратегій банківського ціноутворення  відносяться [2,c.99]: рівень реального і прогнозованого попиту 
на даний вид банківського продукту в даних ринкових сегментах і його еластичність; наявність ресурсів; рівень інфляції; 
наявність конкуренції, ціни конкурентів на аналогічні послуги,  наявність і рівень конкуренції, що, зі своєї сторони, може 
існувати між банками одного типу, банками, що належать до однієї галузі, між клієнтами і банками і між банками різного 
типу (міжгалузева); аспекти регулювання банківської діяльності з боку держави, в т.ч. політична стабільність країни-
виробника і країн, де знаходиться ринок збуту її продукції, практика регулювання економіки з боку держави, що 
відбивається на регульованому Національним банком України і державою діапазоні цін; тарифних і нетарифних бар’єрах; 
юридичних нормах і правилах здійснення внутрішньої і зовнішньої економічної діяльності; митних нормах і правилах [3, с. 
4]. 

Для розробки відповідних цінових стратегій керівництво банку має визначити цілі ціноутворення, які мають бути 
спрямовані на досягнення банком стратегічних цілей. Серед них найбільш типовими є максимізація поточного прибутку, 
утримання ринкових позицій, лідерство на ринку та лідерство в якості обслуговування. 

Також, розробляючи цінову стратегію, банк може вибрати один з альтернативних методів ціноутворення [6, с. 161]: 
середні витрати плюс прибуток, метод банківського ціноутворення на основі аналізу беззбитковості та забезпечення 
цільового прибутку, на основі врахування відчутності цінності продукту клієнтом, на основі врахування поточних ринкових 
ставок, на основі аналізу взаємин з клієнтурою, метод банківського ціноутворення “проникнення на ринок” та метод 
змінного ціноутворення. 

Існує досить широка класифікація видів цінових стратегій на ринку банківської діяльності. Серед них виділяють [4, с. 
151]: 

1. Стратегії групи “ціна – цінність”, що включає стратегію високих цін, стратегію низьких цін та стратегію середніх цін; 
2. Конкурентні стратегії ціноутворення, серед яких необхідно виділити стратегію наслідування лідера, стратегію 

переважної ціни, стратегію недопущення конкурентів на ринок та стратегію витіснення конкурентів з ринку; 
3. Асортиментні стратегії ціноутворення, до складу яких належить стратегія цінового лідерства, стратегія цінових ліній, 

цінові стратегії “комплект”, “набір”, “вище номіналу” та “імідж”; 
4. Стратегії диференціації клієнтів за географічними або демографічними ознаками; 
5. Стратегії групи “прибуток” – стратегія цільових цін, стратегія фіксованих цін, стратегія змінних цін; 
6. Стратегії групи “гнучкість” – стратегія єдиної ціни та стратегія гнучких цін. 
Також автори вітчизняної літератури виділяють такі стратегії ціноутворення в банківській діяльності: максимізація 

поточного прибутку, стратегія гнучких еластичних цін, стратегія зняття вершків, стратегія низьких або пільгових цін, 
стратегія цінового лідера тощо. 

Важливим є вивчення принципів цінових стратегій банків, серед яких основними є науковість, цільова спрямованість, 
безперервність та єдність процесу ціноутворення. А щодо ознак ефективної стратегії ціноутворення в банках, то ними є [1, 
с. 59]: адекватність стратегії (потребам середовища, ресурсам та цінностям організації та її основній меті); виконуваність 
стратегії (забезпеченість ресурсами, відповідність вимогам та інтересам суб’єктів, яким належить її втілювати, відповідність 
поточному історичному моменту); прийнятність стратегії (відповідність стратегічним суспільним потребам та інтересам, 
належна очікувана віддача, наявність синергетичного ефекту, прийнятний рівень ризиків реалізації стратегії). 

Кожен банк самостійно обирає стратегію, методи та прийоми ціноутворення на банківські продукти і послуги залежно 
від потреби в додаткових коштах та потенційних напрямків подальшого їх використання. Пошук ефективної цінової 
стратегії потребує визначення оптимального рівня процентної ставки. Занадто низький рівень ставки призводить до 
відпливу депозитів з банку, зменшує обсяг кредитних ресурсів, а отже, звужує можливості проведення активних операцій та 
отримання доходів. Завищення депозитної ставки тягне за собою зростання процентних виплат за рахунками клієнтів і за 
відсутності високоефективних напрямків розміщення ресурсів спричиняється до зменшення маржі чи навіть завдає збитків.  

Необхідно зазначити, що на практиці немає ідеальних стратегій ціноутворення. Існують і пропонуються різні варіанти, 
кожна з який має свої переваги і недоліки, тобто ніяка з них не може претендувати на універсальність. Вибір конкретної 
цінової стратегії залежить від зовнішніх і внутрішніх умов, від кластера, до якого відноситься кожен банк, тобто його 
рейтингу і фінансових можливостей.  

Примітки: 
1. Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : Монографія / Жаліло Я. - К. : НІСД, 2003. – 

368c; 
2. Заруба Ю.О. Визначення собівартості банківських послуг / Ю. О. Заруба // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 96 – 

101; 
3. Заячківська О.В., Панчук І.П. Особливості цінової політики комерційного банку в Україні / О. В. Заячківська, І. П. 

Панчук // Збірник наукових праць: Випуск XVІ, № 4. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. – 541 с; 
4. Кошевий М.М. Цінова стратегія банку [Текст] / М.М.Кошевий // Проблеми і перспективи розвитку банківської 

системи України. – Т.16. – с.151-159; 
5. Маслак Н. Г. Ціноутворення на банківські продукти [Текст] : монографія / Н. Г. Маслак, О. А. Криклій. – Суми : 

ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 121с; 
6. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг [Текст] : підручник / Л. Ф. Романенко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 344с. 
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THEORETICAL BASIS OF THE STUDY PRICING STRATEGIES IN THE DOMESTIC MARKET FOR BANKING 
PRODUCTS AND SERVICES 

Abstract: The essence of pricing strategies, stages of development, factors in the formation, objectives and methods of 
developing pricing strategies. And also analyzed the characteristics, classification of pricing strategies for banking products and 
services and their principles. 

Ірина Мацура 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ  
В ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ 

Сучасні умови функціонування економіки України вимагають нових моделей та методів, які дають змогу реалізувати 
новий підхід в управлінні системами, що здатні самоорганізовуватись. В управлінні економіко-виробничими системами на 
перше місце виходить синергетичний підхід, що орієнтований на самоорганізаційні зміни.   

Мета роботи полягає в дослідженні та розробці методологій моделювання процесів самоорганізації  в складних 
економіко-виробничих системах для аналізу і проектування життєздатності системи та реалізації синергетичного підходу в 
управлінні такими системами. 

Основу в дослідженні проблеми самоорганізації різних складних систем, зокрема, в економіці заклали: Г. Хакен та 
І. Пригожин, великий вплив на дослідження проблем синергетики мали праці В.Б. Занга, Т. Пу, В. Милованова, А. Петрова, 
Д. Чернавський. Застосування методів нелінійної динаміки при аналізі економічних систем присвячені праці українських 
вчених А. Сергеєвої, В. Тимохина. 

Термін «синергетика» вперше введено в науковий обіг Г. Хакеном у 1969 р. Він зазначає, що сучасна наукова думка 
визначає синергетику як міждисциплінарний напрямок наукових досліджень, що займається вивченням складних систем, до 
яких входять багато елементів, частин, компонентів, що взаємодіють між собою складним, нелінійним чином. У межах 
синергетики визначення самоорганізації було дано в 1980-х рр. її засновником Г.Хакеном. «Самоорганізація – процес 
впорядкування (просторового, часового або просторово-часового) у відкритій системі за рахунок узгодженої взаємодії 
множини елементів, що складають її» [1, с. 28]. 

Центральним поняттям синергетики є система, що самоорганізується. Головними її якостями є відкритість, 
нерівноважність, нелінійність змін. Для систем, що самоорганізуються, характерні: 

- здатність активно взаємодіяти з середовищем, змінювати їх у напрямку, що забезпечує більш успішне 
функціонування системи; 

- наявність певної гнучкості структури або адаптивного механізму, виробленого в ході еволюції; 
- непередбачуваність поведінки самоорганізованих систем; 
- здатність враховувати минулий досвід або можливість навчання. 
У загальному випадку економіко-виробнича система може проходити через стан, що визначається граничною 

нестійкістю (це означає, що як завгодно малі зовнішні впливи змінюють подальшу еволюцію кардинально). Це так звані 
точки біфуркації, в яких траєкторії розгалужуються, система опиняється перед вибором різних шляхів і передбачити, який 
саме шлях вона обере, неможливо. Еволюція набуває рис історії: вона неповторна, інакше кажучи – унікальна, тобто коли 
систему повернути до висхідного стану, то еволюція піде зовсім іншим шляхом. Після проходження точки біфуркації хід 
подій починає визначати вже певна структура атрактора. Атрактор – це така можливість майбутнього стану систем, що 
існує в наявному хаосі, яка «притягує» до себе сучасне і тим самим забезпечує врешті-решт перемогу тих вільно обраних 
дій, що відповідають потребам майбутнього.  

Згідно з теоретичними положеннями І. Пригожина в нерівноважних системах із хаосу утворюється порядок. У процесі 
цього енергія системи розсіюється і в ній спонтанно відбуваються її витрати (дисипація) та зростання ентропії 
(перетворення). Але в нерівноважних умовах витрата енергії компенсується її припливом ззовні, завдяки чому відбувається 
самоорганізація системи. З огляду нелінійності проходження процесів навіть незначні зовнішні збурення (флуктуації) 
можуть багаторазово посилюватися і породжувати інколи катастрофічні зміни в системі. 

Побудова концепції моделювання процесу самоорганізації складається з  чотирьох етапів. Перший етап дослідження 
самоорганізації економіко-виробничих систем вирішує проблему ідентифікації, декомпозиції структури з метою виявлення 
структурних властивостей самоорганізації. На другому етапі виконується ідентифікація (діагностика) стану, траєкторії 
системи, що визначається характером взаємодії процесу і середовища, в якому він відбувається. Третій етап реалізації 
концепції полягає в прогнозуванні наслідків процесів самоорганізації з метою визначення можливих проблем та 
формування системи протидії їх виникнення. На заключному четвертому етапі пропонуються моделі для обраного стилю 
управління. Основою проблемою є взаємодія різних методів, ефективності їх спільного впливу на розвиток системи, 
узгодження управління з механізмом самоорганізації. При реалізацій четвертого етапу концепції були виявлені нові методи 
управління, що ґрунтуються на таких механізмах самоорганізації, як саморефлексія (для моделей міжсекторної взаємодії) та 
лояльність (для процесу пошуку компромісної ціни). 

Життєздатність системи має дві основні складові, що означають, забезпечення існування та розвитку, яке досягається 
стійкістю і надійністю. Властивість стійкості системи виявляється в результаті взаємодії системи із зовнішнім середовищем 
та відповідає здатності системи зберігати свої функції і структури при зовнішніх впливах, здатності системи повертатися до 
попереднього стану. Надійність характеризує здатність системи до досягнення мети за рахунок внутрішніх джерел систем, 
тобто її структури. Для забезпечення розвитку системи потрібний певний час, саме живучість характеризує час існування, 
здатність зберігати траєкторію розвитку в напрямі досягнення мети або цілей при зовнішніх впливах, здатність 
самовідновлюватися. 

Отже, отримуємо таку концепцію оцінювання життєздатності системи, схема наведена у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Схемо оцінювання життєздатності системи 

Життєздатність системи (Y,N,T) 

Забезпечення існування Забезпеченість розвитку 
Стійкість (Y ) 

(характеризує взаємодію системи із 
середовищем) 

Надійність (N ) 
(характеризує внутрішні сили системи) 

Живучість (T ) 
(тривалість існування, 

відновлюваність, життєздатність  
траєкторії) 

До визначення стійкості економіко-виробничих систем застосовують технологічний підхід. Що враховує лише 
параметри, які відповідають ресурсам або обладнанню, та зовнішні впливи. При цьому зовсім не враховується активність 
елементів, якими є люди – учасники виробництва, а також внутрішні зв’язки між елементами системи. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку економіки першочерговими завданнями є розробка теорії синергетичного 
управління, побудова моделей оцінювання життєздатності економічних системи, обґрунтування методів підвищення 
життєздатності економічних систем за рахунок використання механізмів самоорганізації. 

Примітки: 
1.  Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический поход к сложным системам: Пер. с анг. / Г. Хакен. – 

М.: Мир, 1991. – 240 с. 
2. Вовк В. М. Математичні методи дослідження в економіко- виробничих системах: монографія / В. М. Вовк – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2007. – 584 с. 
3. Бакурова А. В. Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі і методи: монографія / А. В. Бакурова. – 

Запоріжжя: КПУ, 2010. – 328 с. 
4. Мельник Л. Г. Теорія самоорганизации экономических систем: монография / Л. Г. Мельник. – Сумы: 

Университетская книга, 2012. – 439с. 

Iryna Matsura 
Ivan Franko National University of L’viv 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE THEORY OF SELF-ORGANIZATION IN ECONOMIC AND 
INDUSTRIAL SYSTEMS 

The aim of the work is in research and development methodologies modeling of self-organization in complex economic and 
production systems for the analysis and design of the system and the viability of a synergistic approach in the management of such 
systems. Also given an explanation of the basic concepts of self-organization such as bifurcation and attractor.  

Марина Мелько 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПРОФТЕХОСВІТИ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Відповідно до «Концепції 
розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні» її модернізація спрямовується на створення необхідних умов 
для інноваційного розвитку професійного навчання різних категорій населення, зокрема, у професійних навчальних 
закладах різних типів, форм власності та підпорядкування, на виробництві тощо; забезпечення якісної професійної 
підготовки кваліфікованих робітників для галузей економіки, малого й середнього підприємництва з урахуванням потреб 
ринку праці.  

Сьогодні професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ) стали повноправними суб’єктами ринкової економіки, 
отримали право самостійного визначення напрямів свого розвитку, цілей та методів їхнього досягнення. Поряд із цим, 
підвищились вимоги до якості освіти, інтенсивно запроваджуються нові технології навчання, швидко змінюються 
організаційні та економічні умови діяльності ПТНЗ, загострюється конкурентна боротьба на ринку освітніх послуг, 
поступово почала змінюватись позиція держави у напрямі професійно-технічної освіти завдяки запровадження процесів 
децентралізації. Постійно виникають різні групи замовників та користувачів освітніх послуг зі своїми фінансовими 
можливостями, запитами та претензіями. Зростання самостійності й свободи професійно-технічних навчальних закладів є 
причиною зростання відповідальності та ефективності своєї діяльності.   

Головною проблемою сучасних навчальних закладів є вирішення питань замкнутості системи професійної освіти, 
відкриття її зовнішнім факторам, забезпечення умов для адаптації в навчальний процес вимог ринку праці, що дасть змогу 
постійно оновлювати освітні технології та позитивно впливати на якість освітнього процесу. У сучасних умовах це можливо 
тільки за активізації інноваційних процесів у галузі професійної освіти, інтеграції освітньої, наукової та практичної 
діяльності. Стратегія розвитку ПТНЗ має бути інноваційною, ґрунтуватись на сучасному законодавчому та нормативному 
забезпеченні, науково перевірених критеріях оцінювання якості навчального процесу, державних стандартах профтехосвіти, 
результатах моніторингу попиту та пропозиції регіональних ринків праці у людських кадрах. Тому, на сьогодні, 
надзвичайно важливим аспектом є активізація діалогу між навчальними закладами системи ПТО, владою та громадськістю, 
зокрема, через обговорення перспективного розвитку професійно-технічної освіти.    

Стратегія – це довгостроковий, якісно вибраний напрям розвитку організації, який інтегрує місію, цілі організації, 
норми та дії в єдине ціле; визначає ресурсне забезпечення організації з урахуванням її внутрішніх переваг та недоліків, 
очікуваних змін і пов’язаних із ними дій конкурентів. Стратегія — це спосіб досягнення результату, сформульованого у 
вигляді мети, можна стверджувати, що формулювання стратегій є процесом, у ході якого керівники встановлюють місію, 
формують систему цілей, обирають стратегії, а також визначають усі складові (компоненти) процесу стратегічного 
управління [3.52].  

Формально процес розробки стратегії включає низку таких послідовних процесів: аналіз і оцінювання соціуму 
(оточення); аналіз прогнозів і визначення можливих напрямів розвитку організації з урахуванням зовнішніх умов і 
внутрішніх можливостей; визначення, класифікацію завдань організації, які відображають інтереси організації, освітнього 
ринку і ринку праці; аналіз внутрішньої специфіки організації; вивчення альтернативних шляхів розвитку організації; 
обґрунтування стратегії; оцінювання виробленої або вибраної стратегії [2, с.11]. У результаті правильного вибору стратегії 
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розвитку організації формується відповідна організаційна культура – організація здатна до змін (інноваційна культура), 
організація відкрита для комунікацій як всередині, так і з зовнішнім середовищем. 

Для вирішення завдання формування єдиного інформаційного освітнього простору, індивідуальної освітньої траєкторії 
сучасні навчальні заклади мають здійснювати стратегічне планування, яке проявляється у двох формах: 

1. Для першої характерне формування довгострокових планів, у яких зазначається: що й коли розробляти та 
впроваджувати в довгостроковій перспективі. У цьому випадку діяльність ПТНЗ планується виходячи з того, чи буде 
внутрішнє середовище змінюватись, чи в ньому не будуть проходити якісні зміни.  

2. Для другої характерним є те, що самостійно навчальний заклад не в змозі досягнути своєї мети, оскільки, в першу 
чергу, досягнення залежить від запитів користувачів освітніх послуг та поведінки конкурентів. І саме в цьому випадку 
розробка програми дій має починатися з аналізу внутрішніх можливостей і ресурсів навчального закладу. 

Отже, стратегія розвитку ПТНЗ має бути інноваційною, базуватися на сучасному законодавчому та нормативному 
забезпеченні, науково обґрунтованих критеріях оцінювання якості навчального процесу, державних стандартах 
профтехосвіти, результатах моніторингу попиту та пропозицій потреби регіональних ринків праці у людських кадрах. 

Примітки: 
1. Дмитренко Г.А.Стратегічний менеджмент у освіті. Навч. Посібник/Г.А. Дмитренко. – К.: МАУП.1999-176 с.  
2. Інституційний розвиток ПТНЗ: основні підходи до бізнес – планування та маркетингу: Навально-методичний 

посібник \ Кол. автор.: Даниленко Л.І., Сергеєва Л.М., Кашевський В.В. та ін../За ред. Л.М.Сергеєвої – К: «Арт Економі», 
2011. 152с. 

3. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцупа, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с. 

Юлія Мельник 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ 

В усьому світі сфера спорту є дуже привабливою для страхових компаній, котрі виступають спонсорами спортивних 
заходів, страхують ризики професійних спортсменів, а також спорт-клуби та їх інвентар. На жаль, в Україні даний вид 
страхування ще дуже далекий від європейського рівня розвитку. 

Насамперед, страхування дуже важливе в тих видах спорту, які мають підвищений рівень травматизму (гірськолижний 
спорт, хокей, футбол, бокс, регбі, спортивна гімнастика і т.п.). Страхові поліси для даних видів спорту мають підвищені 
тарифи, тому що ймовірність настання страхового випадку у них найбільша порівняно з іншими видами спорту і в разі 
настання страхового випадку, лікування спортсмена покладається на клуб і страхову компанію. 

Важливим також є те, що відомі спортивні бренди отримують дуже високі доходи, і тому вони можуть оплачувати 
дорогі і довгострокові страховки. Малобюджетні клуби та їх спортсмени можуть дозволити собі купити тільки 
«формальну», «копійчану» річну страховку, за якою в разі травми спортсмен не звернеться і за виплатою не прийде; ці ж 
клуби можуть сплатити обов’язкову страховку спортсменів, що беруть участь у змаганнях, але така страховка, як правило, 
покриває лише ризики, що виникають протягом спортивного заходу, тобто вона є короткостроковою [1]. 

У правовому регулюванні, відносини, пов’язані зі страхуванням, що виникають у національній сфері фізичної культури і 
спорту, регулюються нормами Конституції України [2], Закону України «Про страхування» [3] і глави 67 ЦК України. 
Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про страхування» існують дві форми страхування – добровільне та обов’язкове. 

Щодо обов’язкового страхування, то відповідно до ст. 43 ЗУ «Про фізичну культуру і спорт» [4] та п.4 ч.1 ст. 7 ЗУ «Про 
страхування» спортсмени вищих категорій підлягають обов’язковому державному страхуванню, яке здійснюється за 
рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на утримання штатних збірних команд України.  

Необхідно відмітити, що до суб’єктів професійного спорту зазвичай відносять: 1. Спортсменів (гравців); 2. Допоміжний 
персонал (тренери, лікарі, масажисти і т.д.); 3. Організаторів спортивних змагань; 4. Суддів (рефері, суддівська бригада) [5]. 

При добровільному страхуванні у професійному спорті використовуються такі види страхування: 
1. Страхування спортсмена для участі в міжнародному змаганні. При відсутності страхового захисту, який 

підтверджується наявністю полісу, спортсмен до змагань не допускається. Таке страхування за своєю юридичною природою 
не можна назвати обов’язковим, воно не має юридичної сили як закон; примусово страхуватися нікого не змусять, але за 
своєю сутністю його можна назвати обов’язковим, адже без такого договору страхування спортсмена не допустять до 
змагань [1]. 

2.  Страхування частин тіла спортсменів. Наприклад, руки голкіпера мадридського “Реала” і збірної Іспанії Ікера 
Касільяса застраховані на 7,5 млн. Євро. А англійський футболіст Майкл Оуен оцінив свої ноги в 85 млн. дол. [5]. Такий вид 
страхування в сфері професійного спорту часто має яскраво виражений бізнесовий характер, мета якого суто реклама.  

3. Страхування від нещасних випадків. Залежно від виду спорту розмір страхового тарифу може змінюватись. Для 
прикладу, група англійських науковців під керівництвом К. Фуллера дослідили, що ризик отримати травму під час одного 
матчу у футболіста-професіонала становить 12%, а за один сезон кожен третій футболіст травмується настільки сильно, що 
тренери змушені його замінювати [6]. Страхування спортсменів може поширювати страховий захист на час змагань або ж 
на спортивні тренування. Страхування спортсменів, в основному, це завдання керівництва спортивного клубу чи ДЮСШ за 
якими спортивний колектив числиться [7]. 

4. Страхування ризиків при організації спортивних заходів. Таке страхування є комплексним і включає в себе: 
- страхування спортсменів та осіб, що їх супроводжують, від нещасних випадків, смерті і втрати працездатності; 
- страхування їхнього особистого майна, спортивного інвентарю та обладнання команд від крадіжки, псування водою й 

вогню; 
- цивільну відповідальність організаторів спортивних змагань або учасників спортивних правовідносин (гравців, 

тренерів, суддів, вболівальників і т.п.) перед третіми особами на випадок смерті, каліцтва, повної або часткової втрати 
працездатності третіх осіб з вини організаторів змагань, а так само у зв’язку із знищенням чи пошкодженням майна при 
проведенні змагань з вини організаторів; 

- страхування на випадок анулювання, відстрочення, перенесення спортивних заходів з причин, що не залежать від 
учасників та організаторів. 
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 У розвинених країнах загальноприйнятим є страхування ризиків, до яких схильні спортивні об’єкти. В Україні дана 
сфера страхування останнім часом починає розвиватися, і зараз страхування проводиться ще на початковій стадії 
будівництва. 

На сьогоднішній день при бажанні можна застрахувати команду від вильоту до нижнього дивізіону, і від низьких 
доходів при продажі квитків. Так наприклад, компанія Marsh дозволяє летіти одним рейсом максимум шести застрахованим 
гравцям знаменитої футбольної команди, щоб уникнути кумуляції можливих витрат у разі авіакатастрофи, з якими не 
впоратись навіть з урахуванням перестрахування [8]. 

За своїм призначенням, страхування у сфері професійного спорту покликане насамперед забезпечити надійний 
страховий захист самим спортсменам, як людям, котрі безпосередньо за роки своєї кар’єри та ціною власного здоров’я 
прагнуть забезпечити майбутній добробут для своїх сімей та хороший імідж для країни в цілому. Тому прикрим є те, що на 
сьогодні при укладанні трудових договорів (контрактів), часто порушуються окремі норми договірного права та 
ігноруються права спортсменів у галузі страхування.   

Примітки: 
1. Тіхонова М.А. Види страхування у сфері фізичної культури і спорту: дис. канд. юрид. наук / М.А. Тіхонова. - Харків, 

2011. 
2. Конституція України // Відомості Верховної ради України.-1996.- №30. - Ст.141. 
3. Про страхування: закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 18. 

- Ст. 78. 
4. Про фізичну культуру і спорт: закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 

1994. - № 14. - Ст. 80. 
5. Договор страхования в профессиональном спорте [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http//vardash.livejournal.com.  
6. Конспект экономиста [Электронный ресурс] // Страхование спортсменов и тренеров. - Режим доступа: 

http://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-sporta. 
7. Методические основы и российская практика страхования спортивных команд [Электронный ресурс]. – Организация 

продаж страховых продуктов. – 2007. - №6. – Режим доступу: http://www.reglament.net/ins/prod/2007_6_article. 
8. Жилкина М. Штрафной удар [Электронный ресурс] / Русский полис. - 2003. - №11. С. 70-73. Режим доступа: 

http;//insuranceconsulting.ru/publik/sport. 

Yuliya Melnyk 
Ivan Franko National University of L’viv 

INSURANCE IN SPHERE OF PROFESSIONAL SPORT 
In the whole world sphere of sport is very attractive for insurance companies, who advances as sponsors of sport events, insure 

risks of professional sportsmen, sport clubs and their equipment. Insurance is extremely important in those kinds of sport, that have a 
hight rate of injuries. 

Юлія Микита, Ірина Приймак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА 
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. В період трансформаційних процесів в економіці України значно змінилася система соціального 
страхування. Було ухвалено багато відповідних законодавчих актів, сформовано нормативно-правову базу, яка постійно 
удосконалюється. А також було запроваджено  єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Прийняття цього Закону пов’язано з необхідністю вирішення одного з найважливіших питань щодо вдосконалення 
соціального захисту населення та обумовлено необхідністю підвищення ефективності роботи фондів соціального 
страхування. У зв’язку з цим нововведенням виникло безліч різних думок з приводу його доцільності та недоліків. Тому 
необхідно висвітлити всі позитивні та негативні сторони запровадження єдиного внеску. 

Метою дослідження є розкрити сутність єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
переваги та недоліки його запровадження вУкраїні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переваги та недоліки запровадження єдиного внеску в своїх працях 
розглядали В.В.Руденко, Т.І.Тесленко,Л.С.Скакун та ін. Однак окремі аспекти цієї проблеми все ще залишаються 
малодослідженими і потребують подальшого опрацювання. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності 1 січня 2011 року, пов’язано з необхiдністю 
вирішення одного з найважливіших питань –  вдосконалення системи соціального захисту населення, також обумовлено 
необхідністю підвищення ефективності роботи фондів соціального страхування, в тім числі шляхом контролю 
раціонального використання страхових коштів страхувальниками. 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ( далі – єдиний внесок) – консолідований 
страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в 
обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, 
прав застрахoваних осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування  [1]. 

Рoзмір нарахування єдиного внеску залежить від класу прoфесійного ризику виробництва, встановленого для 
роботодавця, який визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві,  за основним 
видом його діяльності. Законом передбачено  67 класiв ризику та відповідно стільки ж  ставок єдиного внеску, починаючи з 
36,76 % (1 клас) i закінчуючи 49,7 % (67 клас). Для бюджетних установ передбачена окрема ставка для нарахування — 
36,3%. 

Введення єдиного внеску мало на меті полегшити життя роботодавцям та підприємцям, оскільки він об’єднав у собі 
чотири платежі, які сплачують підприємства до фондів: Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування на випадок 
безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від 
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нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, але насправді їхня робота була ускладнена, що 
пояснюється дублюванням дій платника внесків та ПФУ в частині розподілу єдиного соціального внеску по кожному з 
фондів. Але з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України № 5455-УІ «Про внесення змін до статті 8 Закону України 
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо сплати єдиного внеску», 
яким змінено розподіл єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що дасть 
можливість роботодавцям сплачувати нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
одним платіжним дорученням. Це відчутно спрощує механізм їхніх розрахунків зі сплати єдиного внеску,що ,звичайно, 
можна віднести до позитивних рис впровадження єдиного внеску. 

Також до позитивних моментів впровадження єдиного внеску можна віднести таке :  
По-перше, до 1 січня 2011 року власникам підприємства, щоб почaти його діяльність, необхідно було пройти державну 

реєстрацію, реєстрацію в органах податкової інспекції та зареєструватися в 4 фондах соціального страхування. А з 
набранням чинності Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  
потрібно лише зареєструватися в органах Пенсійного Фонду як платник єдиного внеску. 

По-друге, підвищується платіжна дисципліна платників страхових внесків. Тут перевагу отримує держава у тому, що 
полегшується контроль над роботодавцями. У несумлінних платників була можливість ухилятись від деяких фондів. А коли 
платіж єдиний, ухилитись від перерахування коштів у якийсь фонд неможливо, є одна загальна сума до сплати. 

Єдиний внесок – це масштабне нововведення, яке має й ряд негативних сторін, до яких, на нашу думку, варто віднести: 
- недосконалу систему штрафних санкцій (за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску накладається штраф у 

розмірі 10% своєчасно не сплачених сум;  
- за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок,  накладається штраф 

у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
- за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності територіальним органом Пенсійного 

фонду накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та інші штрафні санкції, які не 
суперечать чинному законодавству; 

- збільшилось соціальне навантаження на фізичних осіб-підприємців, адже вони, крім сплати єдиного податку, мають 
тепер додатково сплачувати єдиний внесок. Тому зі запровадженням єдиного внеску витрати на фонд оплати праці не 
зменшились, що провокує підприємства йти у тінь.  

Висновки. Отже, на нашу думку, впровадження єдиного внеску – це, з однієї сторони, позитивний крок вперед у 
реформуванні системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, але зважаючи на прогалини в діючому 
законодавстві, потрібно удосконалити механізм його адміністрування та розподілу. 

Примітки: 
1. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” №2464-VI, 

08.07.2010, остання редакцiя вiд 01.10.2011. 
2.Скакун Л.С. Єдиний внесок на соціальне страхування: доцільність впровадження та подання в електронній формі // 

Вісник ЖДТУ. – 2010. - № 4 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTRODUCING A UNIFIED ON COMPULSORY  
SOCIAL INSURANCE IN UKRAINE 

This article investigates the issue of reforming the state compulsory social insurance through the introduction of the single social 
payment, in accordance with the regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Law of Ukraine. Shows the determination 
of SSPs, it charges, the term of payment and penalties to the contributors in the case of non-compliance with current legislation. 
Basic advantages and lacks of introduction of the unique social payment are systematized and analysed. 

Михайло Миньо  
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
На даний час важливе значення для ефективного функціонування економічних систем відіграє зорієнтованість її на 

інноваційний шлях розвитку. Проблеми, які існують у економіко-виробничих системах тісно пов’язані з активністю 
вітчизняних підприємств відносно впровадження інновацій. Адже інноваційна діяльність посідає важливе місце не лише у 
конкурентному ринковому середовищі, але й відіграє ключову роль в економічному і соціальному прогресі всього 
суспільства. В останні десятиліття посилюється вплив конкуренції, внаслідок чого необхідно шукати способи впровадження 
чогось нового, що допоможе отримати певну монополію  на ринку, виділити підприємство серед  інших. 

Впровадження в життя інноваційних проектів вимагає значних фінансових ресурсів. Тому, підприємства повинні 
виділяти якомога більше власних коштів в інноваційну діяльність, інвестуючи таким чином певні ресурси з метою 
отримання певної віддачі. Часто підприємства можуть мати дуже перспективні ідеї, але у зв’язку з обмеженістю 
можливостей не можуть їх втілити. Таким чином виникає необхідність залучення додаткових джерел фінансування у формі 
інвестицій як у вітчизняних так і в іноземних інвесторів. 

Тому, інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності повинно бути тим рушійним механізмом, який створить 
сприятливі умови для здійснення інноваційної діяльності і допоможе вивести національну економіку на новий рівень 
функціонування.  

Зв'язок інвестицій з інноваціями очевидний. Оскільки, значна частина інвестиційних проектів пов’язана з певними 
нововведеннями.  

Інституційна динаміка розвинених країн у цілому формує стимули, що заохочують інвестування в нові знання та 
технології, що приносить економічну вигоду.  

Інвестиційна програма інноваційних проектів підприємств є сукупністю організаційно і процедурно оформлених засобів 
і методів, що визначають порядок здійснення інноваційних змін, спрямованих на створення умов для підвищення 
ефективності роботи підприємства. Цільовим призначенням програми є здійснення комплексних інноваційних розробок з 
орієнтацією на підвищення прибутковості підприємства загалом[5].  
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Завдання інвестиційної програми визначаються необхідністю забезпечити заходи по створенню і освоєнню інновацій 
шляхом найбільш ефективної координації діяльності всіх її виконавців. Результатом реалізації програми повинна стати 
ефективна інноваційна діяльність, що ґрунтується на використанні відповідного передового досвіду. Інвестиційна програма 
складається з трьох компонентів: аналізу інвестиційного клімату і потенціалу, планування інноваційного розвитку, 
формування комплексу інструментів для ефективної реалізації програми[6]. 

 Основними проблемами, які існують в сфері інвестування в інноваційну діяльність є:  
 недостатній обсяг заощаджень населення для здійснення інвестицій з метою реалізації інвестиційних та 

інноваційних проектів;  
  невизначеність правового  інструменту  залучення  недержавних інвестицій;      
 низькі темпи впровадження високих технологій;  
 недосконалість законодавства щодо розвитку інноваційної діяльності;  
 нерозвинутість інноваційної  інфраструктури,  недостатня кількість інноваційних підприємств;    
 невизначеність пріоритетів розвитку базових галузей економіки та  відсутність  сприятливих умов для залучення 

інвестицій з метою забезпечення розвитку високотехнологічного виробництва;  
 недостатня державна підтримка впровадження інновацій для забезпечення розвитку малого та середнього 

підприємництва[4, 5, 6]. 
З метою покращення стану інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні Постановою КМУ №389 від 2 лютого 2011 

року було затверджено «Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні», яка повинна бути  
реалізована протягом 2011-2015 років[4]. В ній обґрунтовувалась необхідність здійснення певних дій щодо покращення 
інвестиційного клімату та стану інноваційної діяльності в Україні. Метою даної програми було перехід на інноваційну 
модель розвитку, модернізація виробництва, підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на 
внутрішньому так і на зовнішньому ринках, захист від впливу міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки 
України. Завдання програми включає в себе: 

 створення сприятливих   умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку базових галузей економіки 
та інноваційної інфраструктури;  

 підвищення ефективності механізму надання державної підтримки,    
 збільшення обсягу інвестицій, кредитування економіки, державних капітальних вкладень та забезпечення їх 

концентрації  на  модернізації  виробництва впровадження високих технологій[4].  
Базовими галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти, є паливно-енергетичний, 

агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси та транспортна інфраструктура.  
Основними критеріями конкурсного відбору інвестиційних та інноваційних проектів для надання державної підтримки 

за даною програмою є : забезпечення розвитку базових галузей економіки; підвищення технологічного рівня виробництва; 
економічна ефективність проектів; впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій; співфінансування 
таких проектів за рахунок недержавних джерел фінансування у розмірі не менш як 40%; виробництво в Україні товарів, що 
імпортуються; зменшення викидів парникових газів та забруднення навколишнього природного середовища; створення 
нових робочих місць; наявність позитивних висновків державної експертизи інвестиційних та інноваційних проектів[4].  

Очікуваними результатами виконання програми є перехід на інноваційну модель економіки, залучення інвестицій з   
метою реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, забезпечити додаткове зростання на 1,5-2,5% внутрішнього 
валового продукту; сконцентрувати та спрямувати інвестиції на модернізацію виробництва; підвищити рівень оплати праці; 
залучати щороку додатково інвестиції в обсязі більш як 10 млрд. гривень та інші.  

Згідно з Указом Президента України «Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій» від 30 
грудня 2005 року № 1873 утворено Державне агентство України з інвестицій та інновацій (Держінвестиції)[1]. У 2007 році 
Постановою КМУ №749 «Про деякі питання Державного агентства України по інвестиціях і інноваціях» було затверджено 
Положення про Державне агентство з інвестицій та інновацій, згідно з яким Держінвестиції є спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності[3]. Постановою Кабінету Міністрів України № 356 
від 17 травня 2010 року «Про Державне агентство з інвестицій та розвитку» Державне агентство України з інвестицій та 
інновацій перейменовано у Державне агентство України з інвестицій та розвитку (Держінвестиції)[2]. Основним завданням 
Держінвестиції відповідно до цієї постанови стало участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у 
сфері інвестиційної та інноваційної діяльності[2]. 

Таким чином, можна виділити наступні шляхи покращення стану інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні:  
 забезпечення розвитку та оптимізації інноваційної інфраструктури;   
 залучити інвестиції з метою модернізації та реконструкції енергетичного обладнання, впровадження 

енергоефективних та енергозберігаючих технологій;  
 сприяти утворення малих інноваційних підприємств; 
 створити систему фінансової підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема визначити механізм 

здешевлення кредитів і заохочення комерційних банків до кредитування інвестиційних та інноваційних проектів; 
 запровадити проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних та інноваційних проектів. 

Примітки:  
1. Указ  Президента України “Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій” від 30.12.2005 р. 

За № 1873 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1873/2005 
2. Постанова Кабінету Міністрів “Про деякі питання Державного агентства України по інвестиціях та інноваціях” від 

16.05. 2007 р. За № 749 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : http://zakon4.rada.gov.ua/  
3.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про державне агентство з інвестицій та розвитку” від 17.05.2010 р. За № 356 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2010-%D0%BF 
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження програми розвитку інвестиційної та інноваційної 

діяльності в Україні” від 02.02.2011 за № 389 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF 

5. Гончаренко Т.В. Проблеми формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України // 
Бізнесінформ. - № 7(1) – 2011; 
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6. Захарін С.В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень // Актуальні проблеми економіки. - № 
4(106) – 2010.   

Mykhailo Mynio  
Ivan Franko National University of L’viv 

ІNVESTMENT PROVIDING OF INNOVATIVE ACTIVITY  
In this article describes the problems in investment and innovation and how to overcome them. 

Анна Мицак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 
На сьогоднішній день стрімко збільшилась кількість акціонерних товариств та корпорацій. В руках певного кола осіб 

сконцентровані найбільші капітали, що в свою чергу призводить до появи менеджерів-управлінців, в розпорядженні яких 
знаходиться власність акціонерів. Акціонери розширюють свій бізнес, створюючи підприємства на різних територіях або 
вкладаючи свої кошти у вже існуючі підприємства. З’являється потреба контролювати функціонування вкладеного капіталу 
та діяльність найманих працівників. Все це спричиняє появу і розвиток такого поняття як внутрішній аудит. 

Метою написання даної роботи є розкриття поняття внутрішнього аудиту та його мети, відображення недоліків розвитку 
внутрішнього аудиту в Україні та розробка пропозицій щодо їх усунення.  

Внутрішній аудит — це незалежна діяльність з перевірки та оцінки роботи суб'єкта господарювання в його інтересах. 
Мета внутрішнього аудиту — допомогти членам суб'єкта господарювання ефективно виконувати свої функції. Внутрішні 
аудитори надають керівництву суб'єкта господарювання дані аналізу й оцінки, рекомендації та іншу необхідну інформацію 
за результатами перевірок.  

Значний внесок у розвиток внутрішнього аудиту належить вченим: Білоусові А., Бутинцю Ф.Ф., Баришнікові Н.П., 
Богомолову А.М., Бурцеву В.В, Васильєвій М., Гніденку Н.А., Грицак Н., Жминько С.И., Каменській Т.О., Кірєєву О.І., та 
іншим. Згаданими авторами по різному розглядається суть і завдання внутрішнього аудиту, але всі вони згідні з тим, що 
внутрішній аудит є одним із найважливіших інструментів вирішення проблем, пов’язаних з визначенням майбутніх ризиків 
ситуацій, що склалися на підприємстві, їх оцінкою, а також наданням відповідних управлінських рекомендацій по усуненню 
цих ризиків.  

В економічно розвинених країнах внутрішній та зовнішній аудит, однаково стрімко розвиваються. В Україні 
становлення зовнішнього аудиту, можна сказати, вже відбулося, а от внутрішній аудит і в професійному, і в законодавчому, 
і в інституціональному аспектах сьогодні знаходиться ще в стані розвитку. Для ефективної діяльності внутрішні аудитори 
підприємства повинні мати специфічні засоби праці: аудиторські стандарти, норми і рекомендації. Стандарти визначають 
загальний підхід до проведення аудиту, масштаб аудиторської перевірки, види звітів аудиторів, питання методології, а 
також базові принципи, яких повинні дотримуватися всі представники цієї професії незалежно від умов, у яких проводиться 
аудит. Стандартів, що регулюють функціонування внутрішнього аудиту в Україні немає (за винятком нормативних 
документів НБУ з регламентації внутрішнього аудиту в комерційних банках України), і це зменшує поширення передового 
досвіду в цій сфері діяльності на інших підприємствах. З іншого боку, для організації внутрішнього аудиту підприємства 
повинні розробляти свої стандарти, оскільки саме такі стандарти врахують специфіку галузі підприємства.  

До основних проблем здійснення внутрішнього аудиту слід віднести:  
- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю;  
- неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні внутрішнього аудиту; 
- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 
- недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;  
- відсутність типових форм документів з аудиту в цілому та внутрішнього аудиту. 
     Перераховані вище основні проблеми здійснення внутрішнього аудиту дають підставу до недовіри здійснення такого 

контролю на підприємстві, проте впровадивши внутрішній аудит фірма має значні переваги, основними з яких є виявлення 
резервів засобів та джерел підприємства, розробка рекомендацій щодо удосконалення системи обліку на підприємстві, що в 
кінцевому випадку призведе до економії витрат та зацікавленості інвесторів до таких підприємств. 

Для покращення ефективності внутрішнього аудиту в Україні слід виконати такі завдання: 
- удосконалити законодавче регулювання внутрішнього аудиту в Україні;  
- визначити на методичному рівні принципи внутрішнього аудиту;  
- здійснювати впровадження нормативів внутрішнього аудиту;  
- поліпшити методику та організацію внутрішнього аудиту, його якість; 
- ідентифікувати і усунути «слабкі» місця в системі управління; 
- оцінювати ефективності інформаційних систем підприємства; 
- здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень та поточної діяльності окремих структурних підрозділів 

підприємства;  
- попереджувати шахрайства, помилки та  недоліки. 
    Діяльність внутрішнього аудиту необхідно розглядати не лише як перевірку системи бухгалтерського обліку і 

звітності, а й як сукупність аудиторських послуг, здійснюваних за вимогою керівництва підприємства й у зв’язку з 
потребами управління. 

Примітки: 
1. Білоусов А. Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України / А. Білоусов // 

Бух. облік і аудит. – 2001, – №2, – С. 54-59. 
2. Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні // Економіст. – 2010. – №6. – С. 54-57. 

Anna Mytsak 
Ivan Franko National University of L’viv 

FEATURES OF INTERNAL AUDIT IN UKRAINE 
The number of joint-stock companies and corporations increased rapidly today. In the hands of some group of people are 

concentrated most of the financial resources, that are managed by the group of managers hired by those people. Stock holders extend 
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their businesses by creating the new companies in the new territories or investing their money in the companies that are working 
today. Stock holders need to control the functioning of their financial resources and the work of their hired worked. All of this 
problems can be solved by the internal audit. 

Ліля Мокрій 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Розвиток ринкових відносин в Україні та досвід зарубіжної системи господарювання визначають залежність результатів 

діяльності підприємств від ефективності використання оборотних активів. Тому дослідження ефективності використання 
оборотних активів як важливого чинника підвищення ефективності функціонування підприємств набуває особливої 
актуальності. Проте управління оборотними активами для багатьох підприємств є важкою задачею, оскільки управління 
запасами, дебіторською заборгованістю та абсолютно ліквідними активами потребує не тільки організації бухгалтерського 
обліку наявних активів, планування структури та обсягу відповідної групи оборотних активів, здійснення контролю за 
ефективністю та доцільністю їх використання, але і наявності відповідних ключових орієнтирів, що дозволять оцінити 
ефективність прийнятих управлінських рішень. 

Механізм управління оборотними активами додає підприємству конкурентних переваг і дозволяє досягати намічених 
стратегічних цілей. Сутність і роль оборотного капіталу, ефективність його формування та використання не залишилися 
поза увагою економічної науки. Певний внесок у вирішення окремих проблем, пов’язаних з розробкою методологічних, 
організаційних, інформаційних аспектів розвитку економічного аналізу у цілому, і аналізу оборотного капіталу зокрема, 
зробили такі вчені як М.І. Баканов, С.Б. Барнгольц, О.М. Бірман, П.І. Верба, П.М. Жевтяк, А.М. Кузьмінський, Б.І. 
Майданчик, В.В. Сопко, В.І. Стражев, В.М. Суторміна, В.М. Федосов, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет. Однак теоретичні 
положення, викладені у цих роботах, і практичні висновки, зроблені в них на основі узагальнення фактичного матеріалу, 
показують, що ряд теоретичних питань аналізу оборотних активів підприємств ще недостатньо досліджені і потребують 
додаткового вивчення. Слід підкреслити, що у діючій методиці аналізу оборотного капіталу надмірно використовуються 
методи статистики, і обмежується роль факторного аналізу як інструменту виявлення величини впливу змін у обсягах і 
структурі оборотного капіталу, швидкості його обороту на фінансові результати підприємства та на такі показники 
фінансового стану, як платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність.  

Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємств проводиться значною кількістю господарюючих 
суб’єктів. Проте вплив факторів на отримані показники вивчається та аналізується не завжди. В останні роки загальний 
фінансовий стан багатьох підприємств значно погіршився. Вагомим резервом покращення діяльності підприємств є 
підвищення ефективності використання їх оборотних активів, які займають значну питому вагу в структурі активів 
підприємств. Важлива роль у реалізації поставлених завдань належить економічному аналізу як одній із функцій 
управління. 

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням та використанням ресурсів (активів) і джерелами їх 
формування (власного капіталу і зобов’язань (тобто пасивів). Ці відомості представлені в балансі підприємства. Відповідно 
до вимог національних положень стандартів бухгалтерського обліку, підсумок балансу дає змогу здійснити облікову оцінку 
суми активів, що знаходяться у розпорядженні підприємства на певну дату. Поточна ж оцінка активів балансу визначається 
ринковою кон’юнктурою і може відхилятися у будь-яку сторону від облікової, залежно від структури майна підприємства. 
Багато підприємств здійснюють дооцінку, або уцінку ряду активів з метою наближення їх вартості до ринкової 
(справедливої) [1]. 

З аналітичного балансу можна одержати ряд важливих характеристик фінансового стану підприємства, до яких 
належать: 

- загальна вартість майна підприємства, яка дорівнює підсумку балансу; 
- вартість необоротних активів, яка дорівнює підсумку І розділу активу балансу; 
- вартість мобільних оборотних активів, яка відповідає сумі ІІ та ІІІ розділів активу балансу; 
- величина власного капіталу, яка дорівнює І розділу пасиву балансу; 
- забезпечення наступних витрат та платежів, яка відповідає сумі ІІ розділу пасиву балансу; 
- величина залученого капіталу, яка дорівнює сумі підсумків ІІІ і ІV розділів пасиву балансу; 
- величина власних коштів в обороті, яка дорівнює різниці підсумків розділу І пасиву та І розділу активу[1]. 
Нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть призвести до погіршення фінансового стану і навпаки. 

Так, невиправдане «заморожування» коштів у неходових товарах, дебіторській заборгованості може вплинути на 
своєчасність поточних платежів, а невиправдане зростання залучених коштів призвести до необхідності скорочення майна 
підприємства для розрахунків з кредиторами. Як свідчить практика, підприємства не завжди формують резерви сумнівних 
боргів, тому сума дебіторської заборгованості не завжди виступає активом.   

При проведенні аналізу структури майна слід виявити, яка зміна оборотних активів у майні підприємства відбулася: за 
рахунок залучених чи власних коштів. Це дає змогу зробити висновок - чим спричинена зміна мобільності майна і 
визначити чи це має стабільний характер чи навпаки. Якщо основним джерелом приросту є власні кошти підприємства, то 
висока мобільність є невипадкова і має розглядатися як постійний фінансовий показник. Теоретично джерелами приросту 
оборотних коштів повинні бути прибуток, приріст власних коштів, збільшення усіх форм залучених коштів. Приріст 
оборотних активів за рахунок залучених коштів (кредиторської заборгованості, позик) свідчить про певну фінансову 
залежність підприємства від зовнішніх джерел функціонування. 

Інформація про рух грошових коштів підприємства, яка наведена у Звіті  про рух грошових коштів, надає користувачам 
фінансових звітів, зокрема, банківським спеціалістам кредитного відділу основу для оцінки спроможності підприємства 
генерувати грошові кошти. Зручність її використання для аналізу грошових потоків підприємств в тому, що Звіт про рух 
грошових коштів відображає рух коштів протягом звітного періоду в розрізі видів діяльності підприємства: операційної, 
інвестиційної та фінансової.  

Рух грошових коштів від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції підприємства 
генерують грошові кошти, які необхідні для підтримання виробничої потужності підприємства. З іншого боку можна 
побачити потребу підприємства в залученні зовнішніх джерел фінансування у вигляді позик. Якщо підприємство стабільно 
функціонує на ринку, то з використанням аналізу його минулих грошових потоків можна зробити прогнозування того, як 
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позикова вартість буде обертатися в процесі діяльності та прослідкувати, чи зможе підприємство з використанням цих 
коштів створити адекватний грошовий потік для поступового погашення зобов’язань перед банком та виплати відсотки за 
використання кредиту [2].  

Основною ціллю такого аналізу є виявлення достатності формування коштів, ефективності їх використання, а також 
збалансованості позитивного та негативного грошових потоків за величиною та у часі. Підприємство може мати негативний 
грошовий потік від операційної діяльності, але в результаті продажу основних засобів (ця операція виступає інвестиційним 
видом діяльності) відбудеться в підсумку отримання позитивного грошового потоку в сукупності від усієї діяльності 
підприємства.  

Для аналізу ми використовуємо дані за минулий період і, навіть позитивні результати такого аналізу не гарантують, що 
їх екстраполяція на перспективу може надати банку уявлення про майбутні можливості позичальника. Розрахована 
інформація виступає додатком до загальної оцінки кредитоспроможності позичальника та характеризує його навики щодо 
генерування грошових потоків [2]. 

Враховуючи усе викладене вище, на сьогоднішній день вітчизняна практика при аналізі оборотних активів використовує 
розрахункові коефіцієнти в розрізі показників ліквідності, фінансової стійкості, оборотності та рентабельності. 
Використання для аналізу та оцінки оборотних активів суто фінансових коефіцієнтів не дає змоги адекватно оцінити його 
реальний фінансовий стан, який давав би вичерпну інформацію про платоспроможність підприємства. Основним завданням 
аналітиків будь-якого підприємства є розробка механізму оцінки оборотних активів та оборотного капіталу підприємства з 
врахуванням специфічних рис його діяльності на ринку. 

Примітки: 
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ін.;— Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 
2. Парасій-Вергуненко І.М. Облік та аналіз грошових потоків / І.М. Парасій-Вергуненко // Розвиток науки про 
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2000. – 196 с. 
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THEORETICAL PRINCIPLES OF ANALYSIS OF CIRCULATING ASSETS OF ENTERPRISE 
The separate aspects of management of circulating assets and floating capital are analyses and investigational, certainly their 

maintenance, forming sources, investigational problem of forming and use of floating capital of enterprises. The factors of influence 
on parameters of elements of structure of floating capital of the enterprises are investigated. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Сільськогосподарське виробництво як галузь економіки має свої специфічні риси, які слід врахувати при побудові 
економіко-математичних моделей: залежність виробництва від природно-кліматичних умов, наявність біологічних 
обмежень, низький рівень еластичності попиту на сільськогосподарську продукцію, зменшення долі витрат споживачів на 
цю продукцію при зростанні їх доходів, сезонність виробництва, його багатогалузевість. Багато із цих чинників є якісними, 
або такими, що їх можна оцінити тільки в кількісних межах. Тому адаптація методів теорії нечітких множин до проблем 
агропромислового комплексу є доречною. 

Питання економіко-математичного моделювання за умов невизначеності розглянуто в роботах провідних вітчизняних і 
зарубіжних науковців: Глушков В., Юринець В., Сявавко М., Геєць В., Заде Л., Ситник В., Кадієвський В., Соколов В., 
Вітлінський В., Калінчик М., Негойце К., тощо. Проте основні питання моделювання за умов невизначеності вимагають 
подальшого опрацювання. Так, на даному етапі практично відсутні економіко-математичні моделі, що враховують 
слабкоформалізовані і неформалізовані аспекти проблемних ситуацій процесу відтворення у сільському господарстві: його 
нечітку природу, багатокритеріальність, наявність великої кількості якісних чинників, які у класичному підході 
моделювання не враховувались. 

Актуальність зазначених проблем за умов ринкової економіки, їх недостатнє розв’язання за умов нечіткої інформації та 
необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних механізмів оптимізації діяльності підприємств у аграрному 
секторі економіки зумовили впровадження у сільське виробництво теоретико-методологічних засад моделювання за умов 
нечіткої вхідної інформації , розробку нових економіко-математичних моделей для обґрунтування тактичних і стратегічних 
рішень у сучасному сільському господарстві.  

У [1] розглянуто задачу оптимізації виробничої програми фірми за умов не детермінованості параметрів моделі, а саме 
за їх нечіткого подання, тобто некеровані параметри (майбутні ціни на продукцію та виробничі ресурси) є невідомими 
наперед і знаходяться в  межах певних діапазонів їх можливих майбутніх значень. Залежності між відомими, невідомими 
величинами та некерованими параметрами можна охарактеризувати наступними умовами: 

1.Обсяги виробництва продукції, а також обсяги виробничого використання, придбання додаткових або реалізації 
надлишкових виробничих ресурсів повинні відповідати наперед визначеним межам; 

2.Виробниче споживання ресурсів визначається особливостями технологічного процесу (нормами питомих витрат та 
обсягами виробництва продукції); 

3.Повинен виконуватись баланс надходження та відпливу виробничих ресурсів; 
4.Прибуток фірми (у його змінній частині) визначається різницею між доходами фірми (від реалізації виготовленої 

продукції та надлишку виробничих ресурсів) та вартістю використаних ресурсів. 
Варто зазначити, що обсяг сировини кожного виду може змінюватись керівником, тобто розглядається випадок, коли 

знаходження виробничої програми здійснюється за умов невизначеності, а саме за умов гнучкого планування із 
використанням теорії нечітких множин. Керівник також може регулювати ризик щодо очікуваних показників реалізації 
виробничої програми . У  випадку  невизначеності  некеровані  параметри  –  ринкові ціни одиниці продукції  та 
виробничого ресурсу кожного виду розміщені у межах певних діапазонів їх можливих значень. Якщо невизначені 
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параметри подати у трапецієподібній формах, то можна отримати певні прогнозні тенденції у динаміці цих показників, 
тобто коли можна буде конкретизувати терми цих показників. Отже, за умов невизначеності оптимальна виробнича 
програма розшукується за нечітким критерієм максимізації очікуваного прибутку. 

Інший підхід до моделювання слабоформалізованих і неформалізованих аспектів проблемних ситуацій процесу 
відтворення в сільському господарстві, пов’язаних з відсутністю інформації про ймовірності стану зовнішніх умов 
господарювання, нечіткою природою аграрного сектора, наявностю великої кількості якісних чинників тощо, 
представлений в [2]. Така нечітка модель будується на наступних припущеннях: 

1.Валовий прибуток всіх галузей сільського господарства має досягти бажаного значення, скоригованого на 
невизначеність ринкового середовища, мінливість природи та ін.; 

2.Обмеження на використання земельних земельних угідь, використання праці в сільському господарстві, використання 
коштів на відновлення основних засобів, використання мінеральних та органічних добрив, забезпечення потреб 
сільськогосподарських тварин у кормах різноманітних зоотехнічних груп та в перетравлюваному протеїні, виробництво 
сільськогосподарської продукції для забезпечення повної потреби населення у продуктах харчування по раціональних 
нормах по раціональних нормах можуть бути не дотримані в тій чи іншій мірі. Таким чином отримаємо нечітко 
сформульовану мету й обмеження. 

Вищенаведені моделі можуть однаково широко використовуватись як в рослинництві так і в тваринництві, але їм 
притаманні і певні недоліки, серед яких: 

1.специфіка поєднання цих напрямів сільського господарства: вироблена продукція може в наступному періоді 
використовуватись як сировина ( корм для тварин, мінеральні добрива, насіння тощо); 

2.інертність щодо фіскальної та монетарної політики держави, неврахування економічного циклу; 
3.неврахування “сліпої” зони Каюмова (що особливо актуально при використанні нових видів сортів рослин та порід 

тварин); 
4.велика роль керівника в визначенні стратегії роботи підприємства. 
Узагальнюючи вищенаведений матеріал опишемо процес переходу від чіткої до нечіткої моделі оптимізації. Чітка 

модель, яка переважно спрямована на максимізацію прибутку (притаманні риси: планові норми витрат; статичні ціни на 
сировину і продукцію; некорегованість ресурсної бази; відомий обсяг попиту тощо) за допомогою трансформаційних 
факторів (а саме: залучення додаткових сільськогосподарських угідь та працівників; додаткове інвестування та 
впровадження науково-технічного процесу; граничний рівень недоотримання норм; допустимі відхилення) переходить до 
нечіткої моделі оптимізації. Метою останньої є максимізація поставлених цілей через врахування всіх важливих ризиків та 
непередбачуваних обставин, що в свою чергу, позитивно відобразиться на екології (дотримання сівозмін; технологічно 
обґрунтоване використання добрив та кормів), задоволенні попиту, покращенні інвестиційної діяльності тощо. 

Практична цінність такого підходу полягає у створенні на його основі програмної оболонки нечіткої експертної 
системи. Неодноразово підтверджено, що результат нечіткого логічного висновку співпадає з результатом, одержаним через 
регресійну модель, якщо така створена. До того ж нечіткий результат встановлює більш реальні результати, які можуть 
використовуватись владними структурами за умов посилення конкуренції на ринку сільськогосподарських виробників. 
Дану модель можна використовувати для оптимального планування виробництва сільськогосподарської продукції, а її різні 
модифікації даватимуть можливість системно враховувати зміст процесів, дію основних законів землеробства, оцінювати 
стан антропогенно змінених природних систем, прогнозувати майбутні стани, здійснювати машинне експериментування з 
метою раціонального управління сільськогосподарським виробництвом.  

Примітки: 
1.Цюпко І.В. Адаптація методів нечіткого моделювання до умов функціонування сільськогосподарських підприємств: 

дис.   кандидата екон. наук: 08.03.02 / Цюпко Ірина Володимирівна. – Л.:2005. – 183 с. 
2.Огліх В.В..Забезпечення сталого розвитку сільського господарства на засадах оптимізації розподілу земельного фонду 

[Електронний ресурс] / В.В. Огліх, Н.В. Левченко // Економіка. — 2010. — Вісник Дніпропетровського університету 
Вип.4(3). – С. 133-139. 
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OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF  UNCERTAINTY 
The thesis analyzes current situation of land resourses in Ukraine. It describes some approaches of solving agrarian sector 

problem. Methodology for determining the optimal proportions of agricultural production in uncertain conditions is offered. The 
model of planning manufacture agricultural crops in the presence of indistinct indicator results. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Процвітання будь-якої країни потребує максимальної зайнятості працездатного населення і стабільного економічного 

розвитку, сприяння розвитку соціальної сфери та економіки послуг. Розвиток малого та середнього бізнесу є одним із 
найпріоритетніших напрямів розвитку економіки провідних країн світу. В економічно розвинених державах саме малі 
підприємства є основним „стовпом” економіки, бо недаремно фахівці запевняють, що без них існування великих 
підприємств було б неповноцінним. Малий бізнес надає гнучкості ринковому господарству, мобілізує фінансові й виробничі 
ресурси, прискорює темпи розвитку науково-технічного прогресу, а також формує економічно самостійний і стабільний 
середній клас.  

Сьогодні саме на мале підприємництво держава покладає великі надії, на швидкі позитивні структурні зміни в 
економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для впровадження ринкових реформ. Тому багатостороння 
підтримка розвитку малого бізнесу та побудова економіки із соціальною спрямованістю має стати головним вектором 
реформ в Україні, що слугуватиме фактором підвищення рівня життя населення та сприятиме процесам інтеграції 
національної економіки у світове глобальне господарство. 

На шляху свого розвитку мале підприємництво в Україні стикається з багатьма проблемами та перешкодами, серед яких 
фахівці часто виділяють такі: 
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1. Відсутність чітко сформованої та законодавчо обґрунтованої державної підтримки сектору малих підприємців. Окрім 
того, займатися питаннями розвитку малого бізнесу в Україні повинні місцеві органи виконавчої влади, тобто це не повинно 
здійснювати в рамках універсальної комплексної державної програми. 

2. Недостатня ресурсна база як матеріально-технічна, так і фінансова. Більшість підприємств розпочинали власну 
справу, не маючи для цього достатнього стартового капіталу, необхідного обладнання та виробничих приміщень. Єдиним 
виходом для них було отримання кредитних ресурсів. 

3. Недосконалість законодавчої бази, на яку може опиратися мале підприємництво. Вона потребує суттєвих змін, а в 
деяких випадках, можна сказати, навіть відсутня. Тут, по-перше, немає зведеної єдиної законодавчої основи сьогоднішньої 
діяльності українських малих підприємств, а по-друге, наявні документи, не повністю втілюються в життя. 

4. Надмірний податковий тиск. Вважається, що це чи не найважливіша проблема у становленні малого бізнесу та його 
розвитку. В результаті важкого податкового тягаря більшість малих підприємств переходять у тіньову економіку. 

5. Недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та 
консультативного забезпечення, недосконалість системи навчання та перепідготовки персоналу для підприємницької 
діяльності тощо [1, с. 221]. 

Вище перелічені проблеми не є вичерпним переліком чинників, що гальмують розвиток малих підприємств. Це тільки 
найважливіші, у контексті яких формуються умови функціонування малого бізнесу. На тенденції розвитку малого 
підприємництва в Україні також безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних показників. 
Зокрема, спад ВВП призвів до зменшення внутрішніх фінансових ресурсів держави, обігових коштів у суб'єктів 
підприємницької діяльності, зниження купівельної спроможності населення тощо. 

Для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні необхідно, щоб держава приділяла першочергову увагу 
інтересам малого бізнесу. При цьому необхідно уникати надмірного втручання чи протекціонізму з боку уряду. Державні 
органи мають постійно стимулювати розвиток зазначеного сектора, за допомогою меншої регламентації його діяльності, 
запровадження відповідних фінансових заохочень та гнучких механізмів регулювання ринку праці [2, с. 53]. 

Одним з напрямів підтримки розвитку малого підприємництва є створення системи податкових пільг, зокрема із 
урахуванням специфіки регіону, де вони функціонують. Також важливим методом стимулювання розвитку малого бізнесу є 
пільгове кредитування. Проте, сьогодні кредити на пільгових умовах надає лише Фонд підтримки малого бізнесу без 
встановлених вимог щодо ефективного їх використання і наявності ризику їх повернення. 

Таким чином, існує нагальна потреба кардинальних змін у процесі розв'язання проблем малого підприємництва, що 
потребує пошуку нових шляхів його реформування й здійснення певних заходів. По-перше, необхідно визначити 
фінансування пріоритетних напрямів розвитку малого бізнесу та забезпечити раціональний розподіл ресурсів між різними 
сферами і галузями економіки. Особливу увагу, на нашу думку, треба приділити агропромисловому комплексу. По-друге, 
забезпечити державну підтримку малого підприємництва за рахунок широкого залучення позабюджетних ресурсів, 
самофінансування малого бізнесу, наприклад, через кредитні спілки, товариства взаємного страхування тощо [3]. Це 
дозволить зменшити тиск на бюджети. 

Не варто забувати і про вдосконалення нормативно-правового забезпечення. Формування відповідної законодавчої бази 
розвитку малого підприємництва передбачає, насамперед, встановлення правових гарантій для забезпечення свободи і 
захисту приватної власності, розробку дійових законодавчо-нормативних актів, спрямованих на стимулювання малого 
бізнесу, усунення правових суперечностей і скасування положень, що гальмують розвиток приватної ініціативи. 
Актуальними на сьогоднішній день залишаються також такі проблеми як забезпечення матеріально-технічних та 
інноваційних умов розвитку малих підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; стимулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва тощо. 

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки України мале підприємство змушене долати ряд макроекономічних 
перешкод, основною причиною яких є неефективна фінансова підтримка, надмірний податковий тиск та інші обмеження, 
встановлені на законодавчому рівні. Саме тому перспективним шляхом подолання цих бар’єрів має стати досягнення 
консенсусу у тому, що інтереси підприємництва мають захищати самі підприємці. Роль держави ж має полягати лише у 
покращенні необхідної інфраструктури та створенні ефективної правової бази, яка б створювала простір для розвитку 
громадських організацій та інших асоціацій, спрямованих на вирішення проблем розвитку малого бізнесу в Україні.  

Примітки: 
1. Іванілов О. С. Економіка підприємства / О. С. Іванілов. – К., 2009. – 728 с. 
2. Погорелов Ю. С. Моделювання розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С.51-59. 
3. Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / О. Бойчук // Матеріали VII міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, 29-31 січня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький. – Режим доступу: 
http://conferences.neasmo.org.ua/node/821 
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FEATURES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
In this thesis consider the value of small businesses to the economy of Ukraine. Problems were identified that determine 

operating conditions and simultaneously inhibit the development of small businesses. To solve these problems the state must 
implement certain measures. But perspective way to overcome these barriers should be to achieve a consensus that business interests 
should protect themselves entrepreneurs. 
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ 
 В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ 

Більшість країн світу застосовують механізми державного регулювання ринку кредитних послуг. Головна причина 
застосування кредитного регулювання та нагляду — це недосконалість базових ринкових механізмів і та важлива роль, яку 
кредит відіграє в розвитку національної економіки та соціальному житті країни. 
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Метою статті є визначення сутності та особливостей механізму державного регулювання ринку кредитних послуг в 
умовах банківської кризи. 

Досвід фінансово-економічної кризи 2008-2009р.р. показав нагальну потребу більш глибокого вивчення механізму 
державного регулювання, адже його недоліки лише поглиблювали кризові явища, в той час як однією з основних функцій 
державного регулювання є їх запобігання. Саме тому дослідження особливостей механізму державного регулювання, його 
ефективної розбудови та впливу на розвиток ринку кредитних послуг залишається на сьогоднішній день актуальним 
питанням. 

Дослідженням проблем державного регулювання кредитних послуг присвячені праці багатьох зарубіжних та 
вітчизняних вчених, зокрема Б.Адамика, В.Базилевича, О.Барановського, О.Василика, О.Вовчак, А.Гальчинського, І.Крупка, 
В.Лагутіна, С.Лобозинської, І.Лютого, А.Мороза, М.Савлука та ін. Проте в цих працях мало уваги приділяється саме 
механізму державного регулювання кредитних послуг, тим паче в умовах банківської кризи.  

Конкретного визначення поняття «механізм державного регулювання ринку кредитних послуг» немає, але «Великий 
тлумачний словник сучасної української мови» трактує поняття «механізм» у трьох аспектах: пристрій, що передбачає або 
перетворює рух; внутрішня будова, система чого-небудь; сукупність станів та процесів, з яких складається певне фізичне, 
хімічне та інше явище [1, с. 523]. 

Вважатимемо, що механізм державного регулювання ринку кредитних послуг представляє собою систему, яка містить 
такі компоненти: суб’єкти регулювання, інструментарій (форми, методи та інструменти) та об’єкт регулювання. Розглянемо 
більш детально кожний елемент даного механізму. 

Ринок кредитних послуг – це складова фінансового ринку, яка представляє собою сукупність організаційно-правових 
відносин, пов’язаних з процесом купівлі-продажу кредитних ресурсів. Об’єктом ринку кредитних послуг, а також його 
державного регулювання є кредитний продукт (послуга). Суб’єктами цього ринку виступають: кредитори, позичальники, 
посередники і держава, а суб’єктом державного регулювання ринку кредитних послуг є лише держава, в особі Президента 
України, Верховної ради України (ВРУ), Кабінету Міністрів України (КМУ), Національного банку України (НБУ), 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). 

Дж. Стігліц дає наступні рекомендації для побудови ефективного фінансового ринку: 
- необхідно створити механізм регулювання, який би забезпечив ефективну роботу фінансового ринку. Необхідно 

відмовитись від державного впливу, який лише стримує конкуренцію, натомість необхідно вжити заходи щодо 
стимулювання та спонукання гравців до обережної поведінки на ринку; 

- необхідно створити чіткий правовий механізм для зменшення інформаційних проблем. Ринки капіталів особливо 
потребують жорстких стандартів аудиту та юридичної системи, це сприяло б мінімізації шахрайства, забезпечило б 
інвесторів надійною інформацією про баланси компаній і захистило б права акціонерів, які знаходяться у меншості; 

- видозміна фінансового ринку не повинна бути миттєвою. Необхідно визнати всі труднощі створення ринку, який би 
швидко реагував на зовнішні сигнали [2, с. 115]. 

З метою визначення сутності, методів, форм та інструментів механізму державного регулювання, його особливостей, 
розглянемо більш детально кожний його елемент.  

Основними методами державного регулювання ринку кредитних послуг є: процедура визначення та запровадження 
норм обов’язкових резервів; процедура визначення та запровадження облікової ставки; розробка порядку рефінансування 
банків. 

До інструментів даних методів регулювання відносяться: норми обов’язкового резервування; облікова ставка НБУ; 
кредити овернайт, кредити репо, кількісні та процентні тендери, стабілізаційний кредит відповідно. 

Норми обов’язкового резервування є найпоширенішим інструментом грошово-кредитного регулювання, введення 
зумовлено потребою забезпечити необхідний рівень ліквідності банків та уніфікації контролю за їх діяльністю. Обов’язкові 
резерви дають можливість нормальному функціонуванню платіжно-розрахункового механізму банківської системи, крім 
того виконують функцію страхування «поганих» кредитів, знижують ризиковість банківських вкладень та втрати від 
банкрутства фінансово-кредитних установ. Норми обов’язкового резервування є гарантією стабільності окремих банків та 
банківської системи загалом. 

НБУ безпосередньо впливає на банківський кредит шляхом зміни норми обов’язкового резервування. 
Основними методами державного регулювання ринку кредитних послуг в умовах банківської кризи є: встановлення 

процентних ставок; обмеження обсягів кредитування та залучення ресурсів; визначення граничних значень депозитного та 
кредитного ризиків; організація та проведення заходів впливу; призначення тимчасової адміністрації та ліквідаційної 
комісії. 

До інструментів даних методів регулювання відносяться: граничні кредитні та депозитні ставки; кредитні «стелі», 
лімітні залучення депозитів; резерви під можливі кредитні ризики; норматив максимального розміру кредитного ризику на 
одного контрагента; норматив великих кредитних ризиків; норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному інсайдеру; норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих інсайдерам; а також програма фінансового оздоровлення; заборона виплат дивідендів; підвищені 
економічні нормативи; обмеження здійснення окремих операцій, штрафи. 

Проаналізувавши методи, форми та інструменти механізму державного регулювання ринку кредитних послуг, ми 
можемо зробити висновок, що в умовах кризових явищ в економіці стан даного регулювання суттєво впливає на 
ефективний розвиток кредитного ринку і оптимальна система регулювання кредитної діяльністю передбачає досягнення 
інтересів суб’єктів кредитних відносин і органів, що їх регулюють. Криза поглибила постійні проблеми, пов’язані із 
недосконалістю законодавства, непрозорим і недосконалим державним регулюванням, невисокими інституційними 
можливостями і статусом регулятора. У сучасних умовах професійні об’єднання разом із регуляторами ринку НБУ і 
Нацкомфінпослуг відіграють значну роль у механізмі державного регулювання ринку кредитних послуг і повинні не тільки 
розробити, а й ефективно впровадити антикризові заходи на кредитному ринку. 

Об’єктом державного регулювання ринку кредитних послуг є власне кредитна послуга, в основі якої лежить кредит. 
Свої функції кредит може успішно виконувати лише в умовах розвинутої ринкової економіки, коли сутність кредиту і 
закономірності його руху можуть проявитися найбільш повно. В умовах перехідної економіки України функції кредиту 
реалізуються не повністю, що проявилося в низькій ролі кредиту в соціально-економічному житті суспільства. Ефективний 
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розвиток кредитних послуг ускладнюється також внаслідок економічної кризи та інфляційних процесів. У свою чергу, 
нестабільність у фінансовому секторі найчастіше розпочинається з дестабілізації у кредитній сфері. 

Досліджуючи економічний зміст кредиту, можна стверджувати, що сучасне господарство є «кредитним», а, отже, кредит 
– це всеохоплююче явище, що стимулює економічну активність суб’єктів господарювання та пов’язує їх широким колом 
економічних зв’язків. 

Отже, кредит, який передусім є фінансовим інструментом, що полегшує обмін, тісно пов’язує між собою реальний і 
фінансовий сектори економіки, сам по собі не є причиною, а лише передавальним механізмом кризових явищ з реального 
сектора у фінансовий і навпаки. Саме тому для попередження кризових явищ в економіці надзвичайно важливо розуміти 
суть взаємозв’язків загальної кредитної рівноваги. 

Отже, механізм державного регулювання ринку кредитних послуг являє собою сукупність методів, форм і інструментів, 
за допомогою яких забезпечується функціонування, регулювання, контроль за ринком кредитних послуг, а також захист 
прав і інтересів його суб’єктів. 

Механізм державного регулювання ринку кредитних послуг в умовах банківської кризи являє собою сукупність 
антикризових методів, форм і інструментів, за допомогою яких забезпечується функціонування, регулювання, контроль за 
ринком кредитних послуг, захист прав і інтересів його суб’єктів в умовах банківської кризи, а також зниження ризиків та 
забезпечення стабільності банківської системи. 

Примітки: 
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [авт. – уклад. В.Т. Бусель]. – К.: Ірпінь, ВТФ «Перун», 2004. 

– 1440с. 
2. Алпатова, Э.С. Государственное регулирование банковской системы в институциональной экономике / Э.С. Алпатова. 

Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006. - 228 с. 
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ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА 2013 РІК 
Розглянуто роль бюджетної політики в умовах глобалізації та сталого економічного розвитку сучасного суспільства. 

Здійснено оцінку пріоритетів сучасної бюджетної політики в Україні. Обґрунтовано необхідність коригування пріоритетів 
бюджетної політuки країни в умовах світової фінансової кризи. 

Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, бюджетна система, пріоритети реалізації. 
Постановка проблеми та її актуальність. Актуальною проблемою для будь-якої країни є ефективне використання 

бюджетних коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Проблема пріоритетів у бюджетній політиці є 
наслідком обмеженості ресурсів бюджету, адже формування його доходів у демократичній державі має об’єктивно 
визначені межі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування сучасної бюджетно політики в Україні активно 
вивчають вітчизняні вчені, а саме: С. О. Біла [4], Я. А. Жаліла [4], М. О. Кушнір [4], І. О. Лютий [2], В. Д. Макогон [3], О. О. 
Молдован [4], Н. С. Мєдвєдкова [4], А. І. Мярковський [6], Т. А. Тищук [4], І. Я. Чугунов [6], О. В. Шевченко [4]. Однак, 
попри велику кількість наукових робіт бюджетна політика потребує подальшого дослідження, оскільки визначення 
бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки. 

Виклад основного матеріалу. Бюджетна політика країни сприяє державній підтримці зростання національної 
економіки, створенню умови для залучення інвестицій, забезпечення фінансової стабільності в суспільстві. Згідно з 
кейнсіанською школою, бюджетна політика має вплив на сукупний попит і обсяг виробництва у складних економічних 
умовах за наявності чіткого обґрунтування ролі уряду для ефективного здійснення відповідних заходів [3, с.51]. 

Вона виступає також як ефективний механізм впливу на макроекономічні процеси в цілому. Реалізація економічних 
інструментів бюджетної політики забезпечує макроекономічний ефект, а з позицій бюджетної стратегії – довгострокову 
динаміку стабільності соціально-економічного розвитку [2, с. 18]. Крім того, механізм формування обсягу та структури 
доходів і видатків бюджету є важливою складовою бюджетного регулювання для забезпечення всебічного розвитку 
суспільства [6, с. 7]. 

Пріоритети бюджетної політики найбільшою мірою виявляються у напрямах державних видатків (див. табл. 1). 
Таблиця 1 

Структура видатків державного бюджету України, % [5] 
Стаття видатків Бюджет 2012 

року зі змінами 
(млн. грн.) 

Січень-грудень 
2012 рік 

Факт (млн. грн.) 

Бюджет 2013 
року (млн. грн.) 

Зміна,  % Структура 
держбюджету 

2013, % 
На 

загальнодержавні 
функції 

 
53604.7 

 
43991.0 

 
59937.7 

 
11.8 

 
14.5 

На оборону 17412.7 14485.4 16186.2 -7.0 3,9 
На громадський 
порядок, безпеку 
і судову владу 

 
35450.3 

 
36468.4 

 
38341.4 

 
8.2 

 
9,3 
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Продовження таблиці 1 
На економічну 
діяльність 

53869.5 49396.0 36499.4 -32.2 8,9 

На охорону 
навколишнього 
природного 
середовища 

 
3907.4 

 
4135.5 

 
4275.0 

 
9.4 

 
1,0 

На житлово-
комунальне 
господарство 

 
1195.4 

 
379.6 

 
51.0 

 
-95.7 

 
0,0 

На охорону 
здоров’я 

12026.2 11360.6 11997.8 -0.2 2,9 

На духовний і 
фізичний 
розвиток 

 
5545.0 

 
5488.5 

 
4592.1 

 
-17.2 

 
1,1 

На освіту 29603.7 30242.9 32489.1 9.7 7,9 
На соціальний 

захист та 
соціальне 

забезпечення 

 
62640.1 

 
59930.4 

 
67373.7 

 
7.6 

 
16,4 

Дотації 
вирівнювання 

(місцевим 
бюджетам) 

 
51649.9 

 
51649.9 

 
55695.4 

 
7.8 

 
13,5 

Субвенції та 
додаткові дотації 

71224.7 74179.0 62857.9 -11.7 15,3 

На покриття 
дефіциту 
Пенсійного 
фонду 

 
15323.9 

 
15323.9 

 
21763.8 

 
42.0 

 
5,3 

Всього 413453.5 395661.8 412060.5 -0.3 100,0 
 
Аналізуючи таблицю 1, ми спостерігаємо 42% зростання видатків на покриття дефіциту Пенсійного фонду, що являє 

собою невтішну тенденцію, оскільки це свідчить, що зборів із зарплат працюючого населення є недостатньо для того, аби 
забезпечити виплати пенсій усім пенсіонерам країни, тому є потреба у підтримці його через дотації центральним бюджетом. 
Якщо звернути увагу на видатки на загальнодержавні функції, спостерігається тенденція до їх збільшення майже на 12%, як 
бачимо себе уряд не обділив. Найбільше пригнічує ситуацію зменшення видатків на економічну діяльність на 32.2%, що є 
неприпустимим оскільки економічна діяльність в Україні потребує активізації. Зрозуміло, що у 2013 році вже не потрібно 
готуватись до Євро-2012, але ж варто розуміти, що основою державних доходів і ВВП є саме економічна діяльність, яку 
необхідно підтримувати всіма можливими способами та методами. Щодо видатків на житлово-комунальне господарство, 
незважаючи на відносно незначну суму 51 млн. грн., ситуація не настільки плачевна як здається з першого погляду, 
оскільки основні навантаження за цією статтею беруть на себе місцеві бюджети. Видатки на судову владу та громадський 
податок зросли, особливо зросли видатки на Генпрокуратуру – у порівнянні із 2010-12рр. вони зросли з 1,2 до 2,6 млрд. грн. 

Даним бюджетом передбачається зростання соціальних стандартів, зокрема, мінімальну заробітну плату встановлено у 
розмірі: з 1 січня – 1147 грн., з 1 грудня – 1218 грн. (приріст середньорічного показника (1153 грн.) до попереднього року 
(1098 грн.) становитиме 5%). У 2013 році на 6,5% передбачено підвищення посадового окладу працівника І тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки з метою зменшення грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною 
платою. Таким чином, з урахуванням зростання цих показників у держбюджеті-2013 видатки на оплату праці працівників 
бюджетної сфери та грошове забезпечення військовослужбовців збільшено на 9,8 млрд. грн. На кінець 2013 року, порівняно 
з аналогічним періодом 2012 року, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум зростуть на 7,4%, при індексі 
споживчих цін 4,8%. У бюджеті 2013 року передбачено соціальні видатки на рівні 61,5 млрд. грн. Із них, зокрема: допомоги 
сім'ям з дітьми – 40,1 млрд. грн.; надання пільг та житлових субсидій населенню 10,3 млрд. грн.; соціальний захист 
чорнобильців – 2,6 млрд. грн.; стипендії - 8 млрд. грн. [1]. 

Головними завданнями бюджетної політики є [4]: 
1) Продовження реформ бюджетної системи, передбачених Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр. а саме: 

підвищення ефективності державних видатків, основними заходами, реалізація яких дозволить підвищити ефективність 
державних видатків, є: удосконалення механізму середньострокового бюджетного прогнозування, продовження процесу 
оптимізації кількості бюджетних програм та кількості головних розпорядників бюджетних коштів, удосконалення 
програмно-цільового методу бюджетування (далі – ПЦМ), поширення ПЦМ на місцеві бюджети, забезпечення прозорості та 
відкритості бюджетного процесу; підвищення ефективності та продуктивності державних інвестицій; запровадження 
механізмів стримування необґрунтованого підвищення видатків соціального спрямування; розширення фінансової бази 
місцевих органів влади;  

2) Підвищення ефективності бюджетної політики та перегляд її окремих пріоритетів: зменшення дефіциту бюджету; 
зменшення боргового навантаження на економіку; збереження високого рівня інвестиційних видатків зведеного бюджету; 
підвищення соціальних стандартів та збільшення видатків на соціальні проекти; інвестиції в проведення реформ. 

Для наглядності ефективності бюджетної політики України було проаналізовано головний індикатор економіки країни – 
валовий внутрішній продукт. Під час визначення основних напрямків бюджетної політики на 2013 рік було враховано 
основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Зокрема, валовий внутрішній продукт 
номінальний – 1687,7 млрд. грн.; валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання – 104,5%; індекс споживчих цін 
(грудень до грудня попереднього року) – 105,9%; індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 106,3%; 
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фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців – 505,8 млрд. грн.; рівень 
безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, – 7%. приріст і найти чому не розумно [7]. 

Висновки. Отож, основна мета бюджетної політики полягає у забезпеченні стійкого довготривалого економічного 
зростання шляхом структурно-інноваційних перетворень економіки та створення сприятливого інвестиційного середовища. 
Потрібно забезпечити ефективне використання бюджетних коштів у всіх ланках бюджетної системи. Можливості щодо 
підвищення соціально-економічного розвитку країни пов’язані з підвищенням результативності і ефективності бюджетної 
політики. Пріоритетом бюджетної політики уряду України 2013 року залишатиметься зростання соціальних гарантій та 
покращення соціальної підтримки населення. 
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the Ukrainian budgetary policy's system of priorities has been estimated. The necessary of the budgetary policy's reorientation in the 
country has been grounded taking into consideration the worldwide financial crisis. 

Key words: the budget, the fiscal policy, the budgetary system, priorities of realization. 
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РОЛЬ ТА РОЗВИТОК БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ В УКРАЇНІ 
На сучасному етапі розвитку економіки все більшого значення набуває діяльність об’єднань підприємств – бізнес-

асоціацій, завдяки яким підприємці становлять потужну продуктивну силу, яка здатна спільними зусиллями вирішувати 
проблеми, продиктовані сучасними ринковими умовами. Саме тому особливо актуальними сьогодні є діяльність та розвиток 
бізнес-асоціацій та ефективне виконання покладених на них функцій. 

Метою є дослідження ролі та функціонування бізнес-асоціацій в Україні. 
Проблеми, пов’язані з діяльністю бізнес-асоціацій, досліджували такі науковці, як О.В. Діденко, Д.В. Ляпін, Л.С. 

Пономарьова та інші. 
Розвиток бізнес-асоціацій став складовою частиною інституційної модернізації у країнах з перехідною економікою.  У 

розвинених країн бізнес-асоціації відіграють важливу роль і активно сприяють поліпшенню економічного, політичного й 
соціального середовища як національного, так і світового ринків. Вони є ефективною формою самоорганізації ділового 
співтовариства і представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва. Також бізнес-асоціації часто 
виступають посередниками в діалозі між бізнесом і владою, відстоюючи інтереси всього бізнес-товариства. У результаті 
колективних дій, що реалізовуються через асоціації, звичайні люди отримують більше можливостей для активної участі в 
ухваленні рішень, що відповідають їхнім потребам [1]. 

Важливим етапом у розвитку бізнес-асоціацій став вступ України в Світову організацію торгівлі, коли 16 травня 2008 
року набрав чинності ратифікований Верховною Радою «Протокол про приєднання України до Марракеської Угоди про 
створення Світової організації торгівлі» [2] і Україна стала повноправним 152-м членом цієї організації. Крім цього, у 2008 
році Україна зобов’язалася керуватися у першу чергу міжнародними, а не національними і регіональними стандартами.  

Але незважаючи на це, необхідно окремо означити, що будь-яке успішне використання можливостей, пов’язаних з 
участю у глобальній економіці, передбачає в першу чергу знання правил цієї діяльності. 

 На сьогодні це, по-перше, багатосторонні угоди з торгівлі, що становлять основу Марракеської угоди про заснування 
СОТ 1994 року. А по-друге – наявність зацікавлених та вмотивованих груп в країні, які будуть використовувати це знання 
та можливості на користь українського національного бізнесу.  

Потрібно уточнити, що на сьогодні в Україні уряд не виконує цих завдань, оскільки не відчуває вимог щодо такого 
захисту від національних бізнес структур.  

В нових умовах бізнес-асоціації стають одним з найвпливовіших інструментів. Бізнес-асоціації є сформованими групами 
тиску на владу, вимагаючи ефективного застосування правил та норм СОТ (але, до речі – задля цього бізнес-асоціації самі 
мають досконало знати правила СОТ, щоб правильно висувати свої вимоги до національного уряду, та урядів інших країн). 
Також бізнес-асоціації за рахунок акумуляції інтелектуальних та інших ресурсів своїх членів в рамках СОТ виступають як 
інформаційні центри для своїх членів. 

Роль бізнес-асоціацій у структурі СОТ фактично є провідною. Саме бізнес-асоціації як повноважні представники та 
провідники інтересів різних секторів економіки країни мають формувати «попит» на «позицію» країни у всіх аспектах 
функціонування СОТ – від захисту національних виробників на зовнішньому та внутрішньому ринках до рішень міністра 
при голосуванні на Конференції Міністрів.  
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Очевидно, що за умови пасивності бізнес-асоціацій, представники виконавчої влади країни будуть самі формувати такий 
попит, виходячи із власних уявлень про інтереси бізнесу та суспільства або, не враховувати ці інтереси, оскільки вони не є 
чітко сформульованими. Однак активні бізнес-асоціації можуть змінити ситуацію, змусивши державу враховувати реальні 
інтереси бізнесу при формуванні позиції України на міжнародній арені [3]. 

Об’єднання підприємців найчастіше надають такі види послуг: проведення тренінгів; надання інформації; проведення 
семінарів; проведення конференцій; проведення круглих столів; проведення маркетингових досліджень; пошук партнерів, 
налагодження ділових контактів; доступ до новітніх комп’ютерних технологій; пошук фахівців для підприємств-членів 
об’єднання; сприяння просуванню товарів та послуг своїх членів на зовнішніх ринках [4]. 

Згідно з підрахунками, лише 13,2 % українських малих і середніх підприємств є членами бізнес-асоціацій, 2,5 % 
підприємств належали до бізнес-асоціацій раніше, але припинили своє членство в них. Відповідаючи на питання про 
причини того, чому вони не належать до жодної бізнес-асоціації, керівники малих і середніх підприємств найчастіше 
зазначають, що від бізнес-асоціацій немає жодної користі (34,2 %) [5].  

Можна виділити такі основні фактори, які впливають на успіх бізнес-асоціацій: наявність конкуренції в секторі; 
підвищена увага до сектору з боку держави; наявність можливостей підтримки сектора на стороні держави; формальна 
убудованість асоціацій в систему прийняття рішень; організація ефективної взаємодії з потенційними контрагентами; 
здатність представляти інтереси галузі [6]. 

Отже, на бізнес-асоціації покладено багато функцій для реалізації у ринковому середовищі, особливо після вступу 
України до Світової організації торгівлі. Проте, незважаючи на достатньо велику кількість, бізнес-асоціації не виконують 
повною мірою покладені на них функції. Необхідно активізувати не тільки інформаційну функцію, яка є безумовно дуже 
важливою, а й дієво встановлювати діалог з державою, представляти та захищати інтереси учасників об’єднання чи галузі.  
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THE ROLE AND DEVELOPMENT OF BUSINESS ASSOCIATIONS IN UKRAINE 
In theses analyzes the importance of business associations in the market environment. The basic services provided by 

associations of undertakings, such as business associations. The role of business associations in Ukraine and the efficiency of their 
operation. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ 
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

В сучасних умовах господарювання актуальною проблемою для підприємств стає організація розрахунків з бюджетом 
по ПДВ. 

На даний час у країні склалася ситуація, коли під час обчислення та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) 
інтереси фізичних і юридичних осіб не збігаються з інтересами держави. Основною причиною цього є низька податкова 
культура громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, а звідси — значна тінізація економіки. Тому запобігання 
ухилянню від оподаткування або мінімізації сплати податків є одним із ключових напрямів діяльності податкової служби, 
що здійснюється за допомогою інформаційно-роз’яснювальної роботи та контролю. 

Контрольні дії охоплюють усю систему оподатковування (окремі податки, групи платників тощо). Важливість контролю 
зростає, що обумовлено суттєвою залежністю бюджетів усіх рівнів від податкової складової. 

В Україні сьогодні особливої актуальності набула проблема ефективної організації податкового контролю. 
Удосконалення системи податкового контролю розрахунків підприємств з бюджетом по ПДВ дозволить оптимізувати 
платежі до бюджету та сприятиме ліквідації тіньової економіки, що значно вплине на інвестиційний клімат держави у 
цілому. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні положень щодо удосконалення податкового контролю за нарахуванням та 
сплатою податку на додану вартість. 

Проблеми податкового контролю розрахунків підприємства з ПДВ досліджували Б.А. Карпінський, В.А. Онищенко, 
К.В.Хмільовська, А.П. Чередніченко. 

Проте проблема здійснення податкового контролю розрахунків за ПДВ вимагає подальшого вивчення з врахуванням 
напрацювань вітчизняних вчених. 

Податковий контроль розглядається з двох сторін: як функція або елемент державного управління економікою; як 
особлива діяльність з виконання податкового законодавства України. Ці дві сторони податкового контролю знаходяться у 
нерозривній єдності і неперервному розвитку і удосконалюванні. 

Проведення податкового контролю здійснюється за наступними етапами: 
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1. Передперевірочний аналіз. 
2. Планування контролю. 
3. Контакт з об’єктом контролю. 
4. Документальна перевірка. 
5. Завершальний етап контролю. 
6. Реалізація і контроль за виконанням матеріалів контролю. 
Податковий контроль здійснюється органами податкової служби у формі камеральної податкової перевірки або 

документальної перевірки ( планової та позапланової, виїзної або невиїздної). 
Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на 

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. 
Камеральна перевірка здійснюється на підставі бухгалтерської звітності, податкових декларацій (розрахунків) та інших 

документів і додатків, що надаються у податкову адміністрацію, а також даних, що є в органах державної податкової 
служби, документів і відомостей. Камеральна перевірка оформляється актом, підписаним податковим інспектором, що 
здійснив перевірку, і керівником податкової служби. Матеріали камеральної перевірки використовуються для проведення 
наступних податкових перевірок [1, c. 160] 

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування 
ПДВ. 

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок. Документальна позапланова 
перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться а наявності хоча б однієї з 
обставин, визначених Податковим кодексом України. 

Проведення податкового контролю здійснюється за такою схемою: 
1. Реєстрація платників. 
2. Прийом звітності. 
3. Проведення камеральних перевірок. 
4. Начислення платежів до сплати. 
5. Контроль за своєчасністю сплати податків і зборів. 
6. Проведення документальних перевірок. 
7. Контроль за виконанням матеріалів перевірок [2, с. 34] 
Щоб бути успішною впродовж тривалого часу та досягти своїх цілей, організація податкового контролю має бути 

ефективною та результативною. Як відомо, організація податкового контролю являє собою інструмент координації 
основних контрольних складових, таких як: 

1. контроль за дотриманням податкового законодавства; 
2. перевірку правильності начислення податків, зборів та інших обов’язкових платежів; 
3. перевірку якості постановки і ведення податкового та бухгалтерського обліку об’єктів оподаткування; 
4. забезпечення своєчасного і повного внесення суми податків, що начисляються до уплати; 
5. оподаткування фінансових і адміністративних стягнень на порушників податкового законодавства; 
6. профілактику податкових правопорушень. 
На сьогодні актуальною є проблема ефективної організації податкової перевірки для забезпечення об’єктивної оцінки 

господарської діяльності платника податку. Тому вважаємо необхідним запропонувати такі шляхи удосконалення 
податкового контролю за нарахуванням і сплатою податку на додану вартість: 

 зосередження уваги податкових органів на роботі з великими платниками податку, на які припадає найбільша частка 
податкових надходжень до бюджету; 

 перевірка платників, в яких в попередніх роках були виявлені порушення; 
 перевірка великих платників податків не вибірковим способом, а суцільно; 
 створення ефективної системи відбору платників податків для проведення документальних перевірок, що дає 

можливість вибрати найбільш оптимальний напрямок використання обмежених кадрових і матеріальних ресурсів 
податкової інспекції, досягти максимальної результативності податкових перевірок при мінімальних витратах зусиль і 
коштів, завдяки відбору для перевірок таких платників податків, імовірність виявлення податкових порушень у яких є 
найбільшою;  

 створення системи підтримки та використання повідомлень громадян про факти ухилення від оподаткування; 
 налагодження системи виготовлення та розповсюдження бланків податкової та бухгалтерської звітності, реєстрів 

обліку;  
 налагодження системи консультаційних пунктів, у тому числі й електронних; 
Подальше формування податкової політики в Україні має бути спрямоване на побудову стабільної та зрозумілої системи 

оподаткування, зокрема – вдосконалення існуючої системи організації податкового контролю. 
Примітки: 

1. Водоп’янова В. ПДВ: практика застосування ПКУ/ Спеціальний випуск бухгалтерського тижневика “Дебет - 
Кредит” . – 2012. - № 30-31. – С 144-239. 

2. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. Посібник / Г.Ю. Ісаншина. – Краматорськ: ДДМА, 2003. – 160с.  

Olesya Nabyt 
Ivan Franko National University of L’viv 

IMPROVING TAX CONTROL ON CALCULATION AND PAYING VALUE ADDED TAX 
In the article is considered control making by tax authorities about correct calculating and paying value added tax. Is proved 

theoretical base of tax control on calculation and paying value added tax. Considered mining  documentary and cameral inspection. 
Particular attention is paid to the checking of the tax credit that appears payer in the second section declaration. The article deals with 
the nature and features of the tax control as one of the elements of tax policy and identified problem tasks for its improving. 
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РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МАЛОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
УКРАЇНІ 

Світова практика економічних перетворень показує, що мале підприємництво відіграє фундаментальну роль у зростанні 
економіки. Як країна з сприятливим географічним, природно-ресурсним та кліматичним потенціалом, Україна може стати 
державою з пріоритетним розвитком аграрної сфери, де головною силою виступить мале аграрне підприємництво.  

На сучасному етапі розвитку мале аграрне підприємництво в Україні зіткнулося з низкою проблем, які суттєво 
перешкоджають його ефективному функціонуванню. Як важливий структурний елемент ринкової економіки - мале аграрне 
підприємництво потребує належної державної підтримки і сприяння розвитку. Серед проблем, які гальмують розвиток цієї 
сфери окрім ризикованості, невисокої державної підтримки, застарілої матеріально-технічної бази, низького рівня 
впровадження інновацій є відсутність належних інституційних умов. Водночас підприємець може реалізувати свої здібності 
лише з допомогою  сформованих формальних та неформальних інститутів. 

Якщо формальні  (інститут власності;  інститут державного управління та законодавчого регулювання; інститут 
контрактів; інституції економічної та соціальної інфраструктури на селі; інституції аграрного підприємництва) 
встановлюються чи змінюються за короткий період часу, то неформальні  (селянські традиції, психологічні особливості 
поведінки селян, звичаї) створюються протягом тривалого періоду і не піддаються швидким змінам. Створення сприятливих 
умов розвитку малого підприємництва на селі потребує  визначення ступеня впливу неформальних інститутів на діяльність 
малого підприємства.  

Інституційний механізм тісно пов’язаний із поняттям «інститут», який формує основні правила і обов’язки в 
підприємницькій діяльності. Присутність інформаційної складової, яка сприяє взаємозв’язку інститутів, відрізняє 
інституційний механізм від інституційного середовища [1, с. 6], яке можна трактувати як «сукупність формальних і 
неформальних інститутів, які забезпечують сприятливі умови для суб’єктів підприємництва через накладення обмежень і 
надання додаткових можливостей, мінімізуючи транзакційні витрати»  [4, с. 88]. З визначення інституційного середовища 
можемо сформувати суть інституційного механізму, який включає в себе сукупність заходів і стимулів, спрямованих на 
підтримку ефективного розвитку малих аграрних підприємств. Дуглас Норт виокремлював інституційний механізм як 
особливий вид механізму, функціонування якого надає змогу забезпечувати як створення правил, так і відслідковування 
наслідків їх застосування [6]. Даний механізм базується на поєднанні чинників макро- та мікроекономічного середовища з 
урахуванням державного  і ринкового елементів.. В той час, як основний тягар щодо формалізованих правил та обов’язків 
покладено на державу. Сам механізм виникає після їх затвердження і впровадження даних вимог в повсякденну діяльність. 
Більш сучасною теорією є неоінституціоналізм, засновником якої вважається американський економіст Р. Коуз. Вчений 
правдиво підкреслює важливість неформальних інститутів, які визначають поведінку підприємств. 

Інституційні зміни протягом останніх років забезпечили формування багатоукладної економіки і нових норм, правил, 
тобто інституцій. В аграрному секторі організаційно-правовими структурами малих форм виступили: фермерські 
господарства, малі підприємства, товарні особисті селянські господарства. Проте, існують специфічні особливості розвитку 
малого підприємництва в сільській місцевості, зумовлені історичними і трудовими традиціями, соціально-психологічними 
характеристиками та низькою мобільністю робочої сили, схильністю економічно активного населення до пошуку заробітку 
поза сільською місцевістю[5; с. 133]. 

Інституційний механізм малого аграрного підприємництва, який полягає у методології формування і функціонуванні 
інституцій, покликаних забезпечити ефективний розвиток агарного сектору, включає такі фази:  

 -  формування окремих інституцій; 
     -  побудова інституційної матриці; 
 -  формування інституційного середовища; 
    - інституційне забезпечення функціонування аграрного сектору, тобто підключення механізму примусу; 
- підготовка інституцій чи інституційного середовища в цілому до трансформації – інституційна динаміка [3]. 
 Таким чином, головною метою інституційного механізму розвитку малих аграрних підприємств в Україні є створення 

ефективного інституційного середовища, результативними ознаками якого мають стати: формування якісно нової системи 
мотивації підприємців, ефективне ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, екологічно орієнтована поведінка 
суб’єктів господарської діяльності.  

Примітки: 
1. Інституційний механізм розвитку аграрної економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Надія Василівна Білецька. – Львів : ЛНУ, 
2012. – 20 с. 

2. Економіка України: національна стратегія розвитку : Монографія / За ред. Л. С. Гринів. – Львів : Видавничий центр 
Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2008. – 444 с. 

3. Кифяк В. І. Сутність інституційного механізму розвитку аграрних підприємств / В. І. Кифяк // IV Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (22-23 декабря 2011г.) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20111222/3_kifyak.php 

4. Остапенко Н. В. Сутність і структура інституціонально-економічного механізму підтримки малого підприємництва / 
Н. В. Остапенко // Актуальні проблеми економіки. – К., 2010. – Вип. 7 (133). – С. 86-94. 

5. Малік М. Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва:трансформація та ефективність / М. Й. Малік, О. Г. 
Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 132-139. 

6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; Пер. с англ. А.Н. 
Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М. : Фонд экономической книги “Начала”, 1997. – 188 с. 
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DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL MECHANISM OF SMALL AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE 
In theses considered the role of institutional mechanisms in the development of small agricultural enterprises in Ukraine. Filed 

phase of institutional mechanism and its difference from the institutional environment. Highlighted specific characteristics of small 
businesses in rural areas. 

Ольга Нестор  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 
Бізнес-план як один із важливих інструментів, які визначають стратегію розвитку фірми, реалізує організаційно-

економічний та фінансовий аспекти її функціонування, дає техніко-економічне обґрунтування конкретних заходів щодо 
покрашення результатів діяльності. Реалізація стратегії ґрунтується на широких інвестиційних програмах, що є 
складниками цілої системи взаємопов'язаних технічних, організаційних та економічних змін за визначений проміжок часу 
[1]. 

Питанням складання бізнес-планів присвячено багато робіт зарубіжних та вітчизняних учених-економістів: К. 
Кіпермана, Н. Крилової, І.В. Ліпсіса, Г.Д. Львовського, В.Д. Маркової, М. Муллей, О.І. Пальчик, Г. Пітерса, А.Р. Полякова, 
Х. Роузена, Ю.І. Скирко, Р. Уотермена, В. Хруцького та ін. [5] 

Дослівно термін "бізнес-план" у перекладі з англійської означає план підприємницької діяльності. У прикладному ж 
розумінні – це документ, у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, охарактеризовано 
ринкові, виробничі, організаційні, фінансові аспекти майбутнього бізнесу та особливості управління ним. Призначення 
цього документа – накреслити курс компанії чи підприємства на певний проміжок часу. У ньому визначаються 
перспективні та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу 
ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги 
фінансових і матеріальних ресурсів для втілення проекту. 

Бізнес-план дає змогу перевірити й реалістичність підприємницької ідеї ще до початку втілення її у практику. Можливо, 
в результаті підготовки документа з'ясується, що за даних економічних умов здійснення підприємницького проекту є 
нереальним або економічно недоцільним. [2] 

Структура бізнес-плану і міра його деталізації залежать від масштабності запропонованих у ньому змін і сфери їх 
застосування, від розмірів передбачуваних ринків збуту товарів та послуг, наявності конкурентів, джерел фінансування 
інвестицій. 

Незважаючи на відмінності, у бізнес-планах можна виділити у їх складі наступні розділи: 
1. Резюме. 
2. Товари та послуги. 
3. Ринки збуту й конкуренція. 
4. План маркетингу. 
5. План виробництва. 
6. Управління й організація. 
7. Оцінка ризиків. 
8. Стратегія фінансування. 
9. Фінансовий план. [4] 
Зупинимося детальніше на такій складовій бізнес-плану, як фінансовий план. Цей розділ є завершальним. Його мета – 

представити достовірну систему даних, що відбивають очікувані фінансові результати діяльності фірми,  тобто показати їх у 
вартісному вираженні. Якщо дані відповідним чином проаналізовані та обгрунтовані, то це збільшує привабливість проекту 
для інвесторів. Саме з цього розділу інвестор довідається про прибуток, на який він може розраховувати, а кредитор – про 
здатність потенційного позичальника погасити борг.   

Важливо пам’ятати, що фінансовий план не повинен мати розбіжностей із даними, що представлені в інших розділах 
бізнес-плану. У ньому повинні бути у стислій формі викладені усі вихідні дані, що використовувалися для розробки плану. 

Належним чином розроблений фінансовий план можна використати для того, щоб оцінити резерви фірми, крім того це 
дає можливість для розробки її робочого бюджету. 

Структура фінансового плану включає три складові: прогнозний звіт про прибутки та збитки (доходи та видатки), 
плановий баланс активів і пасивів фірми та прогнозний звіт про рух грошових коштів.  

У прогнозному звіті про прибутки та збитки (доходи та видатки) відображається операційна діяльність фірми у 
визначеному періоді. Такий прогноз складається на перші три роки, причому дані на перший рік подаються з помісячною 
розбивкою. Показує прогнозний обсяг продажів, собівартість реалізованої продукції та різноманітні видатки. Завдання 
цього документа – показати динаміку прибутку.  

У плані-балансі показано фінансовий стан фірми на кінець конкретного періоду. Його рекомендовано укласти на 
початок та кінець першого року реалізації. Це менш важливий документ, ніж інші два, однак його ретельно вивчають 
фахівці комерційних банків  для оцінки тих сум, які мають бути вкладені в активи різних видів, а також для того, щоб 
оцінити, за рахунок яких пасивів фірма фінансуватиме створення чи придбання цих активів. Аналізуючи його ,можна 
отримати інформацію про зростання активів та стійкість фінансового стану фірми у визначений період часу. 

Прогнозний звіт про рух грошових коштів демонструє надходження і відтік готівки, а також залишки грошових коштів у 
динаміці. Головним завданням цього документа є перевірка синхронності надходження та витрачання грошових коштів. 
Цей звіт складається на основі плану грошових надходжень та виплат. 

Якщо для якогось періоду виявиться, що виплати перевищують надходження, то треба вживати заходів для виправлення 
такого стану.  

Крім того, фінансовий план повинен передбачати стратегію фінансування, отже повинен мати відповіді на такі питання: 
1. Скільки потрібно коштів для реалізації проекту? 
2. З яких джерел будуть отримані інвестиції? 
3. На що будуть витрачені інвестиції? 



1st International Scientific Internet-Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 27 FEBRUARY, 2013  
STRATEGIC GUIDELINES OF UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT 

162 

4. Яким чином інвестиції підвищать прибутковість підприємства?  
5. Яку частку коштів планується отримати у вигляді кредиту, а яку – залучити як пайовий капітал? 
6. Коли буде отримано перший прибуток? (Для цього зазвичай проводиться аналіз точки беззбитковості, що показує 

необхідний обсяг продажів для того, щоб компанія змогла вчасно та без сторонньої допомоги виконати свої зобов’язання.) 
7. Яка прибутковість інвестицій? 
Належним чином складений фінансовий план служить також основою для комплексної поетапної оцінки розвитку 

підприємства, виконання проекту. Дані ,котрі можуть викликати сумніви або заперечення в інвесторів ,потрібно 
супроводжувати додатковими розрахунками та коментарями. 

Отже,можемо зробити наступні висновки: бізнес-план є інструментом стратегічного планування та оперативного 
управління діяльністю підприємства, основою поточного планування. Саме завдяки ретельно складеному бізнес-плану 
полегшується залучення капіталу, мінімізуються ризики та покращується управління в цілому.  

Примітки: 
1. Кныш М.И. Конкурентные стратегии : учебн. пособие. – Спб., 2000. – 248 с. 
2. Масленніков О.Ю., Сіжук Ю.А. Бізнес-планування  в системі споживчої кооперації України // Науковий вісник, 2007, 

вип. 17.4. -  С.231-233. 
3. Матюшко В., Клименко. А. Бизнес-план – сделай сам (Консультации по составлению бизнес-плана промышленного 

предприятия) // Бизнес (документы, комментарии, консультации), 2007. – № 34. 
4. Свиридко С.В. Бізнес-план як ефективний інструмент планування інвестиційних заходів в умовах зовнішнього 

середовища, що змінюється [Електронний ресурс] / Свиридко С.В. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2011_1/tom1/354.pdf 

5. Черничко  Т.В., Удовенко А.М. Удосконалення бізнес-плану як форма стратегічного планування виробничого 
підприємства (на прикладі ринку кондитерських виробів в Україні). // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – 
С. 217-220. 

Olha Nestor 
Ivan Franko National University of L’viv 

FINANCIAL PLAN AS AN IMPORTANT PART OF BUSINESS PLANNING 
In the thesis highlights the concept of "business planning" are typical sections of a business plan. In addition, considerable 

attention is paid to the financial plan as an important part of business planning, and given its detailed description. 

Оксана Оберван 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
Існування якісної системи соціальних стандартів та гарантій є ознакою ефективної соціальної політики, яка має 

передбачати не лише закріплення їх у своїх нормативно-правових актах, але і виконання та реалізацію на практиці. 
Соціальні стандарти та гарантії є визначальними для державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в 
матеріальних благах і послугах, а також для формування фінансових ресурсів, що спрямовуються на їх реалізацію. Вони 
дають змогу реалізувати стратегічну мету сучасної цивілізованої держави – забезпечити високі стандарти життя та рівний 
доступ її громадян до суспільних благ та послуг.  

Процес формування соціальних стандартів та створення системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів 
розпочався в державі із прийняттям Закону України “Про прожитковий мінімум” (1999 р.) та Закону України “Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” (2000р.). Існуючі в теперішній час соціальні гарантії, норми та 
нормативи, встановлені українським законодавством, закріплюють конституційні права і гарантії громадян по обмеженій 
сукупності показників і регулюють в основному відносини у сфері праці, охорону здоров’я громадян у сфері праці, гарантії 
зайнятості населення, мінімальні гарантії соціального захисту, мінімальну забезпеченість послугами галузей соціальної 
сфери [2]. 

Загальна декларація прав людини проголошує право кожного на рівну оплату за рівну працю, на справедливу і 
задовільну винагороду, що забезпечує гідне існування для нього самого та його родини. Відповідно до цього принципу 
Конституція України визнає право кожного на винагороду без будь-якої дискримінації і не нижче встановленої державою 
мінімальної заробітної плати [1]. 

Однак українська практика в цьому напрямі ще вельми далека від критеріїв і стандартів, встановлених у країнах з 
ринковою економікою, що ще раз підтверджує відмінність життєвих рівнів у цих державах. Так, Європейським комітетом з 
соціальних прав як загальний для всіх країн-членів Європейського Союзу встановлено принцип соціальної справедливості, 
що визначає розмір мінімальної заробітної плати в 60 % або, щонайменше, в 50 % від величини середньої в конкретній 
країні заробітної плати [3]. 

Найбільш висока мінімальна заробітна плата серед країн Євросоюзу встановлена в Люксембурзі (1642 євро), Ірландії 
(1462 євро) і Бельгії (1387 євро). Найбільш низькій рівень мінімальної заробітної плати в ЄС зафіксовано в Болгарії (123 
євро) та Румунії (153 євро) [3]. В Україні у 2012 р. вона складає 112 євро. У більшості європейських країн мінімальна 
заробітна плата становить 35–40 % від середньої зарплати. Фактично, за даними Світового банку, співвідношення 
мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму у Великій Британії становить 6,4:1, Франції — 4,7:1, Латвії, Польщі 
— 1,5:1, Естонії — 1,3:1 [5]. 

Протягом останніх років в Україні спостерігається стійка тенденція до підвищення рівнів мінімальної заробітної плати 
та прожиткового мінімуму (табл.1), що є позитивним чинником соціального розвитку. Проте діапазон співвідношення між 
прожитковим мінімумом і мінімальною заробітною платою за період з 2000 по 2012 р. (0,407—1,024) не відповідає не тільки 
стандартам Європейського Союзу (за стандартами ЄС мінімальна заробітна плата має перевищувати прожитковий мінімум 
у 2—2,5 разу), а й чинному законодавству України, де зазначено, що мінімальна заробітна плата повинна бути не меншою 
за прожитковий рівень (лише з листопада 2009 р. співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму 
склало 1:1, а у 2012 р. – 1:1,3). 
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Таблиця 1 
Співвідношення мінімальних соціальних стандартів в Україні 

[розроблено автором на основі джерел 3; 4] 
 

Прожитковий мінімум 
для осіб працездатного 

віку, грн. 
(середньозважена 

величина) 

Середня 
заробітна 
плата, грн. 

Співвідношення 
середньої 

заробітної плати 
та прожиткового 

мінімуму 

Мінімальна 
заробітна плата, 

грн. 
(середньозважена 

величина) 

Співвідношення 
мінімальної 

заробітної плати з 
прожитковим 
мінімумом для 

осіб 
працездатного 

віку 

Співвідношення 
мінімальної та 
середньої 

заробітної плати 

2000 287,63 230 0,8 109 0,38 0,47 
2001 331,05 31 1 0,9 118 0,36 0,38 
2002 365,0 376 1,03 153 0,42 0,41 
2003  365,0 462 1,3 187 0,51 0,40 
2004 386,73 590 1,5 216 0,56 0,37 
2005 453,0 806 1,8 300 0,66 0,37 
2006 495,0 1041 2,1 365 0,74 0,35 
2007 553,75 1351 2,4 430 0,78 0,32 
2008 649,5 1806 2,8 533 0,82 0,30 
2009 681,5 1906 2,8 643 0,94 0,34 
2010 894,0 2239 2,5 922 1,031 0,41 
2011 972, 5 2633 2,7 1004 1,033 0,38 
2012 1107,8 2999 2,7 1134 1,024 0,38 

 
Аналіз вітчизняної практики показує, що назріла нагальна потреба впровадження в практику соціального управління не 

соціальних мінімумів, а якісної системи соціальних стандартів з позиції нормальної життєдіяльності людини. Соціальні 
стандарти – це ідеологія життя, яка вже давно слугує базовим принципом в Європейських країнах. Формування такої 
системи потребує удосконалення положень Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії” щодо визначення понятійного-категоріального апарату соціальних стандартів та гарантій та методичних підходів 
щодо розрахунків їх розмірів. 

З точки зору понятійного апарату, необхідно переглянути визначення понять соціальні стандарти, прожитковий 
мінімум, соціальні гарантії, оскільки жодне з них не відповідає їх сутності. З метою упорядкування вживання термінів та 
недопущення їх заміщення (як це сталося, наприклад, з поняттям прожитковий мінімум, який ототожнено з базовим 
соціальним стандартом) необхідно створити термінологічний словник стосовно соціальної сфери з чітким визначенням всіх 
понять. 

Необхідною є розробка системи соціальних стандартів, яка б дійсно забезпечувала гідний рівень життя населення та 
відповідала європейським стандартам, при цьому її запровадження має передбачати поступові етапи досягнення цих 
стандартів протягом декількох років окремо для кожної категорії населення. З огляду на це, в основу розрахунку допомог 
необхідно закласти не прожитковий мінімум, як це визначається в діючих соціальних законах, а соціальні стандарти. 

Примітки: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 
2. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, Відомості Верховної Ради , 2000, 

№48, ст.409. 
2. Балтачеєва Н. А. Теорія та практика формування і реалізації соціальної політики в Україні: монографія ⁄  Н. А. 

Балтачеєва ⁄ МОН України. Донецький нац.. ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С.71-89. 
3. Лагутін В.Д. Політика заробітної плати у стратегії економічної стабілізації; Монографія. – Луцьк;”Вежа”.2000.-109 с. 
4. Державний комітет статистики України: htth // www. ukrstat.gov.ua 
5. Соціально-економічна захищеність населення України: Збірник матеріалів, підготовлених до міжнародної науково-

практичної конференції. – Київ, 2001. – 406 с. 

Oksana Obervan 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE ROLE OF SOCIAL STANDARDS IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE 
The article discusses the basic social rights of citizens in Ukraine, including such social standards and safeguards as the living 

wage and minimum wage. Also paper provides a comparative description of the basic social rights of EU citizens and citizens of 
Ukraine and offers number of social security rights that are recommended for use in Ukraine. 

Оксана Оксенюк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТНИХ  
НАДХОДЖЕНЬ УКРАЇНИ 

Визначення оптимальної стратегії забезпечення фінансування державних видатків є надзвичайно важливим завданням, 
особливо для країн з транзитивними економіками, які найбільше відчувають негативний вплив світової фінансово-
економічної кризи. Необхідним є пошук шляхів зменшення бюджетного дефіциту, в першу чергу, за рахунок ефективного 
використання інструментів фіскальної політики. На сучасному етапі одним із основних дохідних джерел Державного 
бюджету України залишається податок на додану вартість (далі ПДВ), і саме з цим податком пов’язані найбільші ризики 
недовиконання наповнюваності бюджету, тому питання визначення напрямів реформування ПДВ за умови суттєвих 
бюджетних обмежень є доволі актуальним.  
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Питанням, пов'язаним з функціонуванням ПДВ та його роллю у формуванні доходів Державного бюджету, присвячені 
праці вітчизняних науковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буряковського, В. Бесєдіна, О. Василика,  А. Гальчинського, 
В. Геєця, О. Данілова, А. Дриги, Б. Карпінського,  В. Копилова, А. Крисоватого, І. Луніної, В. Мельника, Л. Новицької,  В. 
Суторміної, В. Федосова, С. Юрія та інших. Більшість з них порушували проблему бюджетного відшкодування ПДВ як 
основну причину його неефективності в умовах розвитку податкової системи України. 

Широке поширення ПДВ отримав завдяки підписанню в 1957 році в Римі договору про створення Європейського 
економічного співтовариства, згідно з яким, країни, що його підписали, повинні були гармонізувати свої податкові системи 
в інтересах створення спільного ринку. У 1967 році друга директива Ради ЄЕС проголосила ПДВ головним непрямим 
податком Європи, наказуючи всім членам Співтовариства ввести даний податок у свої податкові системи до кінця 1972 
року. У тому ж 1967 році ПДВ почав функціонувати в Данії, в 1968 – у ФРН. 

В даний час ПДВ стягується більш ніж у ста сорока країнах світу: майже в усіх європейських країнах, Латинській 
Америці, Туреччині, Індонезії, ряді країн Південної Америки. У США і Канаді застосовується близький за методом 
стягнення до ПДВ податок з продажу [1]. 

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. У Податковому кодексі України (далі ПКУ) зазначено, що ставка ПДВ залишається без 
змін і у 2011-2013 рр. буде становити 20 %, а також поставка металобрухту, відходів та зернових культур до 1 січня 2014 р. 
взагалі звільнені від оподаткування. З 1 січня 2014 р. ставка ПДВ становитиме 17 % [2]. 

ПДВ сьогодні є одним з найголовніших джерел формування бюджету та важливою фінансовою базою держави, що 
підтверджує аналіз структури надходжень до Державного бюджету. В 2011 році до Державного бюджету надійшло 261,6 
млрд грн податкових надходжень, що на 94,7 млрд грн, або на 56,8 %, більше відповідного показника минулого року. У 
порівнянні (без урахування надходжень рентної плати та зборів на паливно-енергетичні ресурси, віднесених з 1 січня 2011 
року до податкових надходжень), обсяг податкових надходжень збільшився на 73,6 млрд грн, або на 44,1 %. Частка 
податкових надходжень становила 83,9%, а частка ПДВ становила 41,7% доходної частини Державного бюджету України. 

У 2011 р. доходи від ПДВ до Державного бюджету України становили 130093,8 млн грн, що на 43777,9 млн грн, або на 
50,7 %, більше відповідного показника попереднього року. Динаміку надходжень ПДВ протягом 2004-2011 рр. показано на 
рис. 1. 

Рис. 1. Динаміка надходжень ПДВ до Державного бюджету України, млрд грн 
Побудовано за даними [3, 4, 5] 

 
Аналізуючи наведені вище дані, можна стверджувати про важливість застосування ПДВ у податковій сфері України, 

адже він має значний вплив на формування Державного бюджету країни загалом. Протягом 2004-2011 рр. ПДВ підтверджує 
статус головного бюджетотвірного податку. Так, обсяг надходжень ПДВ у 2004 р. становив 16,7 млрд грн, а у 2008 р. - 92,1 
млрд грн, що у 4,5 раза більше порівняно з 2004 р. Значне зростання суми ПДВ пояснюється тим, що з 2004 р. система 
оподаткування ПДВ була досить стабільною та принесла прогресивні результати. Крім цього, 2008 р. можна вважати "роком 
ПДВ", оскільки саме цьому податку приділено найбільше уваги та зроблено істотні кроки з удосконалення його 
адміністрування. У 2009 р. обсяг надходжень від ПДВ зменшився на 8,13%, що спричинено фінансово-економічною 
кризою, яка почалась у вересні 2008 р. У 2010 р. зріс на 2,03%, а у 2011 р., як зазначалось вище, на 50,72%. В цілому за 
досліджуваний період обсяг надходжень від ПДВ до Державного бюджету зріс майже у 8 разів. 

Отже, можна стверджувати, що роль ПДВ як фіскального засобу в доходах Державного бюджету України є визначною. 
Ця форма оподаткування перетворилася у вагоме джерело формування державних доходів, хоча і досі залишається одним із 
найбільш суперечливих податків, тому через наявність істотних проблем при його справлянні, може перетворитися з 
бюджетотвірного в бюджетовитратний. 

Примітки: 
1. Податок на додану вартість [Електронний ресурс] / сайт Вікіпедія. – Режим доступу: http://uk. wikipedia. 

org/wiki/Податок_на_додану_вартість 
2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу:  http://www.sta.gov.ua/control/uk/taxqabase/catalog 
3. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2011 рік  [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://www.ibser.org.ua/news/429/130017/?fpage=2 
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4. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2009 рік  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.ibser.org.ua/news/429/130017/?fpage=2 

5. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.ibser.org.ua/news/429/130017/?fpage=2 

Oksana Okseniuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

ROLE OF THE VALUE ADDED TAX IN THE FORMATION OF THE BUDGET REVENUES OF UKRAINE 
The features of the functioning of the VAT are analyzed as the main component of financing the expenditures. The necessity of 

improving its payment as one of the main budget tax is justified. Defined the place of the VAT in budgetary revenues of Ukraine. 
Analyzed the dynamics of the VAT revenues to the State budget of Ukraine. 

Наталія Онишкевич 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
В умовах високого рівня тіньової економіки, корупції, недобросовісної конкуренції значна частина суб’єктів 

господарювання знаходиться в передкризовому або кризовому стані. Це обумовлює гостру необхідність розроблення та 
впровадження ефективної системи антикризового управління на підприємствах. 

Питанням побудови даної управлінської системи приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: Е. Альтман, 
У. Бівер, І. Бланк, Є. Коротков, Л. Лігоненко, О. Терещенко, А. Чернявський та інші. Однак, незважаючи на значну кількість 
наукових праць, присвячених цій проблематиці, науковцями й досі не вироблено єдиного підходу як до визначення терміну 
«антикризове управління», так і до складових системи антикризового управління.  

Розглянемо окремі авторські трактування сутності поняття «антикризове управління». Так, на думку Л.О. Лігоненко, під 
антикризовим фінансовим управлінням розуміють діючий процес виявлення ознак кризових явищ та реалізацію 
генерального плану зупинення поширення кризових явищ та стагнації розвитку підприємства, який здійснюється протягом 
усього періоду його функціонування [1]. 

О.Терещенко розглядає антикризове управління у функціональному та інституційному контекстах. У першому випадку 
мова йде про набір функцій, інструментів та завдань, які потрібно реалізувати для недопущення фінансової кризи та 
ліквідації підприємства. З інституційного погляду до антикризового управління відносить фізичних та юридичних осіб, 
компетенцією яких є здійснення антикризових заходів [4, с. 57]. 

А.Д. Чернявський дає таке визначення антикризового управління: «Під антикризовим треба розуміти управління, здатне 
запобігати або пом'якшувати кризові ситуації у виробничо-господарській діяльності, а також утримувати функціонування 
підприємства в режимі виживання в період кризи і виходити з кризового стану з мінімальними втратами» [5, с. 16]. 

На наш погляд, антикризове управління це – управління, спрямоване на ідентифікацію кризових явищ, аналіз чинників 
що їх спровокували з наступним прийняттям відповідних заходів щодо відновлення докризового стану підприємства. 

Кожна система управління становить сукупність усіх елементів, підсистем і взаємозв'язку між ними, а також процесів, 
що забезпечують належне функціонування суб'єкта господарювання. До основних елементів антикризової системи 
управління підприємством відносять: суб'єкт, об'єкт, процес, мету, функції, принципи та механізми [1]. 

Не менш важливим є визначення функціональних підсистем антикризової системи управління. До них відносять [2, с. 
40]: 

- антикризовий операційний менеджмент; 
- антикризовий виробничий менеджмент; 
- антикризове фінансове управління; 
- антикризовий маркетинг; 
- антикризову інвестиційну політику; 
- антикризове управління персоналом; 
- антикризове організаційне управління. 
Визначені підсистеми не функціонують ізольовано. Необхідно забезпечити взаємоузгодження та координацію дій з 

окремих напрямів. 
Розробленню системи антикризового управління має передувати комплексний аналіз стану підприємства з обов'язковим 

визначенням проблемних, або кризових, точок його діяльності. Даний аналіз повинен базуватися на використанні усіх 
показників, які дають змогу визначити стан і тенденції розвитку підприємства. Виділяють такі напрями антикризового 
управління [3, с. 181-182]: 

1) аналіз керованості підприємством і заходи щодо підвищення її рівня; 
2) спеціальний аналіз співвідношення боргових зобов'язань; 
3) розроблення і здійснення програми ненарощення боргів; 
4) розроблення і здійснення програми погашення боргів; 
5) визначення і проведення необхідних змін у виробництві; 
6) розроблення маркетингової підпрограми; 
7) розроблення і здійснення програми залучення інвестицій; 
8) проведення роботи з персоналом; 
9) проведення реструктуризації підприємства; 
10) визначення процедури банкрутства; 
11) розроблення і вибір варіантів санації підприємства. 
Ефективність системи антикризового управління залежить від узгодженої та скоординованої роботи усіх 

функціональних підсистем, об’єктивного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з виявленням слабких та 
сильних сторін. 

Примітки: 
1. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методичні заходи та практичний інструментарій / 

Л.О. Лігоненко. – К.: КНЕУ, 2005. 
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2. Лігоненко Л.О., Тарасюк М.В., Хіленко О.О. Антикризове управління підприємством: [навч. посіб.] / Л.О. Лігоненко, 
М.В. Тарасюк, О.О. Хіленко. – К.: КНТУ, 2005. – 377 с. 

3. Смолінська А.В., Смолінський В.В. Система антикризового управління підприємством / А.В. Смолінська, В.В. 
Смолінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. І (45). – С. 178-182. 

4. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: [монографія] / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 
2008. – 272 с. 

5. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: [навч. посіб.] / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2006. – 256 
с. 

Natalia Onyshkevych 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE BASIC FOUNDATIONS OF CRISIS MANAGEMENT SYSTEM 
My work consists the explanation «crisis management» of national scientists, whose analyzed this problem. Also described 

components of the crisis management and it's directions. 

Іванна Орев 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ 
Ефективність управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства значною мірою визначається єдністю 

побудови бухгалтерського обліку й аналізу таких нових для облікової практики економічних процесів ринкового 
господарства як формування власного капіталу, інвестиційно-емісійна діяльність, дивідендна політика акціонерного 
товариства. Через відсутність детальної науково-методичної розробки питань економічної сутності поняття “акціонерний 
капітал” і його законодавчу неврегульованість стосовно акціонерних особливостей підприємницької діяльності, реалізація 
сучасного підходу до трактування джерел діяльності акціонерних товариств носить несистемний характер. 

Економічною базою створення та розвитку будь – якого підприємства виступає капітал. Він є основним фактором 
виробництва, джерелом добробуту його власників. Первісне значення слова “капітал“ походить від латинського слова 
„capitalis”, що означає “головний“. Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали називати головне майно, 
головну суму . 

Досить чітко природу власного капіталу пояснює професор Сопко В. В., який стверджує, що це є власні джерела не 
внесені засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподатковуваного прибутку [1]. Його величину в обліковій 
практиці визначають як різницю між активами або вартістю майна юридичної особи і її зобов’язаннями – сумою 
кредиторської заборгованості за довгостроковими позиками і короткостроковими зобов’язаннями. Саме з такої позиції 
трактують власний капітал національні стандарти обліку (зокрема П(С)Б О 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності“, як 
частину в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань [2]. 

Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не 
відображає поточну вартість прав власників підприємства. На суму власного капіталу суттєво впливає оцінка в 
бухгалтерському обліку активів і кредиторської заборгованості, що була застосована при створенні підприємства, хоча 
випадково вона може збігатися із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від 
продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому. 

Економічною базою створення та розвитку будь – якого підприємства виступає капітал. В економічній літературі 
дається декілька напрямків класифікації капіталу. Більшість авторів поділяють власний капітал фірми на 
акціонерний капітал і нерозподілений прибуток, який деякі називають реінвестованим прибутком 

З вищенаведених класифікацій можна виокремити акціонерний капітал, дослідження сутності якого є метою написання 
даної роботи. Існують такі визначення поняття акціонерний капітал: 

- це частка власності акціонера в корпорації, що виникла в результаті придбання пакета її акцій; 
- це капітал підприємств, створених у формі акціонерних товариств; 
- це частина майна товариства, що призначена для розрахунків із кредиторами; 
- це зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для акціонерних товариства (те саме, що статутний капітал 

для інших підприємств); 
- це статутний капітал, розподілений на акції за їх номінальною вартістю; 
- це основний капітал акціонерного товариства; кошти, інвестовані власниками компанії в її акції, та сума 

нерозподіленого прибутку; оплачений капітал; 
- це власний капітал акціонерного товариства. 
Як бачимо існує суттєва розбіжність між наведеними вище визначеннями, оскільки в одних акціонерний капітал 

розглядається як статутний капітал, а в інших як увесь власний капітал акціонерного товариства.  У Законі України “Про 
акціонерні товариства” визначено, що статутний капітал - капітал товариства,  що утворюється з суми номінальної вартості 
всіх розміщених акцій товариства. Відповідно в даній роботі ми будемо розглядати акціонерний капітал, як  статутний 
капітал товариства [3]. 

Статутний капітал, сформований як грошові та майнові внески засновників чи в результаті емісії акцій акціонерним 
товариством, з моменту його реєстрації у відповідних органах є власністю підприємства, так як і набуте в результаті 
діяльності майно, тобто статутний капітал слід зараховувати до власних, а не залучених джерел. 

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера),  що стосуються акціонерного 
товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на 
отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління  акціонерним товариством, а 
також немайнові права, передбачені Цивільним  кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та 
припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування [4].  

Поняття «акції» використовується у двох значеннях (розуміннях): 
1) як найдрібніша частка статутного капіталу акціонерного товариства, володіння якою надає право участі в 

акціонерному товаристві; 
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2) як документ (цінний папір) без установленого строку обігу, що засвідчує володіння найдрібнішою часткою 
статутного фонду акціонерного товариства і відповідно надає її власникові права акціонера, тобто такого учасника 
акціонерного товариства, який повністю оплатив акції. У свою чергу права учасника акціонерного товариства – власника 
акцій проявляються у формі: 

а) участі в розподілі прибутку акціонерного товариства (а також отримання інших, передбачених установчими 
документами товариства, дистрибуцій); 

б) участі в управлінні справами товариства; 
в) участі в розподілі майна товариства під час його ліквідації. 
Акція, як цінний папір належить до рухомого майна (хоча може бути оплачена і нерухомим майном) і є неподільною, як 

і відповідна їй частка у статутному капіталі акціонерного товариства. Це не виключає, однак, можливості володіння однією 
акцією двома або більше особами.  

Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та 
Законом про акціонерні товариства [3,4]. Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок прийняття відповідним 
органом акціонерного товариства рішення про розміщення акцій визначається законом, що регулює питання утворення, 
діяльності та припинення акціонерних товариств. Відомі різні види (класи) акцій в залежності від обсягу прав, що 
надаються ними, а також за способом визначення особи і її власника. Класичними видами акцій, що набули поширення в 
усьому світі і передбачені чинним українським законодавством, є: за першою ознакою – прості і привілейовані акції, за 
другою – іменні і на пред’явника. 

Для інформації про статутний капітал призначено рахунок 40 "Статутний капітал" згідно норм Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку. За його кредитом відображають збільшення статутного капіталу, за 
дебетом — зменшення (вилучення). Сальдо за цим рахунком має відповідати розміру статутного каіпталу, зафіксованому у 
статуті акціонерного товариства. Тобто статутний капітал повинен дорівнювати сумарній номінальній вартості випущених 
акцій і ділитися на їх кількість. Аналітичний облік в акціонерний товариствах ведуть за кожним видом акцій, а також 
кожним засновником та акціонером [1]. 

Обов’язковим елементом обліку, який пов’язаний з формуванням статутного капіталу є емісійний дохід. Так називають 
прибуток від випуску або продажу інструментів власного капіталу - простих акцій, часток та інших видів власного капіталу 
згідно п. 8 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" [5]. Тобто перевищення коштів, отриманих від первинного випуску або 
продажу власних акцій, над їх номіналом. Його показують на субрахунку 421 "Емісійний дохід". Тобто це — частина 
додаткового капіталу акціонерного товариства. 

Згідно з п.28 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів 
власного капіталу емітент відображає збільшенням (зменшенням) додаткового вкладеного капіталу. Суму перевищення 
такого збитку над величиною додаткового вкладеного капіталу покривають нерозподіленим прибутком (субрахунок 443), а 
за відсутності його збільшують непокритий збиток (субрахунок 442) [5]. 

Акціонерна форма власності в умовах ринку вимагає широкого інформування інвесторів, інших зацікавлених осіб щодо 
фінансового стану та результатів діяльності товариства. Акціонери є однією з найголовніших груп користувачів звітної 
інформації, яка повинна бути складена таким чином, щоб форма, вид, термінологія її були зрозумілими для акціонерів – 
фізичних осіб. Конструювання бухгалтерської звітності, яка сприяла б підвищенню розуміння її акціонерами, можливе при 
виконанні таких умов: визначенні рівнів розуміння кожної групи; встановленні альтернативних методів, які б могли бути 
використані при підготовці звітності для користувачів; точному визначенні на основі контрольних досліджень взаємозв’язку 
між альтернативним методом і реальним рівнем розуміння акціонерами кожної групи; на основі отриманих результатів 
такого дослідження вибрати оптимальний метод звітності після підрахунку вартості кожної альтернативи; оцінити ступінь, з 
яким різні методичні підходи у складанні звітності, оптимальні для різних груп, можуть бути об’єднані в звітність у цілому. 
На нашу думку, вдосконалення річної фінансової звітності акціонерного товариства має базуватись на взаємопов’язаній 
комбінації пропозицій із моделювання оптимального складу фінансової звітності. Це передбачає комбінацію таких 
елементів звітності: офіційна річна бухгалтерська звітність, додаткові звіти, паралельні спрощені звіти, роз’яснення і 
примітки. 

Примітки: 
1. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. / Сопко В. [Текст]. - К.:КНЕУ, 2000. -578с. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства 

фінансів України від 31.03.1999 року №87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua 
3. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 р. № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://zakon.rada.gov.ua 
4. Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003  № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://zakon.rada.gov.ua 
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти": Наказ Міністерства фінансів України 

30.11.2001р.  N 415 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua 
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THEORETICAL BASES OF ACCOUNT OF EQUITY 
The definition of equity capital is analyzed from the book-keeping, economic and legal points of view. It has given an 

opportunity to define its advantages and disadvantages in the managerial aspect. The methodology of equity capital accounting is 
given and its peculiarities depending on the method of forming are under consideration. It is found out normatively legal aspects of 
account and audit of equity in Ukraine on the basis of new law on joint-stock companies. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Процес формування ринкових відносин пов’язаний з глобалізацією економік різних країн, зокрема і України, та 
створення єдиної міжнародної системи бухгалтерського обліку.  

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) в Україні – справа часу. На сьогоднішній 
день вносяться корективи в національні стандарти, наближаючи їх до міжнародних, відповідно зменшується розрив між 
системою обліку в Україні та європейською. 

Окремим напрямкам цієї проблеми присвячено роботи багатьох вітчизняних вчених: Ф.Ф.Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. 
Кірейцева, Н.М. Малюги, О.М. Петрука, М.С. Пушкаря, В.М. Пархоменка та ін.  

Для залучення інвестицій у національну економіку необхідно підвищувати прозорість українського бізнесу, 
впроваджуючи стандарти, які є зрозумілі західним інвесторам. 

Вітчизняні стандарти передбачають переваги форми над змістом, проте основною метою МСФЗ є одержання 
максимально точної  інформації про стан компанії, яка необхідна інвесторам для складання довгострокових прогнозів. 

Цей принцип є одним з основоположних при веденні бухгалтерського обліку за МСФЗ. На жаль, даний принцип 
більшість українських підприємств ігнорує [1]. 

Найбільш поширене рішення для багатьох підприємств є використання МСФЗ як стандартів управлінського обліку, 
оскільки МСФЗ спрощують проблему регламентації й ведення обліку. 

Переваги переходу на МСФЗ полягають у наступному: 
- сприяння надходженню іноземних інвестицій в економіку України; 
- підвищення прозорості діяльності компаній; 
- зниження рівня безробіття в країні у зв'язку з розширенням експортних можливостей;  
- вихід на міжнародні ринки капіталу, що уможливлює зростання ринкової капіталізації; 
- зменшення витрат для підготовки фінансової звітності, оскільки підприємства, які вже надають звітність за МСФЗ, 

не мають потреби робити трансформацію або вести паралельний облік згідно з П(С)БО.  
Управлінський персонал компаній часто вважає, що перехід на МСФЗ - це одноразовий процес, також не всі позитивно 

оцінюють перспективи підвищення прозорості бізнесу з переходом на МСФЗ [1]. 
Також більшість підприємств недооцінюють складність ведення МСФЗ й забувають застосовувати нові та удосконалені 

стандарти й тлумачення до них.  
МСФЗ орієнтовані на комерційні підприємства, метою яких є отримання прибутку. Вони не регулюють складання 

звітності некомерційними організаціями, а саме: громадськими, бюджетними, благочинними та ін. Діючі міжнародні 
стандарти не призначені для застосування підприємствами малого та середнього бізнесу, що значно звужує сферу їхнього 
впливу. 

Треба зазначити, що нові, міжнародні стандарти дозволять описати результати діяльності підприємств у єдиному 
форматі, що важливо інвесторам, що діють на різних ринках. 

Для покращення введення МСФЗ в Україні було вдосконалено нормативно-правову базу, зокрема прийнято Закон 
України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС" [2]. Цей Закон визначає 
етапи досягнення Україною відповідності вимогам набуття членства в Європейському Союзі і вказує на важливі сфери, у 
яких проводиться адаптація законодавства України, зокрема й бухгалтерського обліку. 

Звітність за міжнародними стандартами повинні складати: відкриті акціонерні товариства, іпотечні та страхові компанії, 
інвестиційні фонди, довірчі товариства, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, а також будь-які інші підприємства з-
поміж тих, хто зацікавлений в залученні позик іноземного походження. 

МСФЗ відрізняється від вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку й вимагають від фінансистів і бухгалтерів 
професійної підготовки й знань. 

Процес переходу на міжнародні стандарти повинен регулюватися на державному рівні. Оскільки підприємства будуть 
переходити на нові стандарти тільки у випадку необхідності, що буде викликати додаткові труднощі й суттєво зменшувати  
залучення коштів у вітчизняну економіку" [3]. 

У зв'язку з розвитком міжнародного співробітництва в Україні, залученням іноземних інвестицій в економіку, виходом 
національних підприємств на міжнародні ринки капіталу, необхідне подальше реформування системи бухгалтерського 
обліку та запровадження методології поширення інформації з економічних питань, згідно з міжнародними стандартами, для 
забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності суб'єктів господарювання. 

Примітки: 
1. Левченко В.П. Перехід на МСФЗ як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг // Ефективне регулювання 

ринку фінансових послуг – шлях до Європейської інтеграції: матер. Міжнар. конф., 8 грудня 2009 р. [Електронний ресурс] 
Левченко В. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua; 

2. Закон України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС". 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15; 

3. Кондрашова Т.П. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку: порівняльна характеристика. 
[Електронний ресурс] / Кондрашова Т., Соболєва О. - Режим доступу: http:// Kondrashova.pdf?sequence=1. 
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PROSPECTS FOR UKRAINE'S TRANSITION TO THE INTERNATIONAL STANDARDS OF THE ACCOUNT 
In article analysed advantages of introduction and the basic problems of application of the international standards of the account 

and drawing up of the financial reporting. Considered the basic directions of state regulation of introduction of the international 
standards of the financial reporting in Ukraine. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ  
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

Основним джерелом забезпечення доходів як Державного, так і місцевих бюджетів України є податкові надходження, 
які являють собою фінансовий результат функціонування механізму адміністрування податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів. Ефективність функціонування системи адміністрування податків визначає і ефективність податкової 
системи країни загалом. Саме тому одним з першочергових завдань податкової політики України на сучасному етапі є 
вдосконалення системи адміністрування податків. 

Дослідженню особливостей функціонування системи адміністрування податків в Україні присвятили свої праці такі 
вітчизняні науковці, як В.Л. Андрущенко, А.І. Крисоватий, В.М. Кміть, В.М. Мельник, Л.Г. Олейнікова, В.М. Опарін, В.М. 
Пинзеник, А.М. Соколовська тощо. З прийняттям Податкового кодексу [4] податкова система України та, зокрема, система 
адміністрування податків зазнала позитивних зрушень. Однак і досі є ряд проблемних аспектів, які залишаються 
невирішеними та потребують глибокого і системного вивчення. Тому питання  щодо недосконалості податкового 
адміністрування, недоліків Податкового кодексу привертають увагу вітчизняних економістів, спеціалістів у сфері 
оподаткування, органів влади та платників податків, та все ж таки, на нашу думку, залишаються недостатньо висвітленими.  

Метою даного дослідження є визначення основних проблемних аспектів функціонування національної системи 
адміністрування податків з тим, аби в подальшому вказати напрями її вдосконалення шляхом усунення цих проблем. 

За висновками міжнародних організацій та вітчизняних експертів, у сфері адміністрування податків в Україні і досі 
залишаються невирішеними низка проблематичних питань. 

Зокрема, «Європейська бізнес-асоціація» здійснила дослідження з метою оцінки роботи Державної податкової служби 
України (далі – ДПСУ). В ході дослідження було опитано 117 великих, середніх та малих підприємств. За результатами 
цього дослідження вітчизняні підприємці незадовільно оцінили роботи ДПСУ. З п’яти можливих балів загальний рейтинг 
податкової системи оцінили лише в 1,9 бала, податкове законодавство – 1,76 бала, простоту адміністрування – 1,62 бала, 
фіскальний тиск – 2,11 бали. Найвищу оцінку підприємці поставили якості податкового обслуговування (оцінювались 
компетентність персоналу, надання зрозумілих відповідей на запити платників, оперативність та зручність прийому 
декларацій тощо) – 2,36 бала [1].  

При цьому з усіх опитаних респондентів на запитання, чи сприяє податковий режим в Україні розвитку та підтримці 
бізнесу, жоден не відповів, що так, а 78% опитаних дали негативні відгуки щодо оцінки якості та ефективності податкового 
законодавства.  

Говорячи про податкову звітність, більшість опитаних (84%) визнали її складною, а щодо системи електронної звітності, 
то усі опитані бізнесмени одноголосно зазначили, що вона є недосконалою та слабкою, і відмітили її погане 
адміністрування з боку податкових служб.  

77% респондентів зазначили, що стикалися з пропозиціями податкових органів сплатити податки заздалегідь, тобто 
авансом. Такі пропозиції свідчать про те, що першочерговим завданням для ДПСУ є виконання фіскальної функції, тобто 
наповнення державної казни, в той же час стимулювання підприємницької діяльності відходить, так би мовити, на задній 
план. 

Відповідно до міжнародних досліджень, які щорічно проводять Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація та 
аудиторська компанія PriceWaterhouseCoopers, система адміністрування податків в Україні одна з найскладніших та 
найбільш обтяжливих у світі. У цьому рейтингу Україна посідає 181 місце зі 183 країн [2]. 

Про недоліки вітчизняної системи адміністрування податків зазначає і екс-міністр фінансів – В. Пинзеник, який заявив, 
що в Україні як за попереднього, так і за чинного сьогодні податкового законодавства найбільшою проблемою податків є 
саме процес їх адміністрування. До того ж, за словами В. Пинзеника, цю ваду неможливо вправити шляхом внесення 
якихось змін, оскільки проблема полягає в самій філософії оподаткування. Під час конференції «Податкова реформа: 
перезавантаження» (м. Київ, червень 2011 р.) він зазначив: «І попередня й нинішня система адміністрування базується на 
засадах тотального контролю… Але ж не можна заглянути в кишеню кожного. Це утопічна ідея, яка йде ще з радянських 
часів»[3]. 

Саме тому, погоджуємось із його думкою, в основі процесу вдосконалення системи адміністрування податків повинна 
лежати якісно нова філософія. Як можливий варіант, екс-міністр запропонував так звану «систему контролю відхилень», 
відповідно до якої контролю підлягають лише ті суб’єкти господарювання, які ухиляються від сплати податків. Для 
реалізації такої системи необхідним технічним інструментом може бути електронна податкова декларація, яку в Україні вже 
використовують в процесах оподаткування. Застосування електронних декларацій дає можливість без будь-яких виїзних 
перевірок виявити ті ланки, які так би мовити «рвуться», тобто, недобросовісних платників. Адже саме діяльність цих 
суб’єктів має бути предметом контролю з боку податкових органів, в той час як про інших платників (добросовісних) вони 
мають забути. 

Доцільно зазначити, що така практика притаманна країнам-учасницям ЄС, де у діяльності ДПСУ саме робота з 
неплатниками податків є пріоритетною. 

Тож, як бачимо, системі адміністрування податків в Україні і досі притаманно чимало проблем, які можна згрупувати 
наступним чином: 

1. Проблеми правового характеру – це проблеми, які пов’язані з дотримання вимог податкового законодавства. Ці 
проблеми виникають в результаті того, що: 

 Податковий кодекс містить деякі норми, які суперечать нормам іншим нормативно-правових актів 
України [4]. Це породжує певну невизначеність для суб’єктів оподаткування та наявність так званих «лазівок» у законі; 

 визначення деяких понять недосконалі або, взагалі, відсутні. Це не дає змогу розкрити суть певних 
правових явищ, подій або дій; 

 платники податків не знають належним чином своїх прав та обов’язків (низький рівень 
економічної та юридичної грамотності платників); 

 податкове законодавство часто зазнає змін, які середньостатичний платник податків не встигає 
відслідковувати. 
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2. Проблеми організаційного характеру виникають на етапі організації процесу адміністрування податків. В сучасних 
умовах ринкової економіки якісне адміністрування податків забезпечується сукупністю певних факторів, а саме: 

 наявністю висококваліфікованих спеціалістів в особі податкових органів; 
 наявністю якісного методичного забезпечення діяльності податкових органів; 
 запровадженням передових новітніх технологій, які дають можливість здійснювати багато 

операцій в електронному вигляді і, таким чином, полегшують виконання певних процедур як для платників податків, так і 
для посадових осіб органів ДПСУ за рахунок економії часу та коштів на виконання цих процедур тощо. 

Що стосується запровадження та використання новітніх технологій у процесі адміністрування податків, то в цьому 
аспекті спостерігаємо позитивні зрушення. Податкові органи встановлюють програмні продукти, створюють єдині бази 
даних, умови для подання податкової звітності в електронному вигляді, надають консультації в режимі он-лайн тощо. 

3. Проблеми соціально-психологічного характеру – це проблеми, в основі яких лежить конфлікт інтересів фіскальних 
органів та платників податків. Ці проблеми виникають в результаті взаємодії наступних факторів: 

 менталітет українського платника податків спрямований, в першу чергу, на збереження своїх 
доходів та мінімізацію податків; 

 перевищення посадовими особами податкових служб своїх повноважень; 
 недовіра платників податків податковим органам; 
 низький рівень податкової культури в Україні. 
Враховуючи вище сказане, можемо стверджувати, що практика адміністрування податків в Україні є далекою від 

досконалості, оскільки їй притаманна низка проблем та недоліків. Законотворці та податкові органи володіють інформацією 
щодо проблемних аспектів функціонування вітчизняної системи адміністрування податків, а також системи оподаткування 
та реагують на них. Свідчення цього є низка законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо…». 
Однак такі часті зміни до цього кодифікованого акту зайвий раз говорять, що Податковий кодекс України було прийнято 
поспішно, без належного напрацювання його положень.  

Отже, оскільки процес адміністрування податків в Україні нерозривно пов’язаний з наявністю проблемних аспектів, то 
очевидним є той факт, що вітчизняна система адміністрування податків потребує подальшого реформування. 

Примітки: 
1. Податковий індекс: загальні результати: офіційний сайт European Business Association: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://indices.eba.com.ua/ua/ti/ 
2. Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World – The World Bank Group: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.doingbusiness.оrg/ 
3. Пинзеник В. Податкова керується філософією «тиску на окремих» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gazeta.ua/articles/business/385265 
4. Податковий кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 
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PROBLEM ASPECTS OF FUNCTIONING OF NATIONAL TAX ADMINISTRATION SYSTEM 
Basic problems and disadvantages of national tax administration system, that prevent to its effective functioning, are defined in 

the conference abstracts. These problems the author grouped into three groups: legislative, organizational and social-psychological 
problems. 

Богдан Пахолок 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
Бюджетне фінансування являє собою процес виділення, зарахування, розподілу та перерахування коштів на рахунки 

розпорядників коштів у межах, визначених кошторисами і затверджених у бюджеті. Роль і значення фінансування в 
діяльності бюджетних установ стоїть на першому місці, адже більша частина фінансових ресурсів надходить з бюджетів 
вищих рівнів і без чого функціонування більшості бюджетних установ буде дуже проблематичним, тому вивчення 
принципів та методів фінансування є важливим питанням для дослідження. 

Бюджетне фінансування передбачає виділення коштів із бюджету (державного чи місцевого) в розпорядження 
керівників установ на здійснення видатків, передбачених кошторисом установи. Основні принципи побудови бюджетної 
системи в Україні, її структура, правові основи функціонування визначені Бюджетним кодексом України. Фінансування 
здійснюється з дотриманням таких основних принципів: цільового використання бюджетних коштів, збалансованості, 
самостійності, ефективності та результативності. 

Перший принцип передбачає, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними 
призначеннями та бюджетними асигнуваннями. Кошти з бюджету на утримання установ виділяються тільки при наявності 
затвердженого кошторису доходів і видатків бюджетної установи та плану асигнувань, де вказуються конкретні напрями 
використання бюджетних коштів. 

Принцип збалансованості означає, що повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу 
надходжень бюджету на відповідний бюджетний період. 

Самостійність бюджетів забезпечується шляхом закріплення за ними відповідних джерел надходжень, правом на 
визначення напрямів використання коштів згідно із законодавством України. Держава не несе відповідальності коштами 
держбюджету за бюджетні зобов'язання органів місцевого самоврядування, а органи місцевого самоврядування не несуть 
відповідальності за бюджетні зобов'язання держави. 

Принцип ефективності та результативності передбачає, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники 
бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань 
інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною 
Республікою Крим, місцевим самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення 
максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів [1]. 
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Додатково виділимо принципи, які не описані у Бюджетному кодексі України, але забезпечують технологічність 
бюджетного фінансування: безповоротності та безоплатності. 

Згідно з принципом безповоротності,суми, що виділені з бюджету не підлягають поверненню. Тобто, вони надходять на 
покриття видатків установи відповідно до кошторису для здійснення установою статутних функцій. 

Безоплатність означає, що за користування бюджетними коштами, які передбачені затвердженими в установленому 
законодавством порядку, або кошторисом установа чи організація не сплачує будь-яких процентів. Отримання 
максимального ефекту при мінімумі витрат. Це досягається при оптимальному фінансуванні завдань, як економічного так і 
соціального розвитку держави та зворотного притоку коштів від вирішення цих завдань. 

Для фінансування бюджетних установ існують певні методи бюджетного фінансування. На сьогодні розрізняють такі: 
пряме бюджетне фінансування, трансферти, бюджетні позики [2, c. 47]. 

Сутність першого методу полягає в наданні бюджетних асигнувань, які забезпечені відповідними джерелами 
надходжень. При цьому суми надходжень з місцевого чи державного бюджету, що передбачені в кошторисі зараховуються 
бюджетним установам на їх реєстраційні рахунки. Недоліком цього методу є обмеженість бюджетних асигнувань. 

Фінансування за допомогою другого методу передбачає, що у разі незабезпеченості необхідних витрат відповідними 
джерелами надходжень або недостатності цих джерел на регіональному рівні використовуються дотації та субвенції. 
Субвенції та дотації як безповоротні платежі виділяються з бюджету бюджетним установам та підприємствам. Метою їх 
надання є вирівнювання розвитку регіонів чи галузей. Проблемою цього методу є непрозорі умови надання преференцій. 

До бюджетних позик належать платежі бюджетів усіх рівнів, у результаті яких у них з’являються фінансові вимоги до 
позичальників, які передбачають обов’язкове повернення коштів, у тому числі резервного фонду державного або місцевого 
бюджетів, асигнування за якими відкриті на умовах повернення.. Такий вид фінансування займає проміжне положення між 
безповоротним бюджетним фінансуванням і позиками комерційних банків. Відмінність від бюджетного безповоротного 
фінансування полягає в тому, що цей вид позик надається з умовою повернення, але або без процентів або за пільгові 
проценти, які набагато нижчі від процентів, які застосовують комерційні банки. [3, с. 59]. 

Отже, варто наголосити на важливості вивчення та вдосконалення механізмів та методів фінансування діяльності 
бюджетних установ, адже від цього залежить ефективність подальшого функціонування бюджетних установ. Правильна 
організація схеми фінансування діяльності бюджетних установ дасть змогу пришвидшити рух коштів від держбюджету до 
розпорядників коштів нижчих рівнів, що позитивно вплине на діяльність бюджетних установ. 

Примітки: 
1. Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2756-17; 
2. М. Г. Михайлов. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2011; 
3. Л. В. Черничук. Облік у бюджетних установах. Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. 

Bogdan Pakholok 
Ivan Franko National University of L’viv 

BASIC PRINCIPLES AND METHODS OF FINANCING BUDGETARY INSTITUTIONS 
In theses concerned with principles and methods of finansing budgetary institutions. State funding is a process of allocation, 

distribution and transfer of funds to the accounts of funds within the specified estimates as approved in the budget. Proper 
organization scheme funding budget institutions will help speed up the flow of funds from the national budget to the administrators 
of the lower levels, which positively affect the activity budget institutions. The conclusions about financing budgetary institutions in 
Ukraine. 

Катерина Перелигіна 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 
КОНУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Система бухгалтерського обліку та економічного контролю за витратами і доходами в підприємствах не може 
повноцінно існувати без належного їхнього нормативно-правового забезпечення. Таке забезпечення формувалось протягом 
двох останніх десятиріч і воно перебуває в процесі постійних змін, які супроводжуються політичними, економічними, 
інтеграційними, соціальними та іншими чинниками. 

 Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю – це сукупність нормативно-правових актів найвищих гілок влади 
у  державі (законодавчої, виконавчої та представницької), Міністерства фінансів України, інших міністерств та відомств, і, 
власне, кожного підприємства зокрема, які забезпечують повноцінне функціонування та динамічний розвиток 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності й економічного контролю в нашій державі. 

До основних видів нормативно-правового забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств варто 
відносити: Закони України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про державну контрольно-
ревізійну службу”,  “Про аудиторську діяльність”,  “Про державну податкову службу України”; Укази Президента України; 
постанови і рішення Кабінету Міністрів  України; накази,  постанови, розпорядження, листи, роз’яснення міністерств та 
відомств; П(С)БО 9 “Запаси” (в частині списання запасів на витрати виробництва), 15 “Дохід”, 16 “Витрати”, 18  “Будівельні 
контракти”, 30 “Біологічні активи ”; 31 “Фінансові витрати”, 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин” (а для 
підприємств, що розмістили цінні папери на фондовому ринку і повинні публічно представляти свою річну фінансову 
звітність  – М(С)ФЗ 2  “Запаси”; 9 “Витрати на дослідження і розробки”, 11  “Будівельні контракти”, 18  “Дохід”, 23  
“Витрати позики”); Кодекси України (Податковий, Бюджетний, Господарський, Цивільний, про  адміністративні 
правопорушення, законів про працю тощо);  методичні рекомендації з формування собівартості (за видами економічної 
діяльності: у промисловості, в сільськогосподарських підприємствах, будівельно-монтажних робіт, на транспорті, в 
торгівельній діяльності, житлово-комунального господарства, проектних робіт тощо); вказівки, інструкції, положення; 
плани рахунків бухгалтерського обліку (національний, галузеві, спрощений, робочі); наказ про облікову політику  
підприємства; графіки документообігу, графіки виконання обліково-звітних та контрольно-ревізійних робіт і т.д. 

Нормативно-правові акти щодо  бухгалтерського обліку, фінансової звітності й економічного контролю  витрат і доходів 
підприємств,  за нашим переконанням, можна поділяти на наступні рівні: 
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– міжнародні або континентальні (МСФЗ, Директиви ЄС); 
– загальнодержавні (нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України); 
– загальнооблікові (акти Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, НБУ, Державного 

казначейства України. Державної податкової служби України); 
– галузеві (відомчі) (акти профільних міністерств та відомств);  
– регіональні (нормативно-правові акти обласних  і районних державних  управлінь, служб,відділів, груп. Цей рівень – 

найслабша ланка у нормативно-правовому забезпеченні обліку та контролю, яка зовсім недосліджена. Однак нею не варто 
нехтувати); 

–внутрішньогосподарські(внутрішньофірмові). 
В плані поліпшення нормативно-правових актів України щодо обліку та контролю витрат і доходів підприємств, 

вважаємо, необхідно зробити наступні кроки: 
– провести повну інвентаризацію всіх нормативно-правових актів України, пов’язаних з обліком і контролем витрат та 

доходів з метою виявлення дублювання й неузгодження положень цих актів та неврегульованих ситуацій; 
– організувати та щомісячно (щоквартально) оновлювати довідково-інформаційну базу підприємств з питань обліку, 

контролю, оподаткування, в тому числі щодо витрат і доходів; 
– головним бухгалтерам, контролерам-ревізорам, аудиторам, науковцям, що постійно працюють з нормативно-

правовими актами України, які стосуються обліку та аудиту проводити робочі нотатки виявлених ними суперечностей, 
неув’язок згаданих вище актів та висловлювати свої висновки і пропозиції у фахових бухгалтерських виданнях “Баланс”, 
“Все про бухгалтерський облік”,  “Бухгалтерський облік і аудит”,  “Бухгалтерія”,  “Бухгалтер”, “Бухгалтерія і сільському 
господарстві”, “Галицькі контракти”, “Дебет-Кредит” тощо; під час проведення наукових і науково-практичних 
конференцій, семінарів, робочих нарад і т.д. 

Виявлені суперечності доцільно оформляти у вигляді доповідних записок, встановленням резюме, рішень, статей і 
надсилати до відповідних органів, які здійснюють затвердження цих нормативних актів. 

Таким чином, належне нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів є важливою умовою 
ефективної організації обліку та контролю в підприємствах. Без такого забезпечення підприємство приречене на значні 
штрафи, пені та, в кінцевому результаті, на банкрутство. 

Примітки: 
1. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: [підручник] / Л.К. Сук, Л.П. Сук.  – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 

с. 
2. Петренко Н.І. Правова основа організації внутрішнього аудиту в Україні / Н.І. Петренко, О.В. Філозоп // Проблеми 

теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.Міжнар. [зб. наук. праць] / Серія: Бухгалтерський облік, 
контроль і аналіз. Вип. 1 (16) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 219-228. 

Kateryna Perelygina  
Ivan Franko National University of L’viv 

REGULATORY SUPPORT ACCOUNTING AND CONTROL INCOME AND EXPENDITURE  
MUNICIPAL ENTERPRISE 

In the thesis presents the essence of the concept of "regulatory and legal framework for accounting and control" is indicated on 
main types of acts and legal provision of accounting and cost control and income of enterprises, proposed appropriate measures to 
improve this software. 

Наталія Петрів 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОЛОТА 
В умовах світової інтеграції і глобалізації важливим є оцінка цінової динаміки золота, виявлення тенденцій та прогнозів, 

які притаманні світовому ринку золота та факторів, що впливають на ринок золота на сучасному етапі. 
У зв'язку із стрімким зростанням цін на золото протягом останніх років постає необхідність виявити сучасну позицію 

золота на світовому та національному ринку.    
Золото  визнається важливим резервним активом більшості країн.  Золото  дає  урядам  країн  надійність,  яку  не  

можуть  надати  державні цінні  папери  провідних  країн  світу  або  депозити  в  твердій  валюті  в найнадійніших  банках.  
Якщо  золото  зберігається  в  сховищі  центрального банку  країни,  то  воно  не може  бути  заморожене, на  відміну  від  
вкладень у будь-які зовнішні фінансові активи.  

Ринки золота – це спеціальні центри торгівлі золотом, де здійснюється його регулярна купівля-продаж за ринковою 
ціною з метою промислово-побутового споживання, приватної тезаврації, інвестицій, страхування ризиків, спекуляції, 
одержання необхідної валюти для міжнародних розрахунків.[2] 

У сучасних умовах можна виділити міжнародні ринки (на яких операції не контролюються державними органами або 
правила регулювання дуже ліберальні) та місцеві/регіональні ринки (серед них є як вільні, так і контрольовані на яких права 
нерезидентів можуть бути обмеженими аж до фактичної заборони здійснення операцій та й для резидентів встановлюються 
досить суворі правила. 

У світі налічується понад п’ятдесят ринків золота: 11 — у Західній Європі (Цюріх, Париж, Лондон, Женева та ін.); 14 — 
в Америці, 5 — у США; 19 — в Азії; 8 — в Африці. Провідне місце належить ринкам золота в Лондоні та Цюріху — ціна 
тройської унції золота на цих ринках виступає як його світова ціна, що застосовується в розрахунках між країнами. [2] 

Ціни на жовтий метал пережили кілька історичних етапів:[4] 
З 1833 по 1932 роки, протягом такого тривалого періоду історії вартість золота в доларах США була фіксованою і 

коливалася на рівні 20-22 дол. США за тройську унцію. 
З 1933 по 1969 роки вартість золота залишалася на рівні 26-34 дол. США за тройську унцію. 
Період вільного ринку (з 1969 року і донині). Дані про динаміку ціни на золото, вираженої в доларах США, за останні 44 

роки вказують, що за такий значний термін вартість золота виросла з 35 до 1680(станом на 01.01.2013) дол. США за 
тройську унцію. За ці роки золото шість разів досягало максимумів і знижувалося в ціні. 
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Джерелом попиту на золото з економічної точки зору є : промислово-побутове споживання; ювелірна промисловість, 
радіоелектроніка, атомно-ракетна техніка, зубопротезна область, приватна тезаврація, інвестиції, спекулятивні угоди, 
купівля золота центральними банками для поповнення своїх золотовалютних резервів. Основне джерело пропозиції золота 
(до 80 %) – це його новий видобуток. Першість у видобутку золота з 1905 р. належить ПАР, також активно видобувають 
золото в Канаді, Австралії, Китаї, Бразилії, Росії та інших країнах. Проте частка ПАР в світовому видобутку золота 
зменшилась до 20,4% в 1997 р. проти 79% в 1970р.  

Характерною ознакою золота є його широке застосування майже всіма державами світу як страхового і резервного 
фонду. На сьогодні центральні банки і міжнародні організації утримують  біля 1/5  світових  запасів  золота  як  резервний  
актив (понад 31 тис. тонн). Ці  запаси  головним чином  знаходяться у володінні центральних банків Європи  і Північної 
Америки,  і були придбані переважно в часи Золотого стандарту. 

Найбільші власники (10 країн, 10,8%  власників)  володіють 78 % резервів золота (21120,9 т), що в 3,5 рази перевищує 
запаси всіх інших країн і приблизно в 50 разів – запаси групи країн з мінімальними розмірами золотих накопичень. Такий 
високий рівень концентрації резервів золота країн першої десятки пояснюється тим, що вони розпоряджаються більше 60% 
ВНП, майже половиною світового торгового обороту і валютами з резервними функціями. Так США – 76,6 %, ФРН – 73,9 
%, Швейцарія 33,3 %, Білорусія – 13 %, Великобританія – 9,4 %, Росія – 3,6 %, Японія – 1,3 %. Україна посідає 52 місце у 
загальному списку маючи в якості резерву 15,9т золота, що складає 1,6 % від золотовалютних резервів країни.[4]  

 Експерти виділяють такі головні чинники підвищення цін на золото [5] : 
 - значна емісія безготівкових та готівкових грошових знаків в рамках стимулюючих заходів з боку ЄЦБ  і ФРС 

США. 
 - загроза інфляційного сплеску, в тому числі по немонетарним причинам (енергетична або продовольча криза); 
 - бажання центральних банків поповнити валютні резерви золотом. 
  Активно скуповують золото китайці та росіяни. Росія зараз є найбільшим покупцем золота. За останні десять років 

Центральний банк купив 570 тонн металу, що на чверть більше, ніж обсяг купівлі Китаю, який посів друге місце.  
Останнім часом ціна золота має незначну тенденцію до зниження.і за прогнозами експертів стримувати зростання цін на 

золото в подальшому будуть: 
- стагнація світової економіки на тлі низької інфляції і помірної емісії грошей; 
- боргова криза в єврозоні; 
Процес формування вільного внутрішнього ринку золота й дорогоцінних металів в Україні розпочався переходом країни 

до ринкових перетворень, коли були започатковані реформи зі скасуванням державної монополії на операції з 
дорогоцінними металами та лібералізацією загальної системи державного контролю й регулювання їх обороту всередині 
країни. Тому процес його формування ще й сьогодні не можна вважати завершеним. Нині вітчизняні ціни на  золото, 
цілковито відображають світовий курс. 

В Україні  зараз  існує  два  сектори  ринку  золота. Один  з  них  регулюється  і контролюється  Міністерством  фінансів  
України  та  покликаний обслуговувати потреби суб’єктів підприємницької діяльності в золоті, якість якого  не  
узгоджується  з  міжнародними  стандартами.  Другий -  ринок банківського  золота в зливках - регулюється  і 
контролюється Національним банком  України  та  оперує  із  золотом,  яке  відповідає  міжнародним стандартам. [5] 
Основним українським інвестором у золото, за свідченнями банкірів, є населення, але іноді інвесторами виступають і 
юридичні особи, зокрема страхові компанії. Не відстає від населення і Нацбанк. на зацікавленість українців у купівлі 
дорогоцінних металів впливають зростання ціни золота на міжнародному ринку, а також інфляційні очікування, прогнози 
девальвації гривні, будь-які обмеження на валютному ринку та можливість введення податків, адже на даний момент такі 
операції не оподатковуються і не обмежуються контролюючими органами. 

Останнім часом помітний підвищений інтерес урядів багатьох країн, пов'язаний зі скупкою золота для своїх резервів. 
Завдяки тому, що це золото зберігається в державних сховищах, це забезпечує рівновагу на світовому ринку золота. Золото - 
це не більше ніж один з інвестиційних активів, але при цьому на відміну від грошових знаків, золото не можна 
використовувати для зовнішньоекономічних операцій. Тому й доводиться урядам окремих країн, щоб погашати свої борги 
або закуповувати товари за кордоном, розпродавати золото зі сховищ. А це може призвести до істотного обвалу цін на 
золото.  

Примітки: 
1.Варфоломєєв С. Ринок інвестицій в золото для українських інвесторів. //Аналітичний огляд//// [Електрониий ресурс] 

Режим доступу:  http://www.pension.kiev.ua/files/GoldMarket.pdf 
2.Международные валютно-кредитные соотношения: учебник /под ред. Л. Н. Красавиной. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 с. 
3. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О. М. Мозговий, Т. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. О. М. Мозгового. — К.: КНЕУ, 2005. — 557 с. 
4.Ринок золота: аналіз цінових тенденцій та розвитку інфраструктури// Аналітичне дослідження. Дослідницька компанія 

Дагда.// [Електрониий ресурс]./ Режим доступу: http://www.dragmet.com.ua/uk/rynok-zolota-analiz-tsinovykh-tendentsiy-ta-
rozvytku-infrastruktury.html 

5. У 2013 році золото може подорожчати в півтора рази - експерти.// Путівник у світі особистих фінансів// [Електрониий 
ресурс]. Режим доступу: 
http://ua.prostobank.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/novini/u_2013_rotsi_zoloto_mozhe_podorozhchati_v_pivtora_razi_eksperti 
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DEVELOPMENT TRENDS OF GOLD MARKET 
Gold is not just a precious metal, it is one of the most important reserve asset in most countries. In the article the major tasks are 

evaluation of price dynamics of gold, finding trends and prognoses, which are typical for gold market and factors, which influence on 
it on the current stage.  
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ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
Розвиток страхового ринку є досить важливим для держави, оскільки завдяки йому зростає соціальний захист суб’єктів 

господарювання, зменшується навантаження на державний бюджет у разі відшкодування непередбачуваних збитків 
природно-техногенного характеру, вирішуються окремі проблеми соціального забезпечення завдяки перенесенню 
державних соціальних виплат з коштів бюджету на страхові виплати. Однак, розвиток страхового ринку є неможливим, 
якщо не здійснюється аналіз його функціонування, а в процесі такого аналізу не визначаються певні шляхи покращення 
стану його розвитку. 

Метою дослідження є з’ясування основних проблем функціонування вітчизняного ринку страхових послуг та 
знаходження напрямів їх поліпшення. 

Сьогодні страховий ринок України є найбільш привабливим для інвестицій серед ринків пострадянських держав. За 
результатами досліджень відомого вченого-економіста М. С. Клапківа, страховий ринок України має досі не використані 
резерви. У державі застраховано лише близько 10 відсотків ризиків, в той час як у більшості розвинених країн цей показник 
досягає 90-95 відсотків. Частка українського страхового ринку в загальноєвропейському обсязі страхових послуг займає 
лише 0,05 відсотка, і це при тому, що в Україні проживає 7 відсотків населення Європи [1, с. 103-105].  

На сучасному етапі розвитку економіки України ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед 
інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній (СК) в нашій країні станом на 30.06.2012 
становила 443 (табл. 1), з яких 63 СК зі страхування життя (СК "Life") та 380 СК, що здійснювали види страхування, інші, 
ніж страхування життя (СК "non-Life"). 

Таблиця 1 
Кількість страхових компаній в Україні станом на 30.06.2011 та станом на 30.06.2012 

Кількість страхових компаній Станом на 30.06.2011 Станом на 30.06.2012 
Загальна кількість 446 443 
в т.ч. СК "non-Life" 381 380 
в т.ч. СК "Life" 65 63 
Джерело: [2]. 
 
У порівнянні з першим півріччям 2011 року обсяг надходжень валових страхових премій у першому півріччі 2012 

зменшився на 1 460,1 млн. грн. (13,2%), а обсяг чистих страхових премій збільшився на 1 365,5 млн. грн. (17,9%). 
Зменшення валових страхових премій відбулося в основному з таких видів страхування, як: страхування майна; страхування 
фінансових ризиків; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; страхування вантажів та багажу. Питома 
вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за перше півріччя 2012 року становила 93,7%, що на 24,8 в.п. 
більше в порівнянні з першим півріччям 2011 року. Зменшення валових страхових премій при одночасному збільшенні 
чистих страхових премій свідчить про значне зменшення обсягів вихідного перестрахування всередині країни та відповідне 
зростання частки прямого страхування від фізичних та юридичних осіб [2]. 

Останніми роками на вітчизняний страховий ринок вийшло досить багато впливових учасників як національних, так і 
транснаціональних страхових ринків. Іноземних інвесторів виходити на новий неосвоєний ринок спонукають його 
невикористані резерви (застраховано менше ніж 10% ризиків), в той час як в більшості західних країн можливості для 
розвитку страхових компаній майже вичерпані (застраховано 90-95 відсотків ризиків). 

Однак, концентрація іноземного капіталу на страховому ринку України впливає на продавців страхових послуг, 
споживачів та державу як позитивно, так і негативно. Споживачі страхових послуг очікують на збільшення кількості нових, 
якісних продуктів та поступового зменшення їх вартості порівняно з вітчизняними аналогами. Страховики – на нові 
технології, нові страхові продукти, якісні кадри, які будуть впроваджувати передові стратегії розвитку. Як наслідок, можна 
сказати, що для України як держави факт лібералізації страхового ринку свідчить про підвищення авторитету у світовому 
співтоваристві; можливість ефективного розвитку страхування; підвищення загальної капіталізації страхового ринку; 
розвиток фінансових ринків і ринкової інфраструктури [3, с. 115-121]. 

Cеред негативних явищ надходження іноземного капіталу необхідно виділити наступні: ускладнення страхового нагляду 
за операціями страховиків; ймовірність посилення іноземного втручання у страхову систему України, що може негативно 
позначитися на рівні її економічної безпеки; відплив коштів за кордон; перевага інтересів країни походження капіталу над 
інтересами суб'єктів вітчизняного ринку; недовговічність відносин тощо. 

Ситуація, яка склалася у страховій справі України на сьогодні, визначають дві групи чинників: ті, які гальмують 
страхову справу, й ті, що стимулюють її розвиток.  

Важливим завданням у дослідженні страхового ринку України є визначення чинників, які стимулюють його розвиток, 
реалізувати їхній потенціал та послабити вплив чинників, що гальмують цей процес. 

До негатичних чинників, які уповільнюють розвиток страхового ринку, належать: 
- відсутність ефективної державної політики щодо розвитку страхування;  
- нестабільність вітчизняної економіки;  
- недосконалість страхового законодавства;  
- низький рівень страхової культури населення;  
- слабкість податкових стимулів;  
- відсутність надійності в інвестуванні;  
- недостатня розвиненість інформаційної мережі, підготовки кадрів, аудиторської служби та фінансово-кредитної 

системи загалом тощо [4, с. 116]. 
Також до проблем сучасного страхового ринку України можна зарахувати наступні: 
- низький розвиток life-страхування, медичного та інших видів страхування, характерних для країн з розвиненою 

економікою; 
- присутність значної кількості схемних та кептивних компаній, що перешкоджають розвитку ринку страхових 

послуг на конкурентних засадах; 
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- невисока якість страхових послуг і незахищеність споживачів страхових послуг від шахрайства та махінації 
страховиків; 

- використання на страховому ринку різноманітних тіньових схем, маніпулювання грошовими потоками, 
використання страхування з метою уникнення від оподаткування. 

Отже, страхування саме собою не розвивається, а супроводжується економічним зростанням у державі загалом. Його 
перспективи часто залежать від макроекономічної ситуації. Тому сприятливими передумовами розвитку страхового ринку є: 

- економічне зростання і підвищення добробуту та доходів населенн; 
- наявність платоспроможного попиту на страхові послуги; 
- створення сприятливих страхуванню податкового режиму зокрема, й інвестиційного клімату загалом; 
- удосконалення страхового законодавства; 
- зростання рівня страхової культури, розуміння доцільності й необхідності страхування з боку суб’єктів 

господарювання; 
- довгострокове планування і розроблення стратегії розвитку вітчизняного страхового ринку; 
- залучення потенційно важливих інвесторів на страховий ринок України; 
- зростання прозорості страхової діяльності; 
- підвищення ефективності діяльності професійних асоціацій і товариств щодо захисту прав страхувальників; 
- забезпечення сприятливого іміджу страхової діяльності в очах населення тощо. 

Примітки: 
1. Клапків М. С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві / М. С. Клапків, І. С. 

Ткаченко // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 103-111.; 
2. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – www.dfp.gov.ua; 
3. Ткаченко Н. В. Вплив іноземного капіталу на розвиток страхової системи України / Н. В. Ткаченко //Фінанси України. 

– 2009. – №6. – С.115-121; 
4. Лебединська Л. Д. Фактори забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в глобальному середовищі / Л. Д. 

Лебединська, Л. М. Ремньова // Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка і управління : електронний 
збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – № 1(1). – С. 113 – 120. 
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FACTORS OF ENSURING PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE 
In theses the current state of development of the insurance market of Ukraine is analysed and defined that it is potentially 

attractive to foreign investors. The major factors which are slowing down development of the domestic insurance market and the 
preconditions promoting its development are revealed. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
В сучасних умовах інтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, постає потреба відповідності рівня послуг, що 

надаються, їх ціні та якості. З цієї точки зору готельні господарства мають певні перспективи, оскільки на ринку готельних 
послуг спостерігається тенденція до зростання. Ефективність управління готелем неможливе без раціонально 
налагодженого обліку витрат та калькулювання собівартості. 

Принципи, проблеми та напрямки вдосконалення обліку витрат діяльності готелів знайшли своє відображення у працях 
таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як О.А. Агєєва, Г.Н. Бургонової, Н.А. Коморджанової, З.А. Балченко, І.В. 
Балченко, С.О. Балченко, М. Бойцової, В. Бартовщук, С.Я. Король, А.Б. Косолапова, Н.М. Кузнецової, Я. Клиженко, С. 
Лозовської, Т.П. Марущака, Л. Мех, О. Піроженка, Н. Шишкоєдова та інших. Проте особливості господарської діяльності 
готельних господарств в сучасних умовах господарювання мають свій вплив на облік витрат та калькулювання собівартості 
послуг, тому означені питання потребують додаткового вивчення. 

Діяльність готельних господарств за своєю суттю відноситься до сфери послуг та пов’язана з наданням послуг з 
розміщення.[2, с. 151].  

Готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для 
тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна 
послуга складається з основних і додаткових послуг, які надаються споживачу відповідно з категорією готелю [2, с. 151]. 

Специфіка господарської діяльності підприємств готельного господарства суттєво пливає на склад та поведінку витрат 
діяльності. Адже вагома особливість готельних послуг, а саме нерозривність процесів їх виробництва та споживання, 
зумовлює відсутність залишків незавершеного виробництва готелю. У результаті цього всі витрати готельного комплексу, 
які виникли протягом звітного періоду, списують на кінцевий фінансовий результат зазначеного періоду [4, с. 213]. 

Оскільки основною діяльністю готелів є надання послуг, то облік операцій з їх надання є аналогічним обліку операцій з 
надання звичайних послуг. Так, витрати і собівартість готельних послуг формуються відповідно до норм П(с)БО 16, 
затвердженого наказом Мінфіну України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 31.12.99 
р. № 318 (зареєстровано в Мін'юсті України 19.01.2000 р. за № 27/4248, зі змінами та доповненнями, за текстом – П(с)БО 
16). 

Витрати готельних підприємств складаються в основному з витрат на: 
- оснащення номерного фонду готелів (крім тих, що підлягають амортизації) та обслуговування клієнтів у номері; 
- оплату праці обслуговуючого персоналу, включаючи відрахування до фондів соціального страхування; 
- амортизацію номерного фонду; 
- утримання приміщень номерного фонду (електро-, водо-, теплопостачання, прання та прасування білизни, абонентська 

плата за телефон тощо); 
- охорону праці, техніку безпеки; 
- ремонт номерного фонду тощо [5, с. 272]. 
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Пунктом 11 П(с)БО 16 визначено, що перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості готельних послуг 
установлюються самим підприємством з урахуванням методичних рекомендацій з її формування у споріднених галузях, 
якими встановлено склад і класифікацію витрат [1]. 

Особливості обліку готельних послуг [2, c. 152]: 
1. Сезонний характер споживання готельних послуг; 
2. Практично неможливо оцінити витрати, здійснені для надання конкретної послуги, тому витрати визначають у 

момент їх виникнення, незалежно від строку оплати послуги; 
3. Основний об’єкт обліку - номерний фонд. Усі прямі витрати списуються на нього;  
4. Велика частка амортизаційних відрахувань в загальній сумі витрат; 
5. У готелях, які мають у своїй структурі ресторан, перукарню, магазин, автостоянку та інші об’єкти, облік витрат 

ведеться окремо за кожним із них з урахуванням специфіки і правил роботи об’єкта. При цьому для кожного об’єкта 
відкривається окремий субрахунок рахунку 23 «Виробництво» або 93 «Витрати на збут». Наприклад: 

- 231 «Витрати номерного фонду»; 
- 232 «Витрати перукарні»; 
- 233 «Витрати пральні»; 
- 234 і 931 «Витрати ресторану»; 
- 235 «Витрати котельні»; 
- 236 «Витрати автостоянки»; 
- 932 «Витрати магазину» тощо. 
6. Доходи виникають здебільшого під час оплати. Оплата найчастіше здійснюється в касу; 
7. При групуванні витрат за елементами та статтями до матеріальних витрат включаються, крім інших, витрати на 

засоби гігієни, медикаменти, спеціальний і формений одяг; 
8. Окремими статтями витрат можна виділити витрати: 
- на підготовку до осінньо-зимового періоду; 
- утримання і ремонт основних засобів; 
- ремонт і обслуговування побутових приладів; 
- проведення протипожежних заходів; 
- оплату комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, вивезення й утилізація побутових відходів, 

дезінфекція, дезінсекція, дератизація приміщень). 
9. Є особливості обліку постільної білизни, форменого одягу та постільних речей, які обліковуються як МШП. 
Процес визначення собівартості називають калькулюванням. Калькулювання – основний метод бухгалтерського обліку 

для підрахунку собівартості послуг, який дає можливість сформувати ціну продукції, управляти господарською діяльністю. 
Під об’єктами калькулювання собівартості розуміють продукти виробництва певного підприємства, його підрозділів. 

Тобто об’єктом калькулювання собівартості на підприємствах готельного бізнесу є готельні послуги. 
Процес калькулювання полягає у визначенні вартості одиниці готельного продукту, а тому повинен включати: науково 

обґрунтоване групування витрат; визначення об’єктів обліку витрат, об’єктів калькулювання і калькуляційних одиниць; 
вибір методу розподілу непрямих витрат; відокремлення обліку поточних витрат на надання послуг і капітальних вкладень; 
вибір методу обліку витрат та підрахунку собівартості [6, с. 243]. 

Для готелю об’єкт калькулювання – це вид робіт, послуг або вид діяльності, які потребують визначення пов’язаних з їх 
наданням (виконанням) витрат. Вибір об’єктів калькулювання повинен здійснюватись з огляду на облікові ознаки та бути 
пов’язаним з групуванням витрат в аналітичному обліку. 

При формуванні облікової політики готелю слід враховувати особливості, притаманні сфері послуг, зокрема, 
невід’ємність надання і споживання послуг, неможливість зберігання послуг, нематеріальність, сезонність. 

Калькулювання собівартості повинно поступово переорієнтовуватися з трудомістких розрахунків із розподілу непрямих 
затрат та визначення точної фактичної собівартості на прогнозні розрахунки собівартості, складання обґрунтованих 
нормативних калькуляцій та організацію оперативного контролю за їх дотриманням у процесі діяльності. 

Примітки 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». – [Чинний від 1999-12-31]./ Міністерство Фінансів 

України – К.: Парлам. видв-во, 1999. – № 318. 
2. Балченко З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : [навч. посіб.] /З. А. Балченко, І. В. Балченко, С. О. 

Балченко. – К.:КУТЕП, 2006.– 232 с.  
3. Бачинський В.І. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст]: навч. посібн. / В.І.Бачинський. – Львів: Видавництво 

«Магнолія 2006». – 478 с. 
4. Чабанюк О. М. Особливості організації обліку в апарт-готелі [Текст]: / О.М.Чабанюк. // Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. – Серія «Економічні науки». – Вип. 5 (44) / [ред. кол.: гол. ред. д.і.н., проф. 
Нестуля О. О.]. – Полтава: ПУЕТ, 2010.. – Ч. 2. – С. 213–215. 

5. Все про облік та організацію готельного бізнесу. – [3-тє вид. перероб. і доп.] / М. Бойцова, О. Піроженко, В. Кузнєцов, 
Я. Клиженко. – Х.: Фактор, 2007. – 272 с. 

6. Нападовська Л. В. Управлінський облік: підруч. [для студентів вищ. навч. закл.] / Л. В. Нападовська. – К.: Книга, 2004. 
– 544 с. 

Yulia Pylyp  
Ivan Franko National University of L’viv 

THE FEATURES OF COST ACCOUNTING HOTEL SERVICES 
Specificity of business in hotel industry has essential influence on the composition and behavior of costs. The main characteristic 

is continuity of processes of production and consumption, and that why we don`t have causes residue remains work in progress hotel. 
The process of calculation is the unit cost of hotel product, and therefore must include: science-based grouping of costs, the 

definition of cost accounting objects, objects of calculation and calculation units, choose the method of allocation of indirect costs, 
accounting separation current cost of providing services and capital investments, choose the method of cost accounting and cost 
calculation. 



27 ЛЮТОГО 2013 Р.  І-ША Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 177

 

Олена Підгурська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРІВ 
Виважена та збалансована податкова політика є запорукою створення сприятливого економічного клімату для зростання 

кількості суб’єктів підприємництва, обсягу їх товарообігу  та підвищення рівня життя громадян.  Рівень податкового 
навантаження на економіку країни показує наскільки дана країна є привабливою  для ведення бізнесу та залучення 
інвестицій. Податкова система України є однією із найбільш складних і найменш ефективних  не лише на теренах Європи, а 
й у глобальному масштабі. Регулярним підтвердженням цього є міжнародні рейтинги та оцінки як вітчизняних, так і 
зарубіжних експертів. 

Так, у рейтингу податкових систем Pаyіng Tахеs, який щорічно публікує Світовий банк спільно з 
PrісеWаtеrhоusеСооpеrs, Україна посіла 165 місце із 185 досліджуваних країн, що в порівнянні з 2010 роком аж на 16 
пунктів краще (станом на 2010 рік Україна посідала 181 місце із 183 країн) [1, ст.. 88-102]. Це наштовхує на думку про 
необхідність оптимізації податкової політики, а, оскільки, в умовах глобалізації та активного міжнародного співробітництва 
Україна має можливість освоювати нові шляхи оптимізації оподаткування, то одним із найпопулярніших є робота з 
офшорними зонами.  

Офшор – будь-яка територія, де можливе законне зменшення або ж звільнення від податкових зобов’язань потенційного 
платника податків, а також полегшення та спрощення їх адміністрування [3, 6, 7]. 

За рівнем оподаткування розрізняють наступні види офшорних зон [6, 7]: 
- Класичні Офшори, передбачають зменшення податкового тягаря на бізнес та захист активів, звільнення від податкової 

звітності та сплату лише фіксованого податкового збору. Прикладом класичних офшорів є Беліз, Панама, Домініка, о. 
Джерсі та інші. 

- Офшори з низьким рівнем оподаткування (юридично оншори), передбачають застосування спрощеної системи 
оподаткування (Великобританія, Кіпр, Гонконг, Нова Зеландія). 

- Офшори з рівнем оподаткування вище середнього передбачають сплату всіх податків та здачу звітів, але при цьому 
забезпечують високий рівень довіри (Австрія, Швейцарія, Данія ). 

Перелік офшорних зон варіюється залежно від національної політики кожної держави, тобто уніфікованого списку не 
існує. Відповідно до чинного законодавства в Україні він визначений Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про 
перелік офшорних зон”. Прийняття нового переліку було зумовлено внесенням змін до податкового законодавства, а саме 
прийняттям Податкового кодексу. На сьогодні в нашій державі офіційно визнано 36 офшорних зон [4].  

Офшорна діяльність регулюється на основі Податкового кодексу України, в якому передбачено[2]: 
- пунктами 139.1.13; 139.1.15, 140.1.2 ПКУ, передбачено, що  до  складу  витрат не включаються витрати,  понесені у  

зв'язку  з придбанням у нерезидента консалтингових чи маркетингових послуг, а також реклами, якщо особа, на користь 
якої здійснюються відповідні  платежі,  є  нерезидентом, що має офшорний статус;  

- пунктом 161.2 ПКУ встановлено, що до загальних витрат платників податків з офшорним статусом включають  
лише 85% витрат на оплату товарів/послуг; 

- згідно з підпунктом 153.3.6 і пунктом 167.2 ПКУ, дивіденди, отримані платником податку від компанії-
нерезидента з офшорним статусом, зараховують до складу доходів і оподатковуються. 

Операції, які проводяться, можуть відслідковуватися з боку НБУ, Нацфінмоніторингу та, іноді, СБУ. 
Офшори стали популярними завдяки преференціям, які діють на їхній території. Серед основних показників, які 

характеризують офшори варто виділити: 
- пільговий режим оподаткування (передбачає істотне зниження або ж повне звільнення); 
- відсутність валютного регулювання і валютного контролю;  
- вільне переміщення грошових коштів; 
- лояльне ставлення до ведення бухгалтерії та фінансової звітності. 
Хоча на перший погляд все виглядає доволі привабливо і красиво, але практика, яка існує в Україні, свідчить про інше. 

Доволі суперечливі з точки зору закону схеми мінімізації призводять до багатомільярдних втрат доходів державного 
бюджету незважаючи на те, що частина коштів повертається у вигляді інвестицій. Для забезпечення належної організації 
функціонування офшорів для України доцільно ввести більш жорстке законодавче регулювання офшорної діяльності, що 
дозволить уникнути зловживань у даному секторі. 

Примітки: 
1. Paying Taxes 2012.The global picture. [Електронний ресурс]. – Pежим доступу: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.doingbusiness.org%2Freports%2Fthematic-
reports%2F~%2Fmedia%2FGIAWB%2FDoing%2520Business%2FDocuments%2FSpecial-Reports%2FPaying-Taxes-
2012.pdf&ei=uQdrUYI9w4KFB7qSgZAK&usg=AFQjCNHvP-
gYYmkpDo0ZBEwlr5Dly4pQFA&sig2=jT0Qf6LyElBEsfOial_6pQ&bvm=bv.45175338,d.d2k 

2.  Податковий кодекс України – Затверджений ВРУ від 02.12.2012. №2755- VI., та введений в дію з 1 січня 2011 року 
3. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

запровадження податку з операцій з офшорними юрисдикціями" Королевська Н.Ю. [Електронний ресурс]. – Pежим доступу: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0R6Y7VM707oJ:w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34%3Fid%3D%26p
f3511%3D43463%26pf35401%3D223329+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 

4.  Розпорядження кабінету міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 року №143-р. 
[Електронний ресурс]. – Pежим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80 

5. Азаров о пользе оффшоров для Украины. [Електронний ресурс]. – Pежим доступу:  http://www.nexus.ua/azarov-o-
polze-offshorov-dlya-ukrainyi 

6.  Оффшор – эффктивный бизнес инструмент, Finance Business Service. [Електронний ресурс]. – Pежим доступу:  
http://www.fbs-offshore.com/  
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TAX IN UKRAINE THROUGH THE USE OF OFFSHORE 
Prudent and balanced tax policy is the key to creating a favorable economic climate for the growth of business entities, the 

volume of their trade and improve people's lives. The level of tax burden on the economy shows how this country is attractive to 
business and investment. The tax system of Ukraine is one of the most difficult and least effective not only in Europe but also 
globally. Regular proof of this is the international rankings and ratings of both domestic and foreign experts. 

Вероніка Пінега 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
Для аудиту підприємств з іноземними інвестиціями використовуються всі ті самі методично-організаційні підходи до 

проведення перевірки, що й на інших підприємствах. Методика проведення аудиту коригується відповідно до особливостей 
організації та діяльності спільних підприємств. 

Аудит інвестицій проводиться згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» із змінами та доповненнями. 
Метою проведення аудиторської перевірки ефективності вкладення інвестицій є аналіз ефективності інвестиційної 

діяльності, вияв резервів та внесення рекомендацій, які стосуються покращення цієї діяльності. 
Задачі проведення аудиторської перевірки наступні: 
—  аналіз організаційної структури та статуту підприємства-клієнта  з  точки зору їх відповідності   прийнятої  

інвестиційної політики; 
—  аналіз організації бухгалтерського обліку та формування облікової політики для виявлення правильності ведення 

обліку інвестицій   на   підприємстві;                                                              
—  перевірка обгрунтованості  записів   на   рахунках  бухгалтерського обліку з метою забезпечення достовірності даних 

про інвестиції в бухгалтерській звітності підприємтва-клієнта;           
— перевірка правильності складання  бухгалтерських реєстрів, тотожність записів операцій по інвестуванню із записами 

в Головній книзі;                                                                              
— вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства-клієнта для оцінки його інвестиційної активності 

участі в інвестиційній діяльності.                                                             
Основним завданням аудиту є перевірка дотримання законодавства та нормативно-правових актів з питань фінансово-

господарської діяльності спільних підприємств з урахуванням особливостей їхньої роботи. Аудитор перевіряє правомірність 
діяльності спільного підприємства, тобто відповідність її статутним документам та реєстрацію його Міністерством фінансів 
України. Підприємство з іноземними інвестиціями може здійснювати будь-які види діяльності, що відповідають цілям, 
передбаченим у статуті товариства. Для ведення страхової та посередницької діяльності, пов'язаної з обігом цінних паперів, 
підприємство має одержати ліцензію Міністерства фінансів України, а банківської діяльності — Національного банку 
України. 

Особливу увагу слід приділяти правильності проставлення кореспондентських рахунків (бухгалтерських проведень) 
щодо внесків у статутний капітал. Як правило, у складі внесків іноземних учасників спільних підприємств переважають 
машини і обладнання, комп'ютерна техніка, право на промислову технологію тощо. У вітчизняного учасника основна частка 
внеску припадає на грошові кошти, вартість будинків, споруд і прав користування будинками. Тому аудитор перевіряє 
документи, які підтверджують внески засновників у статутний капітал, зокрема: виписки банків з прикладеними до них 
документами (копіями платіжних доручень), акти приймання-передавання основних фондів, рахунки, товарно-транспортні 
накладні (щодо основних засобів), акти на приймання матеріалів, накладні. 

Отже, на кожний окремий внесок має бути документ із посиланням у ньому на участь у формуванні статутного капіталу. 
Ретельної перевірки потребують внески у статутний капітал нематеріальних активів (права на винаходи, права на 

користування природними ресурсами, права користування майном, права на знаки для товарів і послуг, права на об'єкти 
промислової власності, авторські та суміжні з ними права, гудвіл тощо).Після того, як в обліку будуть відображені внески 
учасників, на рахунку 40 «Статутний капітал» сальдо має відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в 
установчих документах підприємства. 

Для перевірки правильності відображення внесків учасників необхідно вивчити бухгалтерські записи за кредитом 
рахунку 46 «Неоплачений капітал» у кореспонденції з дебетом рахунків 10 «Основні засоби», 12 «Нематеріальні активи», 20 
«Виробничі запаси», 31 «Рахунки в банках», зокрема 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» тощо. 

Аудиторській перевірці підлягають також суми прибутку, спрямовані відповідно до установчих документів або за 
рішенням ради спільного підприємства на створення окремих видів власного капіталу, необхідних для розширення 
діяльності спільного підприємства і соціального розвитку його колективу. Зокрема, досліджують рахунки 443 «Прибуток, 
використаний у звітному періоді», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 45 «Вилучений капітал». Рахунок 42 
«Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій 
перевищує їхню номінальну вартість. На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу в разі викупу 
власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо. 

Під час аудиторської перевірки господарської діяльності спільного підприємства необхідно враховувати особливості 
відображення операцій у бухгалтерському фінансовому обліку і фінансовій звітності. Так, величина статутного капіталу 
спільного підприємства визначається статутними документами при його створенні і є незмінною доти, доки не будуть 
внесені зміни до статуту спільного підприємства. Під час аудиту зносу майна спільного підприємства слід мати на увазі, що 
нарахування зносу основних засобів в обліку необхідно відображати на дебеті рахунків 23 «Виробництво», 91 
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» і кредиті рахунку 13 «Знос необоротних 
активів». 

Наприкінці аудитор звіряє сальдо по рахунках у Головній книзі з даними, які вказані у формі № 1 «Баланс 
підприємства» [1], № 2 «Звіт про фінансові результати», № З «Звіт про рух грошових коштів» [2]. 

За  результатами  аудиторської перевірки  складається аудиторський висновок, в якому аудитор описує свою думку про 
відповідність бухгалтерської   (фінансової)  звітності  підприємства-клієнта реальному стану справ, про достовірність та  
повне відображення   в  обліку   інвестицій   підприємства [3]. 



27 ЛЮТОГО 2013 Р.  І-ША Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 179

 

Примітки: 
1. Про затвердження форми фінансової звітності «Баланс» (форма №1). Постанова від 26.07.2012 № 344 (поточна 

редакція 26.07.2012) – (Електронний ресурс) – Режим доступу: www.rada.gov.ua 
2. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів України, 

затверджений положенням від 31.03.1999 №87 (поточна редакція 10.01.2012) – (Електронний ресурс) – Режим доступу: 
www.rada.gov.ua 

3. Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура: доповіді Х 
міжнародної науково-практичної конференції у трьох томах – том ІІ – Чернівці: «Рута», 1999. – 312. 

Veronica Pinega 
Ivan Franko National University of L’viv 

AUDIT FEATURES IN THE FIELD OF FOREIGN INVESTMENTS 
In theses the main audit features concerning the enterprises with foreign investments are considered. There are a lot of important 

aims of audit procedures and their results are closely connected with the future activity of an organization. The most typical 
operations that can be checked with the help of accounts of class IV „Capital” and the accounts of class IX “Expenditures” are also 
represented here. 

Ліліана Пінчак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ 
ЖИТЛОМ НА 2002-2012 РОКИ. 

Упродовж останнього десятиліття реалізовувалась Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки, 
що була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1089.[1]. Виконавцем було призначено 
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. [2]. Вона відрізняється найбільш сприятливими умовами 
кредитування з 9-ти існуючих в Україні житлових програм. 

В межах виконання цієї програми реалізовувались два механізми: пільгове кредитування молоді та  часткова 
компенсація відсоткової ставки за кредитами,  виданими комерційними банками.  

Фінансування програми здійснювалося: за рахунок коштів державного бюджету, статутного капіталу Фонду, місцевих 
бюджетів,  спеціального фонду державного бюджету, кредитними коштами комерційних банків, наданих молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво і придбання житла, власні кошти населення. 

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію)  чи придбання житла регулюється Положенням «Про порядок надання пільгових 
довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)  і придбання 
житла», що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584. [3]. 

Право на отримання кредиту терміном повернення до 30 років мають: 
- сім’ї, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;  
- неповні сім’ї, в яких мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);   
- одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.  
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення становища 

багатодітних сімей» від 12 листопада 1999  року № 1460 [4] передбачено, що при наданні пільгових довготермінових 
кредитів на будівництво (реконструкцію)  або придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам перевага 
надається багатодітним.  Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 %  річних суми 
зобов’язань за кредитом; 35 позичальник,  який має одну дитину,  звільняється від сплати відсотків за користування 
кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 % суми зобов’язань за 
кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей, – 50 % суми зобов’язань за кредитом.  

Протягом дії Програми з 2002 по 2012 роки надано 7198 пільгових довгострокових кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам, що є значно менше від запланованого у державному бюджеті. (бюджетна програма КПКВК 
2751390). [5]. 

Збудовано та введено в експлуатацію 685 будинків загальною кількістю 38535 квартир та загальною площею 2818,846 
тис. кв. метрів, в яких отримали квартири 7031 молодих сімей. 

Механізм часткової компенсації відсоткової ставки був задіяний з 2003  року відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків 
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» від 4 червня 2003 р. 
№ 853. [6]. Кредит надається комерційними банками за звичайною процедурою. При цьому, за рахунок коштів державного 
бюджету позичальникові компенсується частина відсотків за користування кредитом у розмірі однієї облікової ставки 
Національного банку України. 

Наразі діють 8 459 угод із 17 919, що були укладені Фондом з позичальниками комерційних банків у період з 2003 по 
2008 роки, за якими відбувається відшкодування відсоткової ставки кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання 
житла. 

Отже, за десять років дії програми, незважаючи на труднощі та хронічне недофінансування, всіма задіяними джерелами 
було надано близько 30 тисяч кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла тим молодим громадянам, які 
потребують покращення житлових умов, але не можуть зробити цього самостійно. Тому Урядом продовжено дію Програми 
до 2017 року (постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967). [7]. 

Протягом наступних п’яти років заплановано забезпечити житлом 16755 молодих сімей та одиноких молодих громадян, 
збудувати 1047,2 тис. кв. метрів житла. Ми вважаємо цю програму дуже дієвим антикризовим заходом, що сприятиме 
збільшенню внутрішнього ринку споживання не тільки в галузі житлового будівництва, а також в десятках суміжних 
галузях промисловості. 
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RESULTS AND OUTCOMES OF PUBLIC PROGRAMS PROVIDING HOUSING FOR YOUTH IN 2002-2012 
In this paper, an analysis of ten years of the program, the expediency of continuing operation and further, confirmed the effectiveness 
of relying on processed statistical data. Recognized that the object of study is an effective anti-crisis measure, which will increase the 
domestic consumption market not only in housing but also in dozens of related industries in Ukraine. 
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ЦІНОВА ДОСТУПНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА 

НА 2010-2017 РОКИ 
Нестача житла в країні негативно впливає на матеріальне становище та соціальне самопочуття значної кількості 

населення. Згідно соціологічних опитувань приблизно кожна п’ята українська сім’я (близько 3400 тис. сімей) незадоволена 
своїми житловими умовами. Цей системний чинник негативно впливає на ситуацію в країні вцілому, суттєво погіршуючи 
демографічну статистику. Вирішення житлової проблеми за допомогою механізму забезпечення доступності житла 
розглядається фахівцями як одна з найважливіших умов сприяння народжуваності. 

У «Напрямах інституційного розвитку ринку житла в Україні», науковцями наголошується: «Житло не повинне бути 
дефіцитним товаром, розвинутий ринок житла має виключати наявність «цінових пузирів», повинна зростати доступність 
житла, знижуватись рівень житлової нерівності домашніх господарств».[1]. 

В 2006 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про житловий фонд соціального призначення». 
Згідно зі статтею 10 правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України: 

а)  для яких таке житло є єдиним місцем проживання, або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до 
закону; 

б)  розмір середньомісячного сукупного доходу яких за попередній рік у розрахунку на одну особу менший від величини 
опосередкованої вартості найму житла в цьому населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого 
законодавством[2]. 

 На даний час, відповідно до законодавства, в Україні реалізуються затверджені Кабінетом Міністрів спеціальні житлові 
програми, направлені на забезпечення житлом окремих категорій громадян (наприклад, Державна програма забезпечення 
молоді житлом на 2002‑2012 роки; Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та 
членів їх сімей; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; суддів; інвалідів по слуху та зору та ін.). 
Проте через високу вартість житла та недостатній обсяг коштів, що виділяються державою на забезпечення житлом 
названих категорій громадян, ефективність відповідних програм є вкрай низькою. 

В Україні понад 300 тис. сімей, які підпадають під критерії, визначені у статті 10. Для реалізації їх конституційного 
права на житло  за рахунок бюджетних коштів необхідний  житловий фонд соціального призначення загальною площею 
близько 20 млн м.кв.. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» не дає потрібного соціального ефекту 
внаслідок вкрай недостатніх обсягів фінансування. 

В 2009 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-
економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки»[3]. Програмою передбачено спільну 
участь громадян та держави у фінансуванні будівництва (придбання) доступного житла. Виконання програми дасть змогу 
забезпечити житлом до 2017 р. 265,8 тис. сімей шляхом будівництва 16,6 млн м.кв. загальної площі. Передбачено, що 
вартість 1 м2 будівництва (придбання) доступного житла в розрізі регіонів повинна складати від 4730 грн (в 
Кіровоградській обл.) до 5920 грн (в м. Києві) – в середньому 5182 грн. Загальна вартість програми складає 88,5 млрд грн 
(без урахування щорічної інфляції), з них державні видатки мають складати 28,6 млрд грн (23,2 млрд грн з державного 
бюджету та 5,4 млрд грн – з місцевих бюджетів). Планується щорічно збільшувати державні видатки на реалізацію 
програми (з державного та місцевих бюджетів) з 1,4 млрд грн (в 2011 р.) до 6,7 млрд грн (в 2017 р.). 

 У 2012 року за програмою будівництва (придбання) доступного житла в Україні було придбано 1 222 квартири 
загальною площею 83,2 тис. кв. метрів. Для придбання доступного житла громадяни отримали державну підтримку в обсязі 
156,6 млн. гривень. 

Інвестиції громадян, які були спрямовані на будівництво доступного житла у 2012 році, становлять понад 335 млн. 
гривень. 

Таким чином, в рамках реалізації програми будівництва доступного житла у будівельну галузь було залучено понад 490 
млн. гривень. 
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Для надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла у 2013 році відповідно до Закону 
України «Про Державний  бюджет України на 2013 рік» передбачено 50 млн. гривень. 

Це дасть можливість придбати доступне житло для 400 сімей, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до 
законодавства [4].                                                                                                                                                                              

Очевидно, що виконання цієї програми позитивно вплине на роботу української будівельної галузі. Державна допомога 
у 30 % підвищить платоспроможність середнього класу та дасть будівельним компаніям можливість завершити будівництво 
житлових об’єктів з високим рівнем готовності. Однак якщо економічна доцільність реалізації Державної цільової 
соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010‑2017 роки не викликає особливих 
сумнівів, то її соціальна ефективність видається вкрай сумнівною. Причиною низької соціальної ефективності слід вважати  
вкрай недостатній рівень соціальної доступності Програми будівництва (придбання) доступного житла, скористатися якою 
зможуть лише сім’ї з високим рівнем доходів. Це положення можна підтвердити конкретними прикладами з сучасної 
практики реалізації Програми Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, які свідчать про те, що державна 
допомога у 30 % дозволяє відчутно зменшити вартість м2 житла, але не вирішує головної проблеми, оскільки сім’я має 
заплатити за квартиру значну суму – від 227 тис. до 352 тис. грн . 

Але переважна більшість середньостатистичних українських сімей (із місячним доходом від 2500 до 5000 грн) не здатна 
вирішити свої житлові проблеми. Ця категорія сімей не має права на отримання соціального житла відповідно до Закону 
України «Про житловий фонд соціального призначення», і в той самий час не має економічних можливостей взяти участь у 
державній Програмі будівництва (придбання) доступного житла. Їхнє конституційне право на житло є незабезпеченим. На 
розв’язання житлових проблем саме цих громадян повинні бути спрямовані основні зусилля з боку держави. 

Для того, щоб Програма будівництва (придбання) доступного житла стала доступною для української сім’ї з 
середньостатистичними доходами (від 2,5 до 5 тис. грн на місяць), вона ,була доповнена заходами, спрямованими на 
зниження ставки іпотечного кредитування до показника, який би не перевищував 5 %.  

На нашу думку, отримати в сфері забезпечення громадян житлом необхідний соціальний ефект, порівняний з тим, який 
забезпечує розвинена ринкова економіка, використовуючи механізм низьковідсоткового іпотечного кредитування, можна 
було б, запровадивши довготривалу оренду житла з правом подальшого викупу. 

 Держава повинна взяти на себе фінансування будівництва 50 тис. одиниць житла щорічно, що дасть можливість 
збільшити в Україні фонд державного житла і за 20 років повністю вирішити проблему існування квартирної черги.  

Зменшення вартості житла, побудованого за рахунок державних коштів, було досягнуто двома шляхами: 
1) зменшивши середню площу однієї одиниці житла; 
2) зниженням вартості будівництва 1 м.кв.  житла за рахунок державних коштів, з урахуванням різниці цін  по регіонах. 
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PRICING AND AVAILABILITY OF SOCIAL EFFICIENCY STATE TARGET SOCIO-ECONOMIC PROGRAM 
CONSTRUCTION (PURCHASE) OF AFFORDABLE HOUSING IN THE YEARS 2010-2017 

Pricing and availability of social efficiency state target socio-economic program construction (purchase) of affordable housing in 
the years 2010-2017. 

Оксана Піньо 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Світ на межі другого та третього тисячоліть стрімко змінився. Новим змістом наповнюються усі сфери суспільного та 

економічного життя, нових рис набуває усталений, звичний порядок планетарного життя, перебудовується його устрій. 
Людство вступило у нову історичну епоху, найважливішою ознакою якої є стрімке зростання процесів світової глобалізації, 
що є об'єктивними і здійснюються незалежно від волі чи бажання окремих країн. У таких умовах важливим є розуміння 
багатьох нових економічних явищ, щоб визначити раціональну і ефективну стратегію поведінки держави на світовому 
ринку. Це важливо для усіх країн світу, а особливо для тих, в яких відбувається формування нової соціально-економічної 
системи, зокрема і для України. 

Прихильники глобалізаційних процесів наголошують, що вона дає нові можливості більш ефективного розміщення та 
вільного доступу до світових мобільних ресурсів і загальне зростання світового виробництва та доходу. Глобалізація 
володіє значними резервами підвищення ефективності виробництва завдяки поглибленню поділу праці, збільшенню 
економіки за рахунок масштабу і зниження витрат, оптимізації розміщення ресурсів у світовому масштабі і передачі 
технологій. Економія на масштабах виробництва потенційно може привести до скорочення витрат і зниження цін, і 
відповідно до стійкого економічного розвитку [2, с. 42]. 

Негативні сторони глобалізації пов’язані з нерівномірним розподілом зростання світового доходу між різними країнами; 
економічна, фінансова та політична експансія розвинених країн; поглиблення диференціації між країнами за економічним 
розвитком; тенденції до зникнення національних особливостей народів та етносів [1, с. 39]. 

Глобалізація – це об'єктивний процес планетарного характеру, зупинити який неможливо. Однак необхідні зусилля 
світового співтовариства, щоб, не зменшуючи переваг глобалізації, створити механізм, який би мінімізував її негативні 
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наслідки. Такий підхід стосується і України. Вона не може бути осторонь глобалізаційних процесів, інакше опиниться на 
узбіччі цивілізації. Україна повинна стати конкурентоспроможною на світових ринках. Досягти цього можна шляхом 
інтегрування її економіки у світову. Розв'язання цього завдання насамперед пов'язане з інтеграцією у ЄС. Одним із 
важливих кроків на цьому шляху став вступ нашої країни до Світової організації торгівлі [5, с. 193]. 

Зрозуміло, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе комплексно і ефективно освоїти в 
своїх інтересах територію та ресурси, якими володіє. Але зробити це можливо шляхом тісної економічної і технологічної 
співпраці із розвинутими країнами. Тому стратегічною метою для України повинно бути її входження до міжнародних 
науково-технічних потоків, які дозволять модернізувати вітчизняне виробництво, забезпечити конкурентоспроможність 
основних галузей промисловості [3, с. 27]. 

Зупинімося докладніше на економічній модернізації в Україні, що полягає у докорінному оновленні на сучасній основі 
матеріально-речових і організаційно-економічних структур, усієї системи суспільного виробництва. Вона передбачає 
повний демонтаж застарілих соціально-економічних відносин, що ґрунтувалися на монопольному, безроздільному 
пануванні державної форми власності на умови й засоби виробництва. Нова система виробничо-економічних відносин 
спирається на органічну єдність приватних форм власності (індивідуальна, акціонерна, корпоративна), комунальної 
(власність місцевих органів влади і місцевого самоврядування) та державної як гаранта загальнонаціональних економічних 
інтересів. На цій основі формується змішана економіка, що дає змогу гармонізувати інтереси держави, регіонів, підприємств 
та домашніх господарств (населення). Головною ознакою такої економіки є соціальна спрямованість, забезпечення твердих 
соціальних гарантій. 

Україна дістала у спадщину деформовану, архаїчну структуру економіки, зорієнтовану переважно на задоволення 
потреб ВПК колишнього СРСР. Зношені, застарілі виробничі фонди і технічне устаткування, віджилі організаційно-
економічні форми підприємств, доіндустріальний характер виробничої інфраструктури (транспорт, зв'язок, телекомунікації 
та ін.) давно потребують модернізації на основі досягнень науково-технічної революції. Період незалежного розвитку теж 
не позначився якось істотно на техніко-технологічному й організаційно-економічному аспектах національного 
господарства. 

Щодо матеріальних активів економічна модернізація передбачає повне оновлення технічного базису шляхом 
упровадження високих технологій, системи корпоративного управління, маркетингу. 

Ефективна економічна модернізація можлива лише за умови створення адекватної інфраструктури, конкурентного 
середовища, відповідних інституційних форм, законодавчого забезпечення. Насамперед йдеться про формування 
адаптованих до умов економічної модернізації податкової, фінансової, банківської систем, адміністративно-правових 
структур на всіх рівнях державного й економічного управління [4, с. 147]. 

Таким чином, пріоритетними напрямками розвитку економіки України в умовах глобалізації мають стати: системна 
інтеграція у світове господарство із забезпеченням реальної міжнародної конкурентоспроможності, діяльність спрямована 
на ліквідацію монопольної залежності від окремих зарубіжних ринків, формування власних транснаціональних економічних 
структур із глобальним менеджментом, інтеграційна макровзаємодія із Європейським Союзом, Центральними і 
Східноєвропейськими угрупованнями країн, забезпечення належного рівня економічної безпеки з дійовими механізмами 
захисту від несприятливих змін міжнародної кон’юктури та фінансових криз. 
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THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
In this paper  positive and negative effects of global processes on the economy of Ukraine are considered. Particular attention is 

paid to the economic modernization, that means the radical renewal of material, organizational and economic structures on the 
modern basis, the whole system of social production. The main directions of the development of the national economy under 
globalization are also determined. 

Олена Погоріляк 
Ужгородський комерційний технікум 

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ЗАКАРПАТТЯ 
Проблема впровадження в системах управління вітчизняними готельними комплексами сучасних ефективних моделей 

управління, що відповідають світовим стандартам, обумовлена необхідністю надання високоякісних послуг та необхідністю 
забезпечення безпеки клієнтів і обслуговуючого персоналу. Серед низки заходів щодо поліпшення вітчизняного готельного 
сервісу можна виділити будівництво нових готельних комплексів, модернізацію старих, а також поліпшення якості 
обслуговування в них. 

Особливо важливо, для стимулювання надходження інвестицій у готельну індустрію Закарпатської області, розробити 
схему розміщення підприємств готельного комплексу та, на засадах оцінки демографічного, промислового, інвестиційного 
та природно-культурного потенціалу, виокремити найбільш перспективні туристичні зони. 

У процесі дослідження визначено пріоритетні вектори розвитку готельної індустрії Закарпаття у контексті стійкого 
розвитку регіональної інфраструктури: 

- розвиток матеріальної бази готельних підприємств шляхом залучення додаткових інвестицій для реконструкції і 
нового будівництва; 

- посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє чітко орієнтуватися на певні сегменти споживачів з 
урахуванням різних видів туризму (бізнес-туризм, пізнавальний, спортивний, рекреаційний тощо); 
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- підвищення різноманітності, комплексності, якості та безпечності послуг, які надаються суб’єктами готельного 
бізнесу; 

- впровадження і використання технологій туристсько-екскурсійного обслуговування (у тому числі інтерактивних форм 
дозвілля з використанням культурно-історичних ресурсів Закарпаття); 

- підвищення кваліфікації кадрового складу; 
- впровадження нових інформаційних технологій та інтеграція готельного господарства в міжнародну систему 

інформації та статистики; 
- розробка технологій інвестування та оцінки ефективності інвестиційних проектів; 
- посилення інформаційної забезпеченості підприємств (Інтернетресурс, реклама, брошури). 
Грамотно організована готельна індустрія повинна забезпечувати потреби в розміщенні українських та іноземних 

громадян, істотно впливати на сталий розвиток інфраструктури та економіки регіону, створювати нові робочі місця тощо. 
Регіональний готельний комплекс, на нашу думку, повинен виконувати кілька завдань, які спрямовані на подолання 

соціальних проблем для досягнення кращого добробуту населення та підвищення якості життя: 
- створення нових робочих місць; 
- підвищення рівня сервісу та якості послуг; 
- підвищення рівня доходів населення регіону; 
- забезпечення притоку іноземних та вітчизняних туристів; 
- підвищення ділової та туристичної активності в регіоні, місті; 
- залучення та ефективне вкладення інвестицій на середньострокову перспективу; 
- підвищення рівня фахової галузевої освіти, можливість обміну досвідом з іноземними країнами, 

удосконалення рівня обслуговуючого персоналу шляхом безперервного навчання та проведення тренінгів; 
- забезпечення населення якісним відпочинком та оздоровленням у SРА-готелях; 
- організація дозвілля, розваг та змістовного проведення вільного часу дорослих та дітей; 
- сприяння у розвитку суміжних обслуговуючих галузей (виробничої та соціальної інфраструктури). 
 Учасники регіонального готельного ринку впевнені, що на Закарпатті можна і надалі розвивати готельний бізнес. Влада 

повинна намагатися позиціонувати Ужгород як центр виставково-конгресного і ділового туризму. Від цього мешканці та 
гості регіону отримають значні переваги. Природньо, що готельні оператори у конкурентній боротьбі за клієнта будуть 
підвищувати рівень сервісу. Проте, багато ніш регіонального ринку готельних послуг залишаються дефіцитними. 
Відчувається брак готелів найбільш популярного економ-класу, заміських, а також невеликих готелів у містах - 
туристичних центрах Закарпаття. Не сприяють розвитку і адміністративні бар'єри, робота наглядових органів тощо. Досить 
складно отримати ділянку під готель без так званого «благочинного внеску». Іноді відбувається нав'язування бізнесу 
благоустрою території за межами готелю. 

Основні проблеми, що стоять перед готельним комплексом Закарпаття: 
1. Диспропорція у територіальному розміщенні підприємств готельного бізнесу. 
2. Недостатній рівень якості обслуговування. 
3. Стан матеріально-технічної бази. 
4. Відсутність системи наукового та рекламно-інформаційного забезпечення просування готельних послуг. 
5. Низький професійний рівень кадрового складу. 
6. Нецільове використання (часткове використання) засобів розміщення та земельних ділянок. 
Проте, окрім адміністративних бар'єрів, розвиткові готельного бізнесу заважають інфраструктурні проблеми регіону: 

розвиток туризму, транспортної інфраструктури тощо. 
Збільшення кількості готелів і зростаюча конкуренція на готельному ринку змусять інвесторів ретельніше 

прораховувати ефективність проектів, а готельєрів - поліпшувати сервіс і знижувати ціни. 

Віктор Похонський 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 
Ринок праці є одним з важливих індикаторів економічного становища держави, так як він відображає кількісні та якісні 

характеристики робочої сили, що є основним рушійним фактором валового випуску, який у свою ж чергу є складовою ВВП 
– основного макроекономічного індикатора. Також ринок праці є важливим елементом, тому що саме на ньому економічно 
активне населення одержує за свою працю грошову винагороду у вигляді заробітної плати, яка і складає основу особистого 
грошового доходу громадян. Саме тому дослідження ринку праці є дуже потрібним для оцінки стану економіки, аналізу її 
проблем та відповідно шляхів їх вирішення. 

Україна є європейською державою і її основним економічним орієнтиром є Європейський союз. Саме тому доцільно 
було б порівнювати стан ринку праці України з однією з найближчих держав-членів ЄС Польщею. Так як методологія 
віднесення тої чи іншої групи населення до певної категорії, зокрема визначення працездатного віку (Україна: жінки 16-54 
роки, чоловіки 16-59 років, Польща: жінки 18-59 років, чоловіки 18-64 роки), в обох країнах відрізняється, то слід 
використовувати міжнародну методологію МОП, а саме населення у віці 15-70 років. 

Як відомо остання світова економічна криза 2008-2009 років завдала суттєвий удар по економічних системах багатьох 
країн світу, в тому числі Україна та Польща не є винятком. 
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Дослідивши динаміку рівня зайнятості та рівня безробіття для обох країн можна стверджувати, що вищезгадана 
економічна криза певною мірою і торкнулася ринку праці. Саме так до 2008 року (див. Рис.1) як в Україні так і у Польщі 

спостерігалося зростання рівня зайнятості та 
зменшення рівня безробіття. У 2009 році уже 
спостерігається наступна ситуація: рівень зайнятості в 
Україні знизився із 59,3% (у 2008 р.) до 57,7% (у 2009 
р.), даний показник у Польщі залишився на 
попередньому рівні (50,4%), але при цьому 
припинилася тенденція попередніх років до зростання 
і рівень зайнятості залишався незмінним аж до 2011 
року. У 2012 році за січень-вересень рівень зайнятості 
в Україні становить 60,1%, а у Польщі – 50,7%. 

Щодо рівня безробіття то ситуація на обох ринках 
виявилася більш болісною для обох країн. Так рівень 
безробіття в Україні у 2009 році зріс із 6,4% до 8,8%, 
однак після цього різкого зростання спостерігається 
знову тенденція до спадання, що є позитивним. Щодо 

Польщі то до 2009 року на ринку праці була досить позитивна тенденція до стрімкого скорочення рівня безробіття. У 2009 
році відбулося переломний момент і рівень зріс із 9,5% до 12,1%. При цьому на відміну від України у Польщі навпаки 
спостерігається поступове зростання рівня безробіття. Так рівень безробіття за січень-вересень 2012 року в Україні 
становить 7,4%, а у Польщі – 9,9%. Очевидно, що ситуація на ринку праці в Україні краща за польську. 

Важливим також для порівняння двох ринків є порівняння їх у перспективі. Доцільним було б порівнювати у 
короткостроковій перспективі, що дасть більшу точність прогнозу. Так як Державною службою статистики України та 
Головним статистичним управлінням Польщі опубліковано результати ринку праці лише за січень-вересень за 2012 рік 
(див. Таблиця 1), то можна також здійснити даний прогноз основних показників і на весь 2012 рік та на 2013 рік 

Таблиця 1 
Основні показники ринку праці України та Польщі у віковій групі 15-70 років 

Показники Од. виміру Україна  Польща 
Економічно активне населення тис. осіб 22 109,1 17 765,3 
Рівень економічної активності % 64,9 56,2 
Зайняте населення тис. осіб 20 479,1 15 969,0 
Рівень зайнятості % 60,1 50,7 
Безробітне населення тис. осіб 1 630,0 1 796,3 
в т. ч. зареєстр. у служб. зайн. тис. осіб 478,9 1 978,9 
 Рівень безробіття  % 7,4 9,9 

(дані вказані в середньому за січень-вересень 2012 року) 
 
Здійснивши прогноз на весь 2012 та 2013 роки з ймовірністю 95% можна стверджувати (див. Таблиця 2), що як і в 

Україні так і у Польщі буде спостерігатися зростання основних показників ринку праці. 
Таблиця 2 

Інтервальний прогноз основних показників ринку праці, ймовірність 95%  

Показник 
2012 2013 

Україна Польща Україна Польща 
Рівень економічної активності населення, % 
15-70 років 64,2 - 65,3 53,6 - 54,5 64,8 - 65,9 47,8 - 48,7 
Рівень зайнятості населення (за МОП), % 
15-70 років 58,5 - 61,9 51,6 - 53,3 60,4 - 63,8 56,8 - 58,5 
Рівень безробіття населення (за МОП), % 
15-70 років 4,9 - 8,6 3,6 - 7,6 2,3 - 6,0 - 

 
Отже, ситуація на ринку праці України є кращою за аналогічну у Польщі, так як усі показники є вищими. Відповідно 

нижчими є показники зареєстрованого безробіття. Станом на вересень 2012 року в Україні була потреба у робочій силі у 
розмірі 76,6 тис. осіб, а у Польщі 44,0 тис. осіб. При цьому навантаження на одне вакантне місце в Україні становить 6 осіб / 
місце, а у Польщі – 45 осіб / місце. Дані показники також дають можливість оцінити потенціал ринку праці. Очевидно, що в 
Україні ситуація краща, адже ще є достатня кількість вакантних посад і при тому навантаження на 1 місце є значно нижчим, 
що дає більші шанси на працевлаштування населення. Однак в обох країнах коефіцієнт обороту по звільненню є вищим за 
коефіцієнт обороту по прийому, тобто більша кількість працівників звільняється, ніж приймається на роботу. 

Зовсім інша ситуація із середньомісячною заробітною платою. За перші три квартали 2012 року в Україні її значення 
становить 2975 грн. У Польщі ж дане значення становить 3521,67 злотих. Отож, бачимо, що наша держава в даному 
напрямку програє сусідці. Мало того, що кількісне значення вище, так ще й купівельна спроможність польського злотого 
значно вища за купівельну спроможність гривні, що в свою чергу означає, що за свою зарплату польські працівники можуть 
купити більшу кількість товарів, ніж українські. Утішним є те, що реальна заробітна плата в Україні зросла на 14,9% до 
відповідного періоду попереднього року, а у Польщі зростання становило лише 0,1%. 

На мою думку те, що в Україні показники ринку праці є кращими за аналогічні польські не є реальним відображенням 
дійсності. Усім чудово відомо, що в Україні існує значна проблема з нелегальним «заробітчанством» за кордоном. Польща 
знаходиться на другому місці серед країн куди емігрує українська робоча сила (у Польщі присутня така ж проблема). Дана 
ситуація склалася за рахунок так званої «фіктивної зайнятості», тобто роботодавець приймає людину на роботу офіційно 
оформивши її трудову книжку, при цьому оформляє їй мінімальну ставку заробітної плати, а фактично людина не бере 
участь у господарській діяльності даної фірми, яка погодилася на такий хід. Даний вид зайнятості досить часто 
використовувався у роки кризи, так як фактично роботи в Україні не було, а дана схема є вигідною для обох суб’єктів ринку 
праці. Так роботодавець зменшує свої доходи за рахунок нарахованої заробітної плати фіктивним працівникам, легально 

Рис.1. Динаміка рівня зайнятості в Україні та Польщі 
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приховуючи їх від ДПА, а саму зарплату фіктивного працівника забирає собі. Працівнику який пішов на таку угоду вигода 
полягає у тому, що він може займатися будь якими іншими видами діяльності, при тому отримувати «тіньову» зарплату або 
навіть виїхати за кордон, де отримає більшу неофіційну заробітну плату, однак так як його трудова книжка знаходиться у 
роботодавця на офіційній роботі, то він не втрачає років стажу, які в подальшому використовуються при нарахуванні пенсії 
за віком. Єдиним суб’єктом який програє у даній ситуації є держава, так як при «фіктивній зайнятості» її обов’язком 
залишається виплата пенсій тому населенню, які фактично навіть не брали участь у створенні національного продукту, а 
працювали в інших державах. Саме ця «схема» в національних масштабах, на мою думку, і впливає на такі позитивні 
значення показників ринку праці України, при цьому дані польської сторони є більш об’єктивнішими. 

Примітки: 
1. Główny Urząd Statystyczny [Електронний ресурс] / Local Data Bank – Режим доступу: 

http://www.stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks 
2. Державна статистична служба України [Електронний ресурс] / Статистична інформація – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Victor Pokhonskyi 
Ivan Franko National University of L’viv 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LABOR MARKET IN UKRAINE AND POLAND 
In this theses analyzed labour market as one of the economics indicator, which describe situation in economic system, because it 

takes part in creating national product like Gross domestic product.. Also here compared the key indicators of labour market between 
Ukraine and Poland, created short term forecasts on 2012 and 2013 years. Reviewed some differences in methodology of both 
countries. Explained main problems on ukrainian labour market. 

Ольга Прощук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
Бюджетні організації – це організації, які створені органами місцевого самоврядування, діяльність яких повністю або 

частково фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. Установи та організації, що утримуються за 
рахунок коштів бюджету, ведуть облік виконання бюджету й кошторисів видатків, який прийнято називати бюджетним 
обліком. Він ведеться майже в 100 тисячах установ і організаціях різного профілю – культури, освіти, науки, медицини, 
органів державної влади, силових міністерствах і відомствах. Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ як 
суб’єктів господарювання характеризується низкою особливостей, які впливають на побудову бухгалтерського обліку: 

1) бюджетні установи функціонують на правах державної чи комунальної форми власності. Таке положення визначає 
порядок придбання цінностей за державні кошти, формування власного капіталу як основи для започаткування та 
подальшого здійснення діяльності, відчуження майна; 

2) бюджетні установи належать до неприбуткових організацій – метою їх діяльності є не отримання прибутку, а надання 
нематеріальних послуг. На відміну від готової продукції, вони не є носіями матеріальної субстанції. Відсутнє поняття 
виробничого браку, а отримання негативного результату може розглядатися також як результат; 

3) бюджетні установи в процесі надання послуг здійснюють видатки, які за економічною суттю відрізняються від витрат 
суб’єктів підприємницької діяльності. Під видатками розуміють державні платежі, що не підлягають поверненню, тобто такі 
платежі, які не створюють і не компенсують фінансові вимоги; 

4) бюджетні установи не утримують оборотних коштів. Їхнє фінансове становище визначається своєчасністю і повнотою 
надходження асигнувань з відповідних бюджетів чи оплатою рахунків згідно з прийнятими зобов’язаннями. 

Предметом бюджетного обліку є процес виконання бюджету, який відображає одну із сторін розширеного виробництва. 
Іншими словами – це кошти бюджетів різних рівнів бюджетної системи та процес їх виконання. Об’єктом бюджетного 
обліку є: доходи і видатки бюджету; фонди і резерви, які створюються в бюджеті в процесі його виконання; витрати на 
утримання бюджетних установ; матеріальні цінності бюджетних організацій; грошові кошти в касі та на рахунках. Метою 
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, 
правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства [2, с.4]. 

Розгляд системи бухгалтерського обліку в часовому просторі дає змогу зробити висновок про значні перетворення та їх 
видозміну з часів простого рахівництва до сучасного етапу її розвитку. Відсутність сталості та динамізм облікової системи 
пояснюється її підпорядкованістю загальним економічним механізмам і умовам, перегляд та реформування яких потребує 
відповідності системи збору та обробки інформації щодо господарської діяльності як на макро-, так і мікрорівнях. Зміни  
економічного устрою України, що відбулися за попереднє десятиріччя, потребують гармонізації всіх ланок управління в 
цілому та бухгалтерського обліку зокрема існуючим економічним умовам, з урахуванням перспектив подальшого 
економічного розвитку [3, с.298]. 

Заходи щодо розвитку бухгалтерського обліку мають на меті покращення методологічного і організаційного стану 
зазначеної системи як складової загального процесу управління. При цьому ефективність заходів по вдосконаленню може 
бути виражена як в економічних, так і в якісних показниках. Економічні показники отриманих зрушень характеризують 
зменшення обсягу затрат трудових, часових і грошових. Якісні показники відбивають ступінь поліпшення методології, 
організації, техніки бухгалтерського обліку. Найбільш повна характеристика ефективності заходів щодо розвитку 
бухгалтерського обліку досягається у результаті комплексного розгляду досягнутих зрушень [3, с.304]. 

Професійні економісти та бухгалтери приділяють увагу питанням удосконалення організації та ведення бухгалтерського 
обліку в установах, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Співробітництво України з міжнародними 
організаціями, фінансовими установами, діяльність на валютних фондових та інвестиційних ринках потребують відкритості 
та прозорості інформації з економічних питань, зокрема з питань бухгалтерського обліку, відповідності міжнародним 
стандартам [1, с.1]. Саме тому 16 січня 2007 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова «Про 
затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки». Метою цієї 
стратегії є удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів. Завданнями стратегії є удосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського 
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обліку і звітності, а також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського 
обліку. Основними напрямами реалізації стратегії є: 

1. Удосконалення системи бухгалтерського обліку: 
1.1 розподіл між суб’єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо ведення обліку активів, зобов’язань, доходів та 

витрат; 
1.2 розроблення та запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією; 
2. Удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів шляхом: 
2.1 удосконалення методології складення форм звітності та їх удосконалення; 
2.2 розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів; 
2.3 удосконалення методів складення та консолідації фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів з 

використанням сучасних інформаційних технологій; 
3. Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи, що передбачатиме: 
3.1 модернізацію фінансово-бухгалтерських служб; 
3.2 забезпечення казначейського обслуговування усіх суб’єктів державного сектору; 
3.3 адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно-цільового методу, до нових методологічних 

принципів системи бухгалтерського обліку; 
3.4 посилення контролю з боку органів Казначейства за дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку і 

складення звітності; 
3.5 удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансово-бухгалтерських служб; 
3.6 уніфікацію програмного забезпечення, що використовується суб’єктами державного сектору, з метою забезпечення 

обміну інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і суб’єктами державного сектору з використанням баз даних та 
інформаційних систем [1, с. 2]. 

     Отже, можемо зробити висновок, що держава, як безпосередній суб’єкт бюджетної сфери, бере активну участь у 
реформуванні та підвищенні якості ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ. Наближення бюджетного обліку до 
міжнародних стандартів відкриє для нашої країни великі перспективи на міжнародному ринку. Підвищення контролю за 
правильністю ведення обліку зробить економіку країни ще прозорішою та зменшить відсоток тіньової економіки у державі. 

Примітки: 
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі на 2007-2015 роки» від 16 січня 2007 року. 
2. Ватуля І. Д. Облік у бюджетних установах. Навч. посібник/ І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко та ін. – К. Центр 

учбової літератури, 2009. – 368с. 
3. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник/ С. В. Свірко. – К.: КНЕУ, 

2003. – 380 с. 

Olga Proshchuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

PERSPECTIVES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT FOR THE ACCOUNTING OF BUDGETARY INSTITUTIONS 
     Budgetary institutions are the most important elements of the state economy. The development of new technologies and 

scientific progress entails the necessity of accounting in budget institutions. In such reformation directly participating state, taking the 
relevant laws and regulations. Improved accounting of budgetary institutions is one of the most important questions of the day, the 
solution of which will lead to a more transparent economy, open new opportunities in the global market and the development of the 
national economy as a whole. 

Наталя Прядка 
Кіровоградський національний технічний університет  

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ЗАПАСІВ В ОБЛІКУ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 
В період гармонізації національної облікової системи до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Українським 

урядом приймається низка законів, а відповідно й оновлюються терміни та виникають нові. Це забезпечує необхідність 
дослідження використання нових категорій в бухгалтерському обліку установ сектору державного управління. 

Необхідність в обміні та користуванні інформацією на міжнародному рівні спонукає держави  до приведення облікових 
систем до можливості загального користування інформацією. Це дає підґрунтя для дослідження бухгалтерських категорій, 
однією з яких є запаси.  

Останні публікації. Облік запасів в своїх працях досліджували багато вітчизняних та зарубіжних вчених. З останніх 
публікацій та досліджень можна виділити роботи таких вчених, як В. Д. Андрєєва, А. В. Алєксєєва, І. К. Дрозд, 
Ю. В. Писаренко, А. Коваленко, Д. Колдуелл, С. В. Шульга, Н. Сорока, Е. Н. Лєпьохіна О. О. Чечуліна та інші. 
Термінологічно визнання запасів бюджетних установ, стосовно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
державного сектору (далі НП(С)БОДС),  є новим для бюджетного обліку. 

Реформування бухгалтерського обліку установ сектору державного управління забезпечило необхідність дослідження 
запасів та їх визнання. НП(С)БОДС № 123 “Запаси”[1] регламентує облік запасів, та заходи щодо набрання ним чинності 
запрограмовані на 01.01.2015 року.   Тому дослідження базується на порівнянні діючих та прийнятих (що спростовані до 
МСФЗ) нормативних документах. Так, згідно  НП(С)БОДС запаси -  це активи які: утримуються для подальшого продажу в 
умовах звичайної господарської діяльності; безоплатного розподілу передачі за умов звичайної господарської діяльності; 
перебувають у процесі звичайної діяльності суб'єкта бухгалтерського обліку для подальшого споживання; перебувають у 
формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг 
або для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі. 
Інструкція з обліку запасів бюджетних установ №125 (далі Інструкція №125) [2] визнає запаси, як оборотні активи у 
матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування (або перебувають у процесі виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року. Отже, в прийнятому 
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документі ширше характеризується сутність запасу, але відмінно від діючого, не визначено строк використання та форма 
(матеріальна, нематеріальна) запасу. 

Запаси визнаються активом, згідно НП(С)БОДС, в тому випадку, коли виконується декілька умов, а саме:   
- існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод; 
- вартість запасів можливо достовірно визначити 
- вони мають потенціал корисності. 
В діючих та прийнятих нормативних документах в методах визнання запасів є відмінні риси. Так на етапі  визнання 

запасів активом Інструкція 125 базується на   праві власності  і праві використання, а П(С)БОДС № 123 «Запаси» на основі 
існування потенціалу корисності, ймовірності отримання вигод та обов'язковому визначенні вартості.  

Положення стандарти бухгалтерського обліку в Україні для різних секторів економіки, що пристосовані до МСФЗ 
мають багато спільного. Відмінні моменти характерні  специфіці галузі. Є суттєві відмінності в обліку визнання запасів між 
сектором державного контролю та іншими. Так в порівнянні з  П(С)БОДС № 123 «Запаси» в П(С)БО 9  “Запаси”[3] більш 
детально розкрито процес визнання, а саме вказано: 

в пункті “готової продукції” - що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу та відповідає технічним та 
якісним характеристикам, передбачених договором та іншими нормативно-правовими актами;   

в пункті “незавершене виробництво” -  у вигляді не закінчених обробкою та зборкою деталей, вузлів, виробів та 
незакінчених технологічних процесів.  

Також є більше інформації щодо НП(С)БОДС 123 “Запаси”, в порівнянні з комерційним сектором, а саме: 
 в пункті “матеріальні цінності”, додано наступне: “...розподілу, передачі, в тому числі вироби з дорогоцінних 

металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси 
озброєння тощо”; 

 й доданий окремий пункт, а саме: “активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви 
нафтопродуктів, зерна тощо)” 

Визнання та стан запасів, згідно НП(С)БОДС 123 “Запаси”, дається на визначений момент часу, та загальне поняття 
запасів як ресурсів, контрольованих установою, від яких очікуються економічні вигоди. Запаси бюджетних установ 
поділяють на шість основних груп, що зазначено в Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних організацій (далі 
План рахунків) [4]. Кожна група має свій рахунок в обліку, який поділяється на підгрупи. Для різних секторів економіки 
запаси класифікуються по-різному.  

Прийняття нових термінів в бухгалтерському обліку вимагає коригування низки нормативних документів, для 
забезпечення коректного відображення об’єктів в бухгалтерському обліку. Одним з них є План рахунків. 

Для установ бюджетного сектор існує два плани рахунків, один, яким користується казначейство (касовий метод) та для 
бюджетних установ (метод нарахувань). Кількість рахунків для обліку запасів згідно МСФЗ менша й більш загальна,  в 
порівнянні з  П(С)БО. 

Деякі запаси можна розподіляти на рахунки інших активів, наприклад, запасу, використаного як компонент основних 
засобів, що створюються власними силами. В такому випадку запаси визнаються як витрати протягом строку корисної 
експлуатації цього активу. 

Для відображення операцій з запасами використовується другий клас Плану рахунків «Запаси», де увага акцентується на 
визнання запасами оборотних матеріальних активів, що належать установі, реалізацію та витрачання яких планується 
здійснити протягом року.  Таким чином, якщо установа прийняла запаси без права власності, то такі запаси не визнаються 
активами, а обліковуються поза балансом на рахунках класу 0, а точніше на субрахунку 02 «Активи на відповідальному 
зберіганні» 

Згідно МСФЗ 2 “Запаси” [5], в класі «Запаси» обліковуються лише ті запаси, щодо яких всі ризики та вигоди, пов'язані з 
правом власності на такі запаси перейшли установі, та вона має повне управління та контроль над ними. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, по-перше запаси потребують нових підходів, це пов'язано з прийняттям 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, де застосовуються термінологічно нові 
поняття. По-друге, при дослідженні встановлені відмінності щодо чинного законодавства в розрізі визнання об'єкта запасом, 
що обумовлено гармонізацією сучасного бухгалтерського обліку до МСФЗ. По-третє, в порівняльному аспекті, діяльності 
секторів економіки, існують відмінності, а саме, в комерційному секторі економіки України П(С)БО мають практичний 
адаптований досвід визнання запасів в обліку, для сектору державного управління триває процес адаптації правового поля 
для забезпечення поступового пристосування до МСФЗ. Термінологія в П(С)БО комерційного сектору майже не змінилася, 
тому перехід менш тяжкий в порівнянні з установами, контрольованими державою.  Зближення правил українського обліку 
з вимогами МСФЗ має за мету полегшити користування інформацією в обліку та розкритті її про запаси у звітності, що в 
свою чергу дасть можливість зробити прозору якісну фінансову звітність, зрозумілу любому зацікавленому користувачеві. 
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Наказом Міністерства фінансів України 12.10.2010 № 1202] [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України: [сайт]. 
− Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10. - Назва з екрана.   

2. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ; // [Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2000 
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20.10.1999 № 246] [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України: [сайт]. − Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. - Назва з екрана.   

4. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: [Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 
10.12.1999 №114] [Текст]// Міністерство фінансів України. - К. : Центр учбової літератури, 2012.- С. 20-25  
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FEATURES OF RECOGNITION FOR STOCKS PUBLIC SECTOR 
Movement world space to facilitate exchange of information necessitates creating new concepts and accounting objects and their 

identification and evaluation that will provide clear reproduction of such objects in the financial statements. With regard to the above 
introduced new regulations concerning the recognition and measurement rules of the object registered as "reserves". This aspect 
ensures the relevance of considering the recognition of reserves in the accounting sector institutions of government. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 
     В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими 

підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів 
управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв’язку зростає 
роль обліку зобов’язань. Здійснюючи суттєвий вплив на фінансову стійкість і платоспроможність суб’єктів 
господарювання, зобов’язання з огляду на динамічний характер потребують ефективного управління грошовими потоками, 
контролю за фактичним станом розрахунків. Це уможливлюється на основі достовірної, якісної та адекватної інформації 
про заборгованість, яка формується в системі бухгалтерського обліку. Бухгалтер веде облік операцій, що відбуваються на 
підприємстві і найважливішою частиною обліку є облік саме поточних зобов’язань, тому що неможливе існування 
підприємства в якого не було б поточних зобов’язань і бухгалтер обов’язково повинен вміти вести їх облік. Саме це і 
зумовлює актуальність нашого дослідження. 

     Питанням щодо сутності поняття «зобов’язання» та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку присвячено 
цілий ряд праць вітчизняних і зарубіжних авторів: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, І.К. Дрозд, Л.М. 
Крамаровського, Б.Ф. Усача, Дж. Фостера, В.О. Шевчука, М.Я. Штейнмана та інших.  

     Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій 
звітності визначаються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Поточні зобов’язання – це 
короткострокові фінансові зобов’язання, які мають бути погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 
дванадцяти місяців, починаючи від дати складання балансу [2, c. 18]. 

     До поточних зобов’язань відносяться: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями; короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна 
заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати 
праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); інші поточні зобов’язання [1]. 

     Поточні зобов’язання відображаються в балансі відповідно за статтями четвертого розділу пасиву Балансу. Поточне 
зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних 
вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає 
погашенню, то його сума включається до складу доходу у звітному періоді.  Відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання», 
поточні зобов’язання відображаються у Балансі за сумою погашення.               

     Синтетичний облік поточних зобов’язань ведеться на таких рахунках: 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна 
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками», 64 «розрахунки за податками та платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 
«Розрахунки по виплатах працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «розрахунки за іншими операціями», 69 «Доходи 
майбутніх періодів». Всі вони мають свої субрахунки, на яких поточні зобов’язання розглядаються детальніше. Рахунки 
цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, які будуть погашені у звичайному 
ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу. На рахунках 
цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов’язань, що стали поточною заборгованістю із 
строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з 
постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, інших розрахунків та 
операцій, а також доходів майбутніх періодів [3, c. 212]. 

     Окремі синтетичні рахунки класу 6 «Поточні зобов’язання», субрахунки до рахунків з обліку поточних зобов’язань 
(зокрема, рахунків 63, 64, 65, 68) можуть мати на кінець місяця сальдо не лише кредитове, а й дебетове, і тоді такі 
показники не згортаються з вимогами Інструкції № 291. Тобто сальдо такого активно-пасивного синтетичного рахунка 
визначається розгорнуто за дебетом і за кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках. 

     Поточні зобов’язання погашаються за рахунок поточних активів, до яких належать грошові кошти та інші ресурси, 
щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на грошові кошти чи використані протягом року з дати складання 
бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають 
триваліший).  

    Таким чином, за результатами дослідження організації обліку поточних зобов’язань, для виконання визначено 
актуальність обраної теми, здійснене ознайомлення з працями учених, що приділяли увагу вивченню даного питання, 
висвітлено основні поняття поточних зобов’язань, систематизовано бухгалтерські рахунки, на яких здійснюється облік 
поточних зобов’язань та розглянуто методи погашення зобов’язань підприємства. 

Примітки: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 31 січня 2000 р. № 237 зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00  

2. Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря та 
Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с. 

3.  Будько О.В. Фінансовий облік: навчальний посібник / О.В. Будько. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 493 с.    
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PACULIARITIES OF ACCOUNT OF CURRENT LIABILITIES OF ENTERPRISE 
     In theses the objective of account of current liabilities of enterprise is determined. It is internalized the basic concept and 

accounting records which keep records of current liabilities. 

Галина Рак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ»  
ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Бюджетні установи належать до неприбуткових організацій і реєструються як такі. Їх облікова політика спрямована на 
облік фінансових ресурсів у процесі надання нематеріальних послуг, тобто для задоволення соціальних, культурних та 
інших потреб суспільства. В загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ управління фінансовими 
ресурсами є важливим і відповідальним процесом, що потребує більш досконалої розробки й опрацювання. 

У діючих законодавчих та нормативних актах України термін «фінансові ресурси» використовується часто, але у 
кожному випадку відсутнє його тлумачення. Щодо сутності фінансових ресурсів серед вчених-економістів і практиків 
також немає єдиної точки зору, спостерігається різне її пояснення. 

Питаннями наукового тлумачення сутності, призначення, формування фінансових ресурсів бюджетних установ та 
ефективного їх використання присвячені праці вчених, зокрема П.Й.Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, О.Д.Василика, Р.Т. Джоги, А.Г. 
Завгороднього С.В. Левицької, В.М. Родіонової,. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, відзначимо, що 
проблема пошуку нових підходів до визначення сутності фінансових ресурсів потребує подальшого науково-практичного 
дослідження.  

Економічна категорія ,,ресурси” має особливості:   
–  потреба в ресурсах пов’язана з процесом суспільного виробництва та створення споживчої вартості;   
–  структура ресурсів динамічна й залежить від розвитку продуктивних сил і виробничих відносин;   
– використання будь-якого виду ресурсів передбачає їх вартісне відтворення (ресурси із матеріально-уречевленої форми 

переходять у вартісну або фінансову).  
Сформувалися також два основні підходи до визначення складу фінансових ресурсів. Згідно з першим, фінансові 

ресурси — це сукупність коштів (фонди, накопичення, нагромадження, доходи), що наявні у розпорядженні держави та 
суб’єктів господарювання і є джерелом їх виробничого й соціального розвитку. Цієї точки зору дотримується більшість 
вчених економістів: В.Г. Бєлоліпецький, І.О. Бланк, О.Д. Василик, І.В. Зятковський, Г.Г. Нам. 

Г.О. Партин і А.Г. Загородній також висловлюють думку щодо існування фінансових ресурсів не тільки у грошовій 
формі. «За використанням фінансові ресурси підприємства поділяють: 

− на матеріалізовані фінансові ресурси (вкладені в основні засоби, запаси, виробництво, готову продукцію, тощо); 
− грошові фінансові ресурси (грошові кошти та їх еквіваленти)» [5, с.32]. 
Фінансові ресурси – це всі грошові кошти підприємства, накопичені в процесі розподілу і перерозподілу валового 

внутрішнього продукту, акумульовані в цільових фондах і перетворені у відповідну матеріальну форму або призначені для 
здійснення визначених витрат [5,с.33]. Як бачимо, таке визначення фінансових ресурсів ґрунтується на розширеному їх 
трактуванні: кошти, наявні у розпорядженні суб’єкта господарювання водночас є джерелом його розвитку; основним 
джерелом їх формування є валовий національний продукт.  

Суттєві розбіжності існують стосовно форми існування фінансових ресурсів: деякі вчені взагалі не приділяють уваги 
цьому аспекту, інші наполягають на тому, що фінансові ресурси існують лише у фондовій формі, треті зазначають, що 
фінансові ресурси можуть існувати як у фондовій, так і у інших формах.  Варто підкреслити,  що обмеження фінансових 
ресурсів лише фондовою формою не враховує особливості вітчизняного законодавства. 

Як стверджує О.Д.Василик, фінансові ресурси – це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу і 
перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності 
розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб. [4,с.127].  

У свою чергу І.В. Зятковський фактично наводить узагальнений підсумок усіх визначень фінансових ресурсів: “Як 
свідчить ретроспективний аналіз визначень фінансових ресурсів, дослідники кваліфікують їх як сукупність фондів 
грошових коштів, доходів, відрахувань або надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємств” [7,с.25].  

Отже, О.Д. Василик і І.В. Зятковський до фінансових ресурсів включають лише ту частину грошових коштів, яка 
сконцентрована у відповідних фондах і має цільове призначення. 

Зокрема, В.М. Родіонова підкреслює, що фінансові відносини на всіх рівнях господарювання пов’язані з формуванням 
грошових доходів і накопичень різних економічних суб’єктів. Ці грошові доходи та накопичення набирають форми 
фінансових ресурсів [8,с.43]. 

Для науково обґрунтованого визначення поняття фінансових ресурсів треба чітко визначити ті критерії, яким воно 
повинно відповідати. До них належать джерела створення, форми виявлення, цільове призначення. 

З огляду на це фінансові ресурси — це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу й 
перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності 
розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб. 

Для обґрунтованого встановлення складу фінансових ресурсів, їх структури та порядку формування доцільно зважати на 
положення, що фінансові ресурси у державі формуються у ході розподілу та перерозподілу національного багатства, 
валового внутрішнього продукту й національного доходу. Відповідно формування, розподіл та використання фінансових 
ресурсів відбувається на всіх рівнях економіки. Кожен з рівнів відрізняється складом суб’єктів,  що оперують на ньому, 
способом та методом комунікацій за рівнями, здатністю до генерації фінансових ресурсів за відповідними рівнями. 

Фінансові ресурси бюджетних установ обмежені, фінансування їх діяльності відбувається за рахунок бюджетних 
коштів, таким чином для ефективної діяльності бюджетних установ треба визначити вартість ресурсів, потрібних для їх 
нормального функціонування, оцінити можливі джерела покриття видатків для забезпечення діяльності бюджетних установ. 
Планові величини зазначених показників – доходів і видатків – визначаються у результаті проведення аналітичних 
розрахунків і узагальнюються у плановому документі – кошторисі, який фактично є дозволом надати бюджетній установі 
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надаються повноваження отримувати й розпоряджатися коштами, які будуть їй виділені з бюджету або ж отримані нею в 
результаті надання певних послуг відповідно до бюджетних призначень [6]. 

Підводячи підсумки, можна зазначити, що це фінансові ресурси — це фонди грошових коштів цільового призначення, 
які створюються в процесі розподілу й перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту й 
національного доходу, концентруються в бюджетних установах і використовуються з метою виконання ними основних 
функцій та завдань держави, спрямованих на задоволення суспільних потреб. 

Примітки: 
1. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах / П. Й. Атамас. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 288 с. 
2. Болюх М.А.  Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ [Текст]: навчальний посібник / М. А. 

Болюх– К. : КНЕУ, 2008.− 342 с. 
3. Бюджетний кодекс України (із змінами і дповненнями) від 9 липня 2010 р. №2478-17 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon.rada.gov.ua. 
4. Василик О.Д. Бюджетна система України / О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 

с. 
5. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник [Текст] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 714с. 
6. Закон України ,,Про Державний бюджет України на 2012 рік”(із змінами та доповненнями) / № 246 від 28.12.2011р. // 

Голос України. – №32. − 2011. – 32 с.  
7. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємства / І.В. Зятковський // Фінанси України. - 2000. - №4. - 25с.  
8. Родионова В.М. Бухгалтерский учет и контроль в бюджетных учреждениях / В. М. Родионова. – М: ИД ФБК-Пресс, 

2003. – 232с. 

Galyna Rak 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE ECONOMIC INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF «FINANCIAL RESOURCES»  
FOR BUDGETARY INSTITUTIONS 

In the accounting system of budgetary institutions financial management is very important and responsible process. Тerm 
«financial resources» are interpreted differently between scientists. Today there isn’t clear definition of the term. So the problem of 
finding new approaches to defining the essence of the concept of financial resources needs further research and practical research. 
The conclusions about the reasonable definition of financial resources. 

Олена Ревякіна 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОБЛІК ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ. 

В умовах сьогодення видатки вiдiграють значну роль в фiнансово-господарськiй дiяльностi бюджетних установ. Це 
пов’язано з тим, що жодна бюджетна установа i, навiть, iнша юридична особа не може уникнути зазначеного об’єкту облiку. 
Крiм того, видатки беруть безпосередню участь у визначеннi як результатiв виконання кошторисiв так i результатiв 
виконання бюджетiв шляхом спiвставлення їх з доходами. 

Багато рiзних авторiв приводять визначення термiну видатки по-рiзному. Наприклад,  Александров В.Т. визначає 
видатки як один з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є основою для 
визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів [4]. 

Атамас П.Й. під видатками розуміє суму коштів, витрачених бюджетними установами в процесі господарської 
діяльності в межах сум, установлених кошторисом [5]. Джога Р.Т. зазначає, що під видатками розуміють державні платежі, 
які не підлягають поверненню, а тобто не створюють і не компенсують фінансові вимоги і поділяються на відплатні та не 
відплатні [6]. Автор Лондаренко О.О. відмічає, що видатки бюджетних установ є централізованими видатками, оскільки 
здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету (державного або місцевого). Вони є прямими цільовими витратами 
держави, що забезпечують її безперебійне функціонування і відображають економічні відносини, що пов’язані з розподілом 
і перерозподілом частини національного доходу, яка концентрується у бюджеті [7]. 

Але в Бюджетному кодексі викладено наступне трактування поняття видатки - кошти, спрямовані на здійснення програм 
та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з 
бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до 
бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного 
відшкодування [1]. 

Не дивлячись на значну кількість визначень видатків в моєму розумінні, видатки – це сума коштів витрачена на певні 
потреби бюджетної установи з цільовим призначенням в межах кошторисних асигнувань. 

Для повноти дослідження розглянемо як класифікуються видатки бюджетних установ. Відповідно до Наказу 
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» розрізняють такі види класифікації 
видатків бюджету [2]: 

1) функціональну; 
2) відомчу; 
3) програмну; 
4) економічну.  
Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2005 року № 4 «Про внесення змін та доповнень до наказу 

Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження"» до 
бюджетної класифікації внесено зміни, якими запроваджено розподіл витрат бюджету на витрати розвитку і витрати 
споживання. Витрати розвитку діляться на видатки розвитку та надання кредитів з бюджету. 

Видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, 
зокрема : фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого й невиробничого призначення;фінансове забезпечення 
структурної перебудови економіки; інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням. 
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Видатки споживання – це частина видатків бюджетів, які забезпечують поточне функціонування органів державної 
влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове 
забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до 
видатків розвитку та нерозподілених видатків.  

Видаткам розвитку та споживання відповідають певні коди економічної класифікації видатків. Так, до видатків розвитку 
відносять капітальні видатки (КЕКВ 2000), дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) 
програм (КЕКВ 1171) та інші, а до видатків споживання – поточні видатки за кодом економічної класифікації видатків 1100 
«Оплата праці працівників бюджетних установ», 1120 «Нарахування на заробітну плату», 1130 «Придбання товарів і 
послуг» та інші [5].  

Окрім бюджетної класифікації видатків вони ще поділяються на касові та фактичні за своїм двоїстим характером. 
Касовими видатками вважаються всі виплати, здійснені з поточних та реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом 

безготівкових перерахувань. Повернення грошових коштів на рахунки приводить до відновлення, тобто зменшення касових 
видатків. Основною задачею обліку касових видатків є забезпечення контролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів 
відповідно до кошторисних асигнувань [5]:. 

Синтетичний облік  касових видатків загального фонду ведеться на субрахунках № 321 «Реєстраційні рахунки» третього 
класу рахунків. За кредитом цього субрахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків в 
банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис у дебет різних 
субрахунків залежно від напрямку видатків. 

Облік касових видатків ведеться на синтетичних рахунках 32 «Рахунки в казначействі» у розрізі відповідних 
субрахунків. Ці рахунки є активними, грошовими. За дебетом відображаються суми грошових коштів, що були отримані у 
вигляді фінансування і плати за надані послуги, а за кредитом – використання вказаних грошових коштів та повернення 
плати. 

Облік операцій з руху грошових коштів ведеться в «Накопичувальних відомостях руху грошових коштів загального 
фонду в органах Державної казначейської служби України типова форма № 381 (бюджет) – меморіальний ордер №2. 
Аналітичний облік касових видатків ведеться у «Картці аналітичного обліку касових видатків» типової форми. Карта 
ведеться у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня 
бухгалтером на підставі виписок органу Державної казначейської служби з реєстраційних рахунків. Суми відшкодованих 
касових видатків записується на зворотному боці картки. 

Фактичні видатки – це дійсні, кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами, включаючи видатки за 
неоплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченої заробітною платою і стипендіями. Ці видатки 
відображають фактичне виконання норм, затверджених кошторисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису 
установи, тому при виконанні планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам асигнувань за кошторисом [3]: . 

Облік фактичних видатків ведеться на активному синтетичному рахунку № 80 «Видатки загально фонду» та його двох 
субрахунках : № 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи» та № 802 «Видатки з місцевого бюджету на 
утримання установи та інші заходи». 

Протягом року за дебетом субрахунків № 801, 802 накопичуються видатки наростаючим підсумком з початку року. В 
кінці року, як правило, всі здійснені видатки списуються з кредиту субрахунків № 801, 802 за рахунок відповідного джерела 
фінансування, тобто в дебет субрахунків № 701, 702. Якщо сума фактичних видатків за загальним фондом перевищує 
залишок фінансування, списання здійснюється в сумі рівній залишку на субрахунках № 701, 702. 

Не списуються в кінці року і переходять на баланс наступного року суми нарахованої заробітної плати за другу 
половину грудня, якщо її виплата здійснюється за рахунок асигнувань нового року. У кінці року фактичні видатки 
списуються з кредиту субрахунку 802 у дебет субрахунку 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом». 

Аналітичний облік фактичних видатків ведеться у спеціальній «Картці аналітичного обліку фактичних видатків» 
типової форми, затвердженої Державною казначейською службою України одночасно з формою картки обліку касових 
видатків. Картка аналітичного обліку фактичних видатків ведеться щомісячно у розрізі кодів економічної класифікації 
видатків. При цьому, для кожного коду функціональної класифікації видатків, для загального і спеціального фондів, для 
кожного виду коштів спеціального фонду складають окремі картки. Записи в карти про суми фактичних видатків 
здійснюють на підставі даних меморіальних ордерів і доданих до них первинних документів. Суми відшкодованих 
фактичних видатків записують на зворотному боці картки. 

У сучасних умовах фактичні видатки часто перевищують касові, бо не завжди фінансування з бюджету дозволяє вчасно 
погасити заборгованість із зарплати, за енергоносії та особливо за не захищені видатки (оплата господарських витрат та 
деяких послуг). Порівняння касових і фактичних видатків із сумами одержаного фінансування за відповідними кодами 
економічної класифікації видатків створює можливість контролю з боку держави за станом виконання кошторису доходів та 
видатків, розрахунків з працівниками, постачальниками, різними кредиторами, за доцільністю використання виділених 
коштів згідно з їх цільовим призначенням. Таке порівняння дає можливість виявити факти порушення фінансової 
дисципліни, безпідставного, нецільового використання коштів місцевого бюджету [5]. 

На нашу думку, шляхи вдосконалення обліку видатків наступні: використання спеціалізованих програм автоматизації 
обліку, вдосконалення національного законодавства, створення національних положень (стандартів) для бюджетних установ 
та їх адаптація до міжнародних стандартів, стабільність законодавства, адже часта його зміна тільки заважає бухгалтерам 
працювати та викликає виникнення багатьох запитань. Також необхідне постійне та безперебійне фінансування видатків та 
проведення семінарів органами Державної казначейської служби та розпорядниками коштів першого ступеня. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
Роздрібна торгівля у регіонах сьогодні стає однією зі сфер економіки, яка найбільш динамічно розвивається. 

Останніми роками у сфері торгівлі України відбуваються відчутні позитивні зміни. Темпи збільшення роздрібного 
товарообороту істотно перевищують темпи зростання валового внутрішнього продукту. У результаті наявне систематичне 
збільшення обсягів роздрібного товарообороту на одну особу, споживання товарів і послуг[1]. 

Разом з тим розвиток роздрібної торгівлі має певні недоліки: темпи зростання роздрібного товарообороту значно 
відстають від темпів збільшення реальних доходів домогосподарств унаслідок погіршення споживчих настроїв; дві третини 
роздрібного ринку споживчих товарів і послуг продовжують залишатися «у тіні». 

В ринкових  умовах управління витратами торгового  підприємства ставить за мету досягнення такої їх величини, яка 
дасть змогу розширити можливості збільшенні обсягів товарообігу та прибутку за належної якості обслуговування по-
купців[2]. Так, підприємства торгівлі, на відміну від промислових, не можуть вживати заходів щодо мінімізації витрат, не 
враховуючи при цьому можливе зниження стандарту обслуговування споживачів, і,  як наслідок, можливого падіння обсягів 
товарообігу та величини прибутку.  

Показником, який характеризує найефективніший з можливих варіантів використання наявних ресурсів у разі 
досягнення максимального обсягу товарообігу за умови досягнення високої якості обслуговування покупців, є оптимальний 
рівень витрат[3]. Питання оптимізації витрат висвітлено в роботах О.С. Стоянової, І.Т. Балабанова, А.А. Мазаракі, Н.М. 
Ушакової, І.О. Бланка. 

У складі витрат торговельного підприємства переважне місце займають витрати обігу. Цей показник певною мірою 
відображає всі напрями діяльності підприємств із вдосконалення торговельних процесів, зниження рівня витрат з реалізації 
товарів та ін[2]. У процесі господарської діяльності на суму та рівень витрат торгівлі впливають як залежні (внутрішні), так 
і незалежні (зовнішні) фактори середовища підприємства. 

До факторів внутрішнього середовища функціонування торговельного підприємства належать: обсяг товарообігу 
підприємства; склад товарообігу; умови товаропостачання торговельного підприємства; стан і ефективність використання 
основних фондів; стан і ефективність використання трудових ресурсів; структура капіталу підприємства; швидкість обігу 
товарів. До факторів зовнішнього середовища належать: стан ринків факторів виробництва; кон'юнктура споживчого ринку; 
стан економіки країни загалом; механізм державного регулювання торговельно-господарської діяльності[4]. 

Мною розроблено пропозиції щодо оптимізації витрат обігу торговельного підприємства, а саме: 
1.Підвищення ефективності використання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів 

(інвентаря) (тари) підприємства; 
2.Оптимізація джерел фінансування оборотних активів підприємства. 
Питання підвищення ефективності використання основних засобів  досліджено  в працях Л. Омеляновича,               А. 

Садєкова, О. Бакунова [5]. 
У процесі пошуку резервів підвищення ефективності роздрібної торгівлі важливо здійснити  аналіз ефективності 

використання основних засобів галузі. Для аналізу ефективності використання основних засобів у торгівлі необхідна оцінка 
ступеня раціональності витрачання коштів за такими статтями витрат обігу: «Витрати на оренду будівель, приміщень, 
споруд, інвентаря й амортизація основних засобів»; «Витрати на утримання будівель, приміщень, споруд та інвентаря 
(включаючи охорону, що не входить до штату підприємства)». 

Так, у роздрібній торгівлі, активні фонди становлять лише 10% від загальної суми основних фондів (з урахуванням 
вартості орендованих будівель і приміщень). У результаті такого становища витрати живої праці в роздрібній торгівлі у 1,5 
рази вищі, ніж у промисловості, а рівень механізації праці в роздрібній торгівлі не досягає і 5%, тобто, структура основних 
фондів ще далека від оптимальної. Отже, важливою умовою підвищення ефективності використання основних засобів є 
оптимізація їх структури, а саме: збільшення питомої ваги активної частини основних фондів. 

Крім цього, оптимізувати витрати за вищеназваними статтями видатків обігу можна за рахунок збільшення коефіцієнта 
змінності і безперервності роботи устаткування, а, також, збільшення питомої ваги торговельної площі підприємства. 
При цьому, підприємствам потрібно виявляти можливість здачі в оренду зайвих торговельних площ[3]. 

Удосконалення технології реалізації товарів, раціоналізація руху купівельних потоків, поліпшення товаропостачання 
роздрібної мережі, а, також, оптимізація режимів роботи магазинів, дозволять збільшити товарообіг на 1 м2 торгової площі, 
а отже, підвищити ефективність використання основних засобів  підприємства. 

Серед заходів, що здійснюються на торгових підприємствах з метою підвищення рентабельності їх діяльності, особливе 
місце посідають заходи, спрямовані на скорочення витрат і ліквідацію втрат щодо тари. У зв'язку з цим, підприємствам 
необхідно розробляти чіткі умови розрахунку за використання багатооборотної тари, які економічно стимулюватимуть її 
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широке вживання. При цьому, необхідне і встановлення економічно обґрунтованих норм амортизаційних відрахувань для 
кожного виду багатооборотної тари. 

Якщо говорити про загальноекономічні фактори, що негативно впливають на рівень витрат за статтею «Відсотки за 
кредит», то до них слід перш за все віднести недостатньо високу якість продукції, пропоновану споживачу. Саме з цієї 
причини на торгових підприємствах часто нагромаджуються у великій кількості неходові товари, кредитування яких 
здійснюється за підвищеними процентними ставками. Крім того, як уже наголошувалося вище, у таких умовах виникають 
труднощі зі зростанням товарообігу, що погіршує фінансове становище торгових підприємств. 

Підвищення рентабельності роздрібної торгівлі може бути забезпечене за рахунок більш ефективного використання 
оборотних коштів торгових підприємств і організацій. Так, здійснення режиму економії щодо витрат за статтею «Відсотки 
за кредит» дає можливість знизити і загальний рівень витрат обігу, а отже, підвищити рентабельність торгівлі. 

Розглянемо фактори, під впливом яких складаються витрати за статтею «Відсотки за кредит». 
Рівень витрат за цією статтею значною мірою залежить від того, наскільки успішно виконуються планові завдання щодо 

товарообігу та раціонально використовуються власні оборотні кошти. Крім того, їх рівень залежить від обсягу та структури 
товарних запасів, розміру позик, що заміщують у торгових організаціях оборотні кошти, відвернуті в дебіторську 
заборгованість. 

Таким чином, максимізація товарообігу, оптимізація товарних запасів, запобігання нестачам і розкраданням - основні 
шляхи підвищення ефективності використання позик, що надаються банком, а отже, зниження рівня витрат за статтею 
«Відсотки за кредит». 

Ефективність використання одержаних позик залежить також і від того, наскільки точно була визначена потреба в 
позикових оборотних коштах. Для цього потрібне економічне обґрунтування оптимальних товарних запасів, що 
враховуються під час визначення розміру кредиту. Отже, економічно обґрунтоване управління витратами обігу за статтею 
«Відсотки за кредит» визначається обґрунтованістю планування товарних запасів. 

Нами розглянуто найважливіші фактори, що впливають на рівень витрат за основними статтями видатків обігу. Їх 
питома вага в загальних витратах складає більше 80%. Зниження рівня витрат обігу, а отже, підвищення рентабельності 
роздрібної торгівлі (без погіршення якості торгового обслуговування) може бути забезпечене як за рахунок скорочення 
витрат за тими або іншими статтями (де є відповідні резерви), так і за рахунок заходів, спрямованих на збільшення 
товарообігу, що припадає на одиницю трудових витрат, основних засобів і оборотних коштів. 

Постійний контроль над витратами підприємства дасть змогу за результатами кількох операційних періодів розробити 
найефективнішу методику управління поточними витратами для конкретного торговельного підприємства. 

Примітки: 
1. Футало Т.В. Роздрібна торгівля в Україні: основні напрями розвитку / Т.В. Футало // Торгівля, комерція, підприємство 

: зб. наук. праць. - Львів : Вид-во ЛКА, 2007.  
2. Бланк И.А. Торговий менеджмент. – 2-ге вид., [перероб. та доп.]. – К. : Вид-во "Ника-Центр", 2004.  
3. Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навч. посібн. / І.В. Ковальчук. – К. : Вид-во"Знання", 2008. 
4. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова : підручник. – 

К. : Вид-во "Хрещатик", 1999 р. – 800 с. 
5. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку [Текст] : монографія / за ред. О.О. Шубіна, Я.А. Гончарука. - 

Донецьк-Л. : ДонНУЕТ, 2007. 

Michael Romanyshyn 
Ivan Franko National University of L’viv 

COST MANAGEMENT ENTERPRISES OF RETAIL TRADE 
The paper considers the options enhancing the efficiency of enterprises by increasing turnover, per unit labor costs, fixed assets 

and working capital, as well as the most important factors that influence the level of expenditure by main categories of expenditures 
circulation. 

Ірина Руда 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЗРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Аналіз рушійних сил економічного розвитку останніх десятиріч свідчить, що жодна організація сьогодні, в епоху 

глобалізації економіки, не може існувати без чітко сформульованої стратегії розвитку. 
Основними факторами економічного зростання є ресурси та інновації. Причому в останні десятиріччя у зв’язку із 

загостренням проблеми ресурсного забезпечення на перше місце вийшли останні, оскільки інвестиції в існуючі ринки 
приносять все менші доходи, а у нові ринки – дають шанс отримати великі прибутки. За даними, проведеного організаціями 
DBI та Droege&Comp у кінці 90-х років ХХ століття, дослідження 1879 підприємств різних галузей з Європи, Америки та 
Азії, близько 80% успішних підприємств мали визначену інноваційну стратегію свого розвитку [4]. 

Будь-які стратегічні кроки організації мають інноваційний характер, адже вони так чи інакше ґрунтуються на 
нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій чи управлінській сферах. 
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Основним завданням формування стратегії інноваційного розвитку будь-якої організації є розроблення плану дій або 
наміченої стратегії, а також її адаптування до середовища, що швидко змінюється. Інноваційна стратегія входить в систему 
інструментів управління підприємством. Вона є складовою частиною загальної стратегії організації та являє собою 
цілеспрямовану діяльність по визначенню пріоритетів перспективного розвитку організації і їх досягненню, в результаті 
якої забезпечується нова якість виробництва та управління. Вона реалізується за допомогою прогресивних нестандартних 
обґрунтованих управлінських рішень, що приймаються з урахуванням специфіки роботи організації. 

Успішна інноваційна стратегія має бути націлена: 
- на використання інноваційного потенціалу підприємства; 
- на забезпечення захисту організації від зовнішніх загроз; 
- на створення конкурентних переваг. 
Ефективне формування інноваційної стратегії починається з розроблення місії та системи цілей. Вони визначають 

напрям руху довгострокової позиції на ринку, яку організація збирається зайняти в результаті впровадження інновації, що 
передбачає [2]: 

- прийняття стратегічних цілей, оцінку можливостей та 
ресурсів для їх використання;  

- аналіз альтернатив;  
- підготовку конкретних програм, проектів, бюджетів;  
- оцінку сильних та слабких сторін діяльності суб’єктів з 

урахуванням обраних цілей тощо. 
Максимальне використання сильних сторін організації, 

забезпечить їй переваги над конкурентом, і є основним 
принципом формування стратегії розвитку в зовнішньому 
середовищі. 

Максимальне використання внутрішніх резервів 
організації і послідовне усунення слабких сторін, які є 
«вузьким місцем» на шляху досягнення цілей (див.рис.1) –
 основний принцип формування стратегії розвитку 
внутрішнього середовища. 
Стратегії інноваційного розвитку повинні складатися із 
запланованих дій і швидких рішень, для вчасної реакції на 

зовнішні зміни, вимоги до ринку, зростання конкуренції тощо (див. рис.2.). 
У цьому полягає проактивність і реактивність стратегії, звідки можна зробити висновок: стратегія – динамічний процес. 
Як свідчать теорія і практика, через свої особливості інноваційні стратегії мають дві сторони. З одного боку це –

 ефективний управлінський інструментарій, а з іншого – низка проблем в управлінні організацією, що створюють особливо 
складні умови для проектного, фірмового і корпоративного управління. До таких умов відносяться [1]: 

- підвищення рівня невизначеності результатів. Це примушує розвивати таку специфічну функцію – управління 
інноваційними ризиками; 

- підвищення інвестиційних ризиків проектів. Серед інноваційних проектів переважають середньострокові і особливо 
довгострокові проекти. У цьому випадку доводиться шукати більш ризикових інвесторів; 

- посилення потоку змін в організації у зв’язку з інноваційною реструктуризацією. Потоки стратегічних змін потрібно 
поєднувати із стабільними поточними виробничими процесами.  

Наявність чинника ризику має бути сильним стимулом до заощаджування коштів і ресурсів та змушувати підприємство 
відповідально розробляти стратегію та ретельно аналізувати її ефективність Кожна організація за своїми характеристиками 

унікальна. Тому не існує 
єдиної моделі розроблення 
інноваційної стратегії, а 
також єдиного 
стратегічного управління 
для всіх організацій. Отже, 
для кожної з них існує своя 
специфічна форма, яка 
визначає зміст 
стратегічного управління 
унікальним інноваційним 
процесом. 

Примітки: 
1. Антонів В.Б. Ризики 

формуванні інвестиційно-
інноваційного портфеля 
підприємства / 

В.Б. Антонів, 
І.М. Паславська // 
Формування ринкової 
економіки в Україні : наук. 
зб. – 2012. – № 27. – С. 8-11. 

2. Ілляшенко С.М. 
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств: монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: 
Університетська книга, 2010. – 281 c. 

3. Шипуліна Ю.С. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за 
ред. дк.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ ДД Папірус, 2012.-458 с. 

Рис.1. Визнач
ення етапів розроблення стратегії інноваційного розвитку[3] 

 
Рис.2. Склад стратегії підприємства 
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4. Осідач, О. П. Методичні аспекти аналізу тенденцій розвитку зовнішнього середовища підприємства/О. П. Осідач// 
Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2005. – № 34. – С. 446-452. 

Iryna Ruda 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATION STRATEGY FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT ORGANIZATION 
Determined the place innovative strategies in the management of the organization. Conduct a characteristic features of the 

formation of innovative strategies. Describes the basic principle of the strategy of innovative development. 

Іванна Савчук, Наталія Мельник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ 
Метою діяльності будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки є отримання якнайбільшого доходу. Дохід є 

узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати його операційної, фінансової та інвестиційної 
діяльності. Від отримання доходів в кінцевому підсумку залежить можливість функціонування підприємства, його 
конкурентоспроможність та фінансовий стан.  

Актуальність обраного напряму дослідження полягає у правильному визначенні доходу та своєчасному відображенні 
його в бухгалтерському обліку. 

Дослідженню питань методики та організації обліку доходів приділили увагу у своїх працях вчені економісти:           
Ф.Ф. Бутинець, Н.В. Герасимчук, С.Ф. Голов, В.П. Завгородній, А.Н. Кузьмінський, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник,          
Л.В. Нападовська, В.Ф. Палій, В.Я. Савченко, Я.В.Соколов, В.В. Сопко, Л.В. Чижевська та інші. 

Однак серед вчених не сформувалося єдиної думки щодо економічної сутності поняття доходу, визначення 
особливостей формування доходів підприємств в процесі їх операційної діяльності та класифікації доходів. Це зумовлює 
необхідність додаткового дослідження і удосконалення питань теорії та практики обліку доходів. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи визначає П(С)БО № 15 «Дохід» та 
П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати» [1, 2]. Згідно з П(С)БО № 15 «дохід визнається під час збільшення активу або 
зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена» [2].  

Доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: - дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); - інші операційні доходи; - фінансові доходи; - інші доходи; - надзвичайні 
доходи. 

У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій та Інструкції до його застосування для узагальнення інформації про облік доходів від реалізації готової 
продукції передбачений рахунок 70 «Доходи від реалізації», який має такі субрахунки: - 701 «Дохід від реалізації готової 
продукції»; - 702 «Дохід від реалізації товарів»; - 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг»; - 704 «Вирахування з доходу»; - 
705« Перестрахування» [4, 5]. 

Аналітичний облік на підприємстві зв’язку можна відобразити в розрізі таких видів послуг: 
- 701 «Доходи від реалізації готової продукції»: 701100 «Доходи від реалізації готової продукції» (патентована 

діяльність), 701200 «Доходи від реалізації готової продукції» (непатентована діяльність); 
- 702«Доходи від реалізації товарів»: 702100 «Доходи від реалізації товарів у роздрібній торгівлі» (патентована 

діяльність), 702200 «Доходи від реалізації товарів за безготівковим розрахунком» (непатентована діяльність); 
- 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг»: 7031 «Доходи від реалізації послуг зв’язку», 703111 «Доходи міського 

телефонного зв’язку», 703112 «Доходи сільського телефонного зв’язку», 703113 «Доходи міжміського телефонного 
зв’язку», 703114 «Доходи міжнародного телефонного зв’язку», 703121 «Доходи телеграфного зв’язку», 703131 «Доходи 
проводового радіомовлення», 703141 «Доходи від користування каналами для передавання програм телебачення, моно- і 
стереорадіомовлення, звукового мовлення», 703151 «Доходи від доступу до мережі Інтернет», 703161 «Доходи від послуг 
передавання даних», 703191 «Доходи від послуг мобільного зв’язку»; 7032 «Доходи від  реалізації інших послуг», 703210 
«Доходи від надання послуг з будівництва», 703220 «Доходи від надання місць з тимчасового проживання та реалізації 
путівок закладів відпочинку товариства», 703230 «Доходи від надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів», 703240 
«Доходи від послуг, наданих Контакт-центром по обслуговуванню абонентів для третіх осіб», 703250 «Доходи від надання 
послуг освіти», 703260 «Доходи від надання інженерних  та інжинірингових послуг», 703270 «Доходи від послуг з 
технічного обслуговування та ремонту споруд та обладнання», 703280 «Доходи від надання послуг з посередництва»; 

- 704 «Вирахування з доходу»; 
- 705 «Доходи від перестрахування».  
За кредитом субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів» та 703 «Дохід 

від реалізації робіт, послуг» відображають збільшення (одержання) доходу від реалізації, за дебетом – суми непрямих 
податків (ПДВ) (Таблиця 1). 

Субрахунок 704 «Вирахування з доходу» – дебетовий. За його дебетом показують вартість повернених покупцем 
товарів, знижки, та інші суми, що підлягають вираховуванню з доходу. А за кредитом — списання дебетових оборотів на 
рахунок 79 «Фінансові результати» [3, с.533].  

Таблиця 1 
Типові бухгалтерські проведення з обліку реалізації послуг зв’язку  

№ 
п/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

  Дебет Кредит 
1 2 3 4 

 

Облік реалізації послуг зв’язку вітчизняним суб’єктам господарювання (бюджет) 
 

1 Реалізовано послуги міського телефонного зв’язку суб’єктам господарювання 361111, 361112 703111 
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 Відображено податкові зобов’язання 703111 643020 

2 
Реалізовано послуги сільського телефонного зв’язку суб’єктам господарювання 361111, 361112 703112 
Відображено податкові зобов’язання 703112 643020 

3 Реалізовано послуги міжміського телефонного зв’язку суб’єктам господарювання 361111, 361112 703113 
Відображено податкові зобов’язання 703113 643020 

4 Реалізовано послуги міжнародного телефонного зв’язку суб’єктам господарювання 361111, 361112 703114 
Відображено податкові зобов’язання 703114 643020 

5 Реалізовано послуги телеграфного зв’язку суб’єктам господарювання 361111, 361112 703121 
 Відображено податкові зобов’язання 703121 643020 
6 Реалізовано послуги проводового радіомовлення суб’єктам господарювання 361111, 361112 703131 

Відображено податкові зобов’язання 703131 643020 
7 Реалізовано послуги з надання каналів для передавання програм телебачення, моно- і 

стереорадіомовлення, звукового мовлення суб’єктам господарювання 
361111, 361112 703141 

Відображено податкові зобов’язання 703141 643020 
8 Реалізовано послуги з надання доступу до мережі інтернет суб’єктам господарювання 361111, 361112 703151 

Відображено податкові зобов’язання 703151 643020 
9 Реалізовано послуги передавання даних суб’єктам господарювання 361111, 361112 703161 

Відображено податкові зобов’язання 703161 643020 
10 Реалізовано послуги мобільного зв’язку суб’єктам господарювання 361111, 361112 703191 

Відображено податкові зобов’язання 703191 643020 
 

Отже, на підприємстві зв’язку доходи від реалізації послуг доцільно відображати на аналітичних рахунках у розрізі 
видів реалізованих послуг з метою виявлення найприбутковіших серед них, а також встановлення тенденцій рентабельності 
окремих видів послуг. Перелік рахунків, що був проаналізований у дослідженні, дає можливість розкривати користувачам 
інформацію про джерела надходжень та види діяльності для отримання доходів. 

Примітки: 
1. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.     

№ 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99 
2. П(С)БО 15 «Дохід»: Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець. – 8-ме вид., доп. і перероб. – 

Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с. 
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01 

5. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерському обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій» від 30 листопада 1999р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

Ivanna Savchuk, Natalia Melnuk 
Ivan Franko National University of L’viv 

 FEATURES ACCOUNTING INCOME DERIVED FROM THE PROVISION OF COMMUNICATION SERVICES  
The aim of any enterprise in a market economy is get the highest income. Methodological principles of formation of accounting 

income information define P(Ñ) BECAUSE ¹ 15 «Revenue» and P(Ñ) BECAUSE ¹ 3 «Income Statement». According to P(Ñ) 
BECAUSE ¹ 15 «revenue is recognized when the asset increase or decrease in liabilities, which leads to growth equity (excluding 
capital growth by contributions from members of the enterprise), provided that the estimate of revenue can be reliably measured». 

Ілона Самуляк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ - ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ В УКРАЇНІ 
Сьогодні регулювання соціально-економічного та екологічного розвитку регіонів належить до пріоритетних завдань 

держаної регіональної політики в Україні. У зв’язку з цим виникла необхідність в формуванні та реалізації ефективної 
регіональної політики, яка б дала змогу збалансовувати інтереси центральних, регіональних та місцевих органів влади. 

Завдання даних тез полягає в тому, щоб довести важливість державної регіональної політики в розвитку економіки 
України. 

Аналіз стану вітчизняної регіональної політики здійснено в роботах 3. Балабаєва, Б. Данилишина, М. Долішнього; М. 
Барановського, О. Веклича, Ю. Губе ні, М. Бутка, А. Сундакова та ін. Теоретичному осмисленню проблеми підвищення 
ефективності механізмів державного управління присвячені роботи Г. Атаманчука, Н. Нижник, І. Розпутенка, О. Осауленка, 
Н. Парфьонцевої та ін. 

Мета регіональної політики – створення належних умов для динамічного та збалансованого розвитку різних 
територій, а також усунення диспропорцій у їх розвитку. 

Основними завданнями державної регіональної політики є: 
- ефективне використання наявного потенціалу регіонів: природного, ресурсного, рекреаційного та інших; 
- зміцнення системи державного та системи місцевого самоврядування; 
- запровадження на регіональному рівні моделей інноваційного, екологічно збалансованого та соціально орієнтованого 

розвитку економіки; 
- вдосконалення організаційної структури управління регіональним та місцевим розвитком; 
- інституційна підтримка розвитку підприємницької діяльності та ринкової інфраструктури регіону; 
- адаптація до євроінтеграційних процесів та Європейської концепції просторового розвитку.[4, ст. 118 - 123] 
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Вимоги до ефективної регіональної політики: 
1. Регіони визнають пріоритет державних інтересів України; 
2. Держава створює максимально сприятливі умови для реалізації місцевих інтересів силами самих регіонів; 
3. Забезпечення гарантії держави щодо підтримки розвитку регіонів. 
В цілому, активна державна регіональна політика повинна сприяти оптимізації використання всіх економічних, 

соціальних та екологічних ресурсів регіону з метою підвищення рівня конкурентоздатності національної економіки. 
В основі регіональної політики України лежить її територіально – адміністративний устрій, особливості формування 

якого зазначені в 132 – 134 статтях Конституції України.[1] 
Здійснення активної державної регіональної політики передбачає пошук удосконалення методів та форм її реалізації. 
Одним із особливих (спеціальних) засобів реалізації економічних методів державного регулювання національної 

економіки, зокрема і регіональної політики держави в цілому є економічне програмування. 
Головними завданнями економічного програмування є: 
- ефективне відстоювання національних інтересів держави; 
- досягнення макроекономічної стабілізації і максимально ефективного використання всіх економічних ресурсів 

держави; 
- досягнення якісних позитивних зрушень в національній економіці та підвищення економічного, соціального та 

екологічного добробуту населення; 
- підтримка вітчизняного товаровиробника і розвиток національного та регіональних ринків; 
- забезпечення збереження і розвитку інтелектуального потенціалу даної території.[2, ст.. 110 – 117] 
Таким чином стратегічними орієнтирами в системі регіональної політики держави можна вважати: 
1. Вирівнювання рівнів розвитку регіонів; 
2. Стимулювання ефективного розвитку продуктивних сил регіонів; 
3. Ефективне використання наявного потенціалу регіону; 
4. Ефективне співробітництво регіонів, формування внутрішньо регіональних і міжрегіональних народногосподарських 

комплексів; 
5. Децентралізацію механізмів розвитку, регіональне самоврядування, формування в регіонах змішаної економіки; 
6. Розвиток малого підприємництва, створення нових робочих місць, розширення регіональних ринків товарів, праці, 

капіталів; 
7. Місцеве самоврядування повинно стати основою регіональної політики України; 
8. Держава повинна передати регіонам ту частину державної власності, яка забезпечує соціально-економічні потреби 

населення.[3, ст. 204 - 214] 
Примітки: 

1. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi . 

2. Добровольська О.П. Економічне програмування в системі реалізації державної економічної політики: аналіз світового 
та вітчизняного досвіду// Ученые записки ТНУ. Серия: Экономика управления. – 2010. – Т 23 (62), №3 – С.110 – 117. 

3. Економіка України: Національна стратегія розвитку: Монографія – За редакцією проф. Гринів Л.С. - Львів: 
Видавничий центр Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 444с. 

4. Сітуха С.Д. Сутність, принципи та основні завдання державної регіональної політики в Україні// Наукові праці 
МАУП, 2010,вип.3(26), с. 118-123. 

Ilona Samyluak 
Ivan Franko National University of L’viv 

EFFECTIVE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY - THE KEY TO PROSPERITY IN UKRAINE 
This article focuses on the role of regions in economic development of Ukraine. Also, determining the main objectives of 

regional policy. And one of the special means of economic methods of state regulation of the national economy is the economic 
programming. At the end of the article of the proposed strategic objectives of regional policy in Ukraine. 

Іванна Саніна 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ  
РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

Щороку участь українських підприємств та організацій у зовнішньоекономічній діяльності помітно зростає. 
Незважаючи на велику кількість наукових розробок вітчизняних та зарубіжних науковців, досліджувана тема є недостатньо 
розкритою. Головними причинами цього є низький рівень розвитку банківської системи України, обмежена кількість 
досвідчених спеціалістів у сфері ЗЕД, недосконала та нестабільна законодавча база щодо експортно-імпортних операцій та 
розрахунків за ними. Останнім часом в Україні дослідження міжнародних економічних відносин проводяться в якісно 
новому аспекті, який спрямований на пошуки шляхів, засобів, механізмів розвитку держав у процесі розбудови 
національної економічної системи. 

В Україні дослідженню проблем діяльності банків, розвитку платіжних систем та міжнародних міжбанківських 
розрахунків присвячені роботи В. М. Кочеткова, А. І. Соколовської, В. М. Суторміної, В. А. Ющенка та ін. До зарубіжних 
вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії та практики міжнародних розрахунків, платіжних систем та 
впровадження нових платіжних інструментів, слід віднести Д. Рікардо, А. Сміта, М. Фрідмена та ін. 

Одним із найважливіших моментів у здійсненні ЗЕД є взаєморозрахунки між сторонами – резидентами різних країн, які 
через їх специфічні особливості прийнято називати міжнародними розрахунками. Значну увагу в процесі створення 
реальних ринкових умов господарства в Україні приділяють саме питанням удосконалення механізму проведення 
розрахунків у цій сфері. 

Форми зовнішньоторговельних розрахунків, що вироблені міжнародною практикою, є своєрідними захисними засобами 
від валютних ризиків і відрізняються між собою механізмом, ступенем гарантованості й формою участі в розрахунках 
банків.  
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Базою щодо регулювання цих розрахунків виступають правові норми як національного законодавства (Указ Президента 
України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності" 
№ 556/94 від 04.10.94, Інструкція НБУ "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України"), так і 
міжнародного, до яких належать Уніфіковані норми, створювані в порядку міжнародно-договірної уніфікації права або 
шляхом розробки і кодификації міжнародних порядків(Уніфіковані правила по інкасо і Уніфіковані правила і звичаї для 
документарних акредитивів). Ці правила досить поширені в сучасній практиці та сприяють полегшенню світової торгівлі. 

Здебільшого в Україні у розрахунках за договорами купівлі-продажу використовуються банківський переказ, 
документарне інкасо, документарний акредитив і банківська гарантія.  

Банківський переказ є найпоширенішою і найризикованішою формою розрахунків, оскільки кошти, які вже зараховані 
на рахунок отримувача (бенефіціара) нeможливо відкликати. Позитивною рисою банківського переказу є швидке 
здійснення платежу (1-5 банківських днів) та низька вартість операції, негативною – ризик непоставки товару  при вже 
здійсненій оплаті або ситуація навпаки. 

Доручення експортера своєму банку одержати від імпортера  безпосередньо або через інший банк визначену суму або 
підтвердження того, що цю суму буде сплачено в установлений термін у світовій практиці прийнято називати 
документарним інкасо. Банк при такій формі розрахунків виступає довіреною особою і посередником між експортером та 
імпортером. [1,2] Рекомендується використовувати документарне інкасо тоді, коли між сторонами зовнішньоекономічних 
відносин існує довіра, відсутні сумніви у бажанні та спроможності покупця здійснити платіж, а також країна імпортера 
повинна характеризуватися стабільною політичною, економічною та правовою ситуаціями. Позитивно характеризують 
документарне інкасо простота здійснення операції, невеликі витрати, а також можливість вручити покупцеві документи 
проти одночасної сплати належної суми. Негативно характеризується документарне інкасо тим, що якщо покупець 
відмовиться оплатити документи, пошук іншого покупця або транспортування товару назад супроводжується істотними 
втратами. 

Щодо документарних акредитивів, то вони  широко застосовуються у міжнародних розрахунках як різносторонній, 
надійний і гнучкий платіжний інструмент,  вигідний для обох сторін контракту: для продавця тим, що після відвантаження 
товару та надання всіх документів він отримає кошти незалежно від покупця, оскільки оплату здійснює банк; натомість 
покупець за допомогою документарного акредитива може знизити до мінімуму ризик невиконання постачальником своїх 
зобов’язань. Проте акредитивна форма розрахунків є найскладнішою та найдорожчою, оскільки  банки беруть високу 
комісію, яка складає близько 3 % суми платежу.[3] 

Банківська гарантія, як і документарний акредитив, є банківським зобов’язанням,  яке дозволяє її  бенефіціару під час 
виконання своїх зобов'язань не залежати від платоспроможності принципала. Проте, на відміну від акредитиву, банківська 
гарантія є засобом забезпечення зобов'язань принципала перед бенефіціаром, а не однією з форм здійснення розрахунків 
між ними. 

Банківська система України ще залишається недостатньо розвиненою. Це означає, що банківські установи та 
Центральна розрахункова палата НБУ не повністю виконують свої основні функції як фінансових посередників та 
контролерів. Причинами цього часто називають неплатежі, високі тарифи на міжнародні розрахунки, високий рівень 
процентних ставок, недостатньо організований процес конвертації валют та міжнародних платежів. Тому необхідно 
розкрити деякі джерела неефективності діяльності і сформулювати рекомендації щодо державної політики.  

На стан міжнародних розрахунків впливає багато різних обставин, наприклад, економічні і політичні відносини між 
країнами; становище країни на товарних і грошових ринках; ступінь державного регулювання ЗЕД і його ефективність; 
валютне законодавство; міжнародні торгові правила і звичаї; стан платіжних балансів та ін. 

Українські комерційні банки використовують й інші, а також опановують нові, прийняті у світовій банківській практиці, 
форми міжнародних розрахунків.[4] Все більша кількість уповноважених банків України самостійно встановлюють 
кореспондентські відносини з іноземними банками. Не дивлячись на труднощі, з якими зіштовхуються банки України та 
зовнішньоторговельні фірми у сфері зовнішньоекономічної діяльності, існує ряд перспектив для удосконалення 
міжнародних розрахунків в Україні. Серед них найважливішими є: удосконалення українського розрахунково-платіжного 
законодавства; створення українського банку даних щодо всіх підприємств, які працюють на території України, для 
формування інформації про їхню надійність та платоспроможність, а також про компанії, які характеризуються найгіршими 
показниками платіжної дисципліни та занесені у „чорний список”; розвиток системи прямих кореспондентських відносин, 
що дасть змогу зміцнити позиції українських банків на світовому ринку банківських послуг та знизити банківську комісію 
при здійсненні міжнародних розрахунків; впровадження методик розрахунку ефективності від використання різних форм 
розрахунків; активне застосування систем „банк-клієнт” та електронної пошти; проведення семінарів щодо ознайомлення 
клієнтів та працівників банків з особливостями міжнародних розрахунків з метою вибору найбільш оптимальної форми 
розрахунків. 

Примітки: 
1. Бражко О. В. Розробка та затвердження тарифної політики банків для акредитивних операцій суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – №2. – С.24-28 
2. Костюк А., П’ятак С. Оформлюємо акредитив: про що слід знати // Баланс. – 2008. – №82 (807). – С.20-23 
3. Левченко О. М. Міжнародні кредитні розрахунки: методи управління // Формування ринкових відносин в Україні. – 

2008. №1 (80). – С.31-36  
4. Міжнародні розрахунки і ПБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : www.vuzlib.net/me_kneu/7-5.htm/ 
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Ivan Franko National University of L’viv 

A MODERN TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL  
CALCULATIONS IN UKRAINE 

Lately in Ukraine research of international economic relations conducted in a qualitatively new aspect, that is sent to the searches 
of ways, facilities, mechanisms of development of the states in the process of development of the national economic system. The 
banking system of Ukraine remains developed not enough yet. It means that bank institutions and Central clearinghouse of NBU not 
fully execute the basic functions as financial mediators and inspectors. Often name defaults reasons of it, high tariffs on international 
calculations, high level of interest rates, organized not enough process of converting of currencies and international payments. It is 
therefore necessary to expose some sources of unefficiency of activity and set forth recommendations in relation to state. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ. 
Актуальність дослідження полягає в тому, що вплив сучасних технічних засобів на довкілля має яскраво виражені 

глобальні масштаби, що призводять до виникнення аварійних ситуацій, екологічних катастроф, які в свою чергу, 
викликають значні економічні витрати та появу нових негативних екологічних чинників. 

Необхідність дослідження екологічного аудиту в Україні є актуальним сьогодні, оскільки вся територія нашої держави 
вважається зоною екологічної катастрофи. 

Основною передумовою виникнення екологічного аудиту в Україні стало усвідомлення глобальних екологічних 
проблем і визнання пріоритетності їх вирішення поряд із економічними й соціальними проблемами, а його розвиток є 
важливим кроком для інтеграції національних та міжнародних інтересів в умовах сучасного соціально-економічного 
розвитку. 

З прийняттям у 2004 році Закону України «Про екологічний аудит» почав активно розвиватися Правовий інститут 
екологічного аудиту. Чинне законодавство створило правові засади для впровадження екологічного аудиту, які залишилися 
нерозвиненими через невиконання прикінцевих положень Закону відносно його внутрішньої гармонізації з іншими 
Законами України та нормативно-правовими актами . 

Згідно чинного законодавства, екологічний аудит  -  це документально  оформлений системний незалежний процес 
оцінювання об'єкта  екологічного  аудиту, що включає  збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення 
відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного   управління  та  інформації з цих питань 
вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного  
середовища та іншим критеріям екологічного аудиту [1]. 

У Законі екологічний аудит не визначений як інструмент національної, державної і галузевої політики стійкого 
екологічного розвитку. 

Недосконалість законодавчої і нормативно-правової бази стосовно екологічного аудиту та низькі показники державного 
і ринкового попиту на еколого-аудиторські послуги уповільнює розвиток екологічного аудиту в Україні.  

Екологічний аудит є одним із основних інструментів, що дають можливість ефективно регулювати еколого-економічні 
відносини, оскільки він забезпечує високий рівень проведення системних досліджень при оцінці екологічний проблем; дає 
змогу зменшити інформаційний і комерційний ризики, пов'язані з прийняттям управлінських рішень; пріоритет віддається 
критеріям незалежності та об'єктивності при проведенні досліджень і формуванні думок та висновків; аудитор виступає як 
неупереджений аналітик і перевіряючий, в результаті чого набуває навиків як практичного психолога так і соціального 
дипломата [2, с. 258]. 

Але наша держава, на жаль, ще не оцінила значення екологічного аудиту в реалізації національної політики екологічно 
збалансованого розвитку і не виявляє бажання посилити екологічні вимоги до власників підприємств та корпорацій. 

Порівнюючи стан розвитку екологічного аудиту в Європі чи Америці, можна зазначити, що особлива увага зводиться до 
того, що в розвинених країнах необхідність проведення екологічного аудиту усвідомлена. В таких перевірках зацікавлені 
фінансові інститути, корпорації, громадські організації та держава. А основною причиною великої популярності екоаудиту 
за кордоном є економічна ефективність. У таких умовах екологічний аудит постійно розвивається та вдосконалюється, в той 
час як в Україні найчастіше реалізовується у формі інструменту контролю за природоохоронним законодавством, який в 
кінцевому результаті не приносить вигоди організації [3, с. 321]. 

Таким чином досліджуючи тему розвитку екологічного аудиту в Україні,  хочу зазначити, що сьогодні це питання є 
проблемним і потребує в подальшому значної уваги з боку ринкового середовища, оскільки екологічний аудит 
боротиметься за вихід на ринки екологічно чистої продукції та послуг, та особливої уваги з боку держави щодо 
досконалості законодавчого регулювання екологічного аудиту в Україні. 

Примітки: 
1.Закон України «Про екологічний аудит» №1862-IV від 24.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, 

№45, ст.500. 
2.Екологічний аудит: Підручник/ В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький – К.: Вища школа, 2000. – 344 с. 
3. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво 

«Юридична думка», 2008. - 720 с. 
4.Офіційний веб-портал Міністерства екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/ 
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ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

В державному регулюванні національної економіки податкові пільги відіграють вагому роль у зв’язку з чим, система 
пільг вважається своєрідним орієнтиром для юридичних і фізичних осіб під час вибору ними сфери діяльності, системи 
оподаткування, форми одержання доходів тощо. Пільги зменшують податковий тиск на платників, а їхнім головним 
завданням є рівність в галузі оподаткування, виходячи з соціального та матеріального становища суб’єкта оподаткування. 
Пільги надаються на окремий податок або збір і в залежності від обставин, які в свою чергу визначають тип пільги, а саме  
звільнення від податку в повному обсязі або частково. 

За визначенням А.В.Малько [1, с. 484], пільга виражається в наданні будь-яких переваг, або часткове звільнення від 
виконання обов'язків, або полегшення умов їх виконання, стимулюючи тим самим  поведінку осіб. Він характеризує 
властиві правовим пільгам ознаки:  

– по-перше, вони супроводжуються більш повним задоволенням інтересів суб'єктів, полегшенням умов їх 
життєдіяльності, що обов'язково має здійснюватися у рамках суспільних інтересів;  

– по-друге, правові пільги представляють собою виключення з загальних правил, відхилення від єдиних вимог 
нормативного характеру, виступають способом юридичної диференціації;  
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– по-третє, правові пільги виступають правомірними винятками, законними винятками, встановленими 
компетентними органами в нормативних актах.  

Правова пільга – це юридичний засіб, за допомогою якого створюється режим сприяння для задоволення інтересів і 
потреб суб'єктів, що мають для останніх компенсаційне або стимулююче значення.  

Податкова пільга, як і будь-яке інше специфічне поняття, що означає юридичне явище, потребує детального вивчення та 
визначення. 

Податковими пільгами, або так званими пільгами по податках і зборах, прийнято називати ті переваги, які надаються 
окремим категоріям платників податків та платників зборів, в порівнянні з іншими платниками. 

Поняття податкових пільг включає в себе можливість не сплачувати податок чи збір або ж сплачувати їх у меншому 
розмірі. 

Податкова пільга – це повне або часткове звільнення від сплати податку, надане податковим законодавством за 
наявності об'єкта оподаткування, а також інше пом'якшення податкового тягаря для платника податків [2,  с. 39]. 

Податкова пільга – це різновид правової, під якою розуміється правомірне полегшення положення суб'єкта, що дозволяє 
йому повніше задовольнити свої інтереси, і виражає як у наданні додаткових, особливих прав (переваг), так і у звільненні 
від обов'язків [3, с. 123-124]. 

Податкові пільги – найважливіший елемент будь-якого податку, який має винятковий характер [4,  с. 384].  
Мета податкових пільг – скорочення податкового зобов'язання платника податків, рідше – відстрочка і розстрочка 

платежу, що, в кінцевому рахунку, побічно також призводить до скорочення податкових зобов'язань (відстрочку або 
розстрочку платежу можна розглядати як фактичне надання безкоштовного або пільгового кредиту). 

У науці фінансового та податкового права вчені по-різному характеризують поняття податкових пільг та їх 
класифікація. Згідно з трактуваннями Ю.А.Крохіна [5, с.720], пільгами по податках і зборах визнаються певні переваги, 
надані окремим категоріям платників податків. 

Пільги по податках можуть виступати в якості: 
а) можливості не сплачувати податок або збір; 
б) можливості сплачувати податок чи збір в розмірі меншому, ніж той, що встановлений загальними нормами 

відповідної глави Податкового кодексу.  
Однак у Податковому кодексі України [6] відсутній повний перелік видів податкових пільг, не визнаються такими і 

спільні для багатьох платників податків податкові відрахування і знижки, що суперечить загальноприйнятому підходу до 
розуміння податкових пільг як інструменту податкового регулювання. 

Загальні податкові відрахування і знижки, так само як і інші види податкових пільг, в тому числі спеціальні чи приватні, 
мають ту чи іншу регулюючу спрямованість (стимулюючу, інвестиційну, соціальну тощо). Крім того, законодавець не 
пов'язує з податковими пільгами ні відстрочку (розстрочку) податків, ні податковий кредит, включаючи інвестиційний, він 
розглядає їх як можливий спосіб зміни терміну виконання податкового зобов'язання, позбавляючи ці пільги регулюючої 
функції. 

Податкові пільги виступають невід'ємною частиною податкової системи будь-якої держави ринкового типу, що 
передбачає певні переваги, надані окремим категоріям платників податків у порівнянні з іншими платниками податків.  
       Податкові пільги – предмет гострих дискусій. З одного боку, податкові пільги є ринковим методом регулювання 
економіки, що в свою чергу допомагає вирішувати окремі соціально-економічні питання. З іншого боку, податкові пільги 
порушують принцип справедливості, пільговий режим для одних платників податків в умовах дефіциту бюджету, що 
означає додатковий тягар для інших. 

Податкові пільги роблять податкову систему більш гнучкою по відношенню до окремих категорій платників податків, 
але, з іншого боку, ускладнюють технологію справляння податку, перетворюють контроль за дотриманням податкового 
законодавства в невиправдано складну задачу. 

Недоліками існуючої системи податкових пільг є відсутність наукового обґрунтування та підходу до їх надання. 
Розробляючи систему податкових послаблень, необхідно дотримувати баланс: ні стимулююча, ні фіскальна функції 

податків не повинні переважати. 
Цілком справедливо з цього приводу зазначає Кучерявенко М.П [4, с. 384 ], що податкова система представляє собою 

своєрідний баланс, де послаблення в одній сфері тягне за собою погіршення в іншій. Вплив, який чиниться на платника 
податків для досягнення якого-небудь результату, не може бути основною метою податку. І якщо які-небудь податкові 
платежі починають виконувати регулюючі функції, не переслідуючи фіскальні цілі, то вони перестають виступати 
податками в строгому сенсі слова. 

Тому ефективність податкових пільг (як складової частини регулюючої функції) повинна спиратися на потенційну 
можливість поповнення бюджету як результату зростання економічних показників. 

Крім фіскальної та стимулюючої функції, податкові пільги іноді в окремих випадках виконують і компенсаційну 
функцію, яка є найбільш характерно для податкових пільг, які носять характер соціальної допомоги. 

Компенсаційний характер податкових пільг полягає в створенні приблизно рівних можливостей для розвитку осіб, що 
знаходяться в нерівних умовах внаслідок біологічних (інвалідність) і соціальних причин. Однак у більшості випадків 
податкові пільги покликані виконувати саме стимулюючу функцію і встановлюються з метою розвитку виробництва, 
підприємництва, фермерства, благодійності, інвестиційної діяльності. 

Таким чином, можна дійти висновку, що податкові пільги являються важливим інструментом державного регулювання 
національної економіки, оскільки сприяють скороченню розмірів податкового зобов’язання платника податків, а також 
відстроченню або розстроченню платежу, що фактично є кредитом, наданим безкоштовно або на пільгових умовах. 

Примітки: 
1. Малько А.В. Пільги, привілеї та імунітети в праві; Матузов Н.І., Малько А.В. Теорія держави і права. Підручник. 

М.: Юрист, 2006. С. 484. 
2. Барулина С.В., Макрушин А.В. Податкові пільги як елемент оподаткування та інструмент податкової політики // 

Фінанси, 2008. – №2. – С. 39-40.  
3. Артем'єва С., Калініна А., Миколаїв І., Шульга І. Економіка пільг. Стаття 2.  Податкові пільги // Суспільство і 

економіка, 2006. – №10. – С.122-136.  
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4. Кучерявенко М.П. Податкові пільги. Основи податкового права. Навчальний посібник. Харків: Легас, 2003. – №8. 
– с.384. 

5. Крохин Ю.А. Финансовое право России. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2008. — 720 с. 
6.  Податковий кодекс України  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 

Юрій Сидорчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВИБІРКОВИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ  АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
 Залежно від особливостей аудиторського дослідження, завдань, передбачених договором аудиту та власних 

можливостей, аудитор на свій розсуд обирає методику проведення аудиту виробничих запасів.  
Аудитори, як правило, проводять вибірковий спосіб перевірки виробничих запасів, який є більш ефективною у 

порівнянні з суцільним. Вибірковий спосіб перевірки дає змогу аудитору з найменшими оціночними втратами отримати 
результат щодо довіри до системи внутрішнього контролю підприємства та скласти чітку думку про доцільність, законність 
і достовірність господарських операцій, відображених у бухгалтерських документах та звітності. Якщо при вибірковому 
дослідженні виявленні істотні порушення або помилки, то відповідний масив даних повинен бути перевірений суцільним 
способом. Загальна схема проведення вибіркового аудиторського дослідження відображена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Послідовність вибіркового дослідження в аудиті 

№ Назва етапу Дії аудиторської бригади 

1 Визначення вибіркової перевірки Вибір мети аудиторської вибірки і процедур аудиту, через які така мета 
може бути досягнута найбільш оптимальним способом 

2 Формування генеральної сукупності Підбір інформації (в тому числі первинних бухгалтерських документів і 
регістрів), на основі якої аудитор хотів би зробити вибірку 

3 
 

Стратифікація 
 

Розподіл генеральної сукупності на дрібніші під-сукупності залежно від 
вибраних ознак поділу 

  4 
 

Формування вибірки Вибір елементів із генеральної сукупності 

5 
 

Аналіз помилок у вибірці 
 

Визначення характеру, мотивів, помилок, ефекту помилок  
 

6 
 

Порівняння із загальною сукупністю 
 

Екстраполяція результатів вибірки на всю сукупність однотипної 
інформації 

7 Перегляд величини ризику вибіркової 
перевірки 

Додаткове порівняння отриманих фактів помилок, враховуючи 
результати інших процедур перевірки 

 
До основного підбору включають первинні документи надходження, вибуття і наявності виробничих запасів, визначені 

наказом Міністерства статистики України № 193 від 21.06.1996 р. “Про затвердження типових форм первинних типових 
документів з обліку сировини та матеріалів”, введеним в дію з 01.07.1996 р. [1], а також інші документи, визначені 
нормативно-законодавчими актами.  

Загалом у практиці аудиту існує кілька методів відбору елементів із генеральної сукупності. У таблиці 2 ми узагальнили 
основні з них. 

Таблиця 2 
Основні методи відбору елементів із генеральної сукупності в аудиті 

№ Методи вибіркової  перевірки Характеристика методу 

1 Випадковий відбір Забезпечує рівні шанси попадання у вибірку кожного елемента 
генеральної сукупності 

2 Системний відбір Являє собою вибір даних для перевірки з використанням постійного 
інтервалу між вибірками і випадкового старту для першого інтервалу 

3 
 

Безсистемний відбір Відбір даних, які складають репрезентативну вибірку з генеральної 
сукупності без намірів внести або вилучити конкретні дані 

 
При перевірці документів здійснюється взаємна звірка господарських договорів, рахунків-фактур, накладних, 

прибуткових ордерів на предмет ідентичності ряду показників: номенклатури, ціни, кількості, дат оприбуткування тощо. 
Порівняння кількісних показників оригіналів рахунків-фактур, сертифікатів і специфікацій постачальника дозволяє 
встановити, чи всі запаси було оприбутковано. Зустрічна перевірка документів, що відображають надходження запасів, з 
документами постачальника дає можливість виявити факти не оприбуткування запасів або неповне їх оприбуткування [2, с. 
198]. 

Результати проведених аудиторських процедур аудитор оформляє у вигляді робочих документів, які допомагають 
скласти ґрунтовний висновок і об’єктивно оцінити стан обліку виробничих запасів певного суб’єкта господарювання. 

Примітки: 
1. Наказ Міністерства статистики України № 193 від 21.06.1996 р. “Про затвердження типових форм первинних типових 

документів з обліку сировини та матеріалів” затверджено і введено в дію з 01.07.1996 р. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ua-info.biz/legal/basedi/ua-tmemjr/index.htm 

2. Лень В. С. Фінансовий облік: Навчальний посібник/ В. С. Лень. -  К.: ВЦ “Академія”, 2011. - 608 с. (Серія “Альма-
матер”) 
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3. Шубіна С. В.: Теоретико-методичні підходи до аналізу та аудиту виробничих запасів у системі управління 
підприємством/ C. В. Шубіна, В. П. Юрченко. -  [Вісник університету банківської справи НБУ № 1 (10)]. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_1/VUBSNBU10_p91-p94.pdf 

Yurii Sydorchuk 
Franko National University of Lviv 

SELECTIVE METHOD OF ORGANIZATION OF  INVENTORIES AUDIT 
Organization of audit of the inventories and selective method of this organization are studied. Legal provisions, theoretical 

definition, ways of inventories movement primary documents appointment, procedure of selective approaches for audit are stated. 

Ірина Скобало 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

В сучасних умовах розвиток санаторно-курортного комплексу справляє істотний вплив на економіку України та її 
регіонів. Важливим чинником управління діяльністю санаторно-курортної установи в умовах обмеженості ресурсів та 
збільшення конкуренції є належна система обліково-аналітичного забезпечення. Можливість приймати обґрунтовані 
управлінські рішення та на їхній основі найбільш ефективно використовувати наявний ресурсний потенціал багато в чому 
залежить від якості облікової інформації, роль якої за сучасних умов господарювання значно підвищується. 

Розмаїття й складність господарської діяльності санаторно-курортних організацій, відсутність галузевих методичних 
вказівок, рекомендацій, положень та інших документів, які враховують специфіку санаторно-курортної галузі, зумовили 
актуальність й необхідність розробок обліково-аналітичного забезпечення санаторно-курортних організацій. Тому одним із 
важливих завдань є побудова якісно нової системи обліково-аналітичного забезпечення, яка має відповідати сучасним 
ринковим умовам господарювання, адже, діяльність підприємств санаторно-курортного комплексу має певні відмінності від 
інших суб’єктів ринкових відносин. Необхідність створення такої системи, яка була б адаптована до вимог управління, 
розглядалась у роботах багатьох учених, серед яких Брадул О., Гладчак Н., Голячук Н., Загородній А., Ковальчук Є., Мних 
Є. та ін. 

Організаційні підходи до вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління санаторно-курортною 
діяльність через свою специфіку потребують додаткового дослідження. Як стверджує Загородній А.Г. [1, С. 31], система 
обліково-аналітичного забезпечення підприємства є формою організації всіх видів обліку й аналізу, метою якої є 
забезпечення менеджерів підприємства інформацією для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень та 
контролю за їхньою реалізацією. Доцільно виокремити такі етапи формування системи обліково-аналітичного забезпечення, 
від якісного виконання кожного з яких залежить результативність інформації на виході: 

- виявлення, накопичення та реєстрація облікової інформації у первинних документах; 
- узагальнення масиву первинної облікової інформації шляхом складання внутрішньої та зовнішньої звітності 

підприємства; 
- здійснення аналітичної обробки сукупності облікових даних. 
На кожному із цих етапів уповноважені особи повинні здійснювати контроль правильності їх виконання, адже 

достовірність вихідних облікових даних – обов’язкова передумова ефективної аналітичної роботи на підприємстві. Таким 
чином, система обліково-аналітичного забезпечення є основним виробником і постачальником інформації, необхідної для 
обґрунтування та прийняття рішень управлінського характеру. 

Таким чином, система обліково-аналітичного забезпечення є основним виробником і постачальником інформації, 
необхідної для обґрунтування та прийняття рішень управлінського характеру, оскільки є сполучною ланкою між 
виробничим процесом та менеджерами, які мають безпосередній вплив на функціонування санаторно-курортної діяльності 
(рис.1). 

  
                                                                                                                        
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Система обліково-аналітичного забезпечення як сполучна ланка між виробничим процесом та менеджерами 
 
Варто зазначити, що під управлінням санаторно-курортною діяльністю розуміють процес цілеспрямованої розробки та 

реалізації управлінських впливів, що ґрунтуються на використанні обліково-аналітичної інформації та спрямовані на 
найбільш ефективне використання ресурсів виробництва відповідно до поточних та стратегічних цілей підприємства. 
Також, грамотно організований первинний облік є основою системи обліково-аналітичного забезпечення та запорукою 
якісного управління санаторно-курортною діяльністю як на рівні окремого підприємства, так і на рівні держави. 
Організаційні підходи до формування якісно нової системи обліково-аналітичного забезпечення управління санаторно-
курортною діяльністю мають бути відображені в обліковій політиці підприємства. Як відомо, грамотно сформована 
облікова політика є фундаментом системи бухгалтерського обліку. Наголошуючи на важливість облікової політики, дуже 
слушно зазначає професор Пятов М.Л.: “… усі можливі економічні вигоди, які фірма може отримати від ведення 
бухгалтерського обліку, лежать у сфері облікової політики” [2]. Таким чином, при формуванні облікової політики необхідно 
особливу увагу приділяти тим обліково-аналітичним процедурам, для яких відсутня їх законодавча регламентація, однак 
вони є характерними для підприємств окремої галузі, наприклад санаторно-курортної діяльності.  
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Отже, важливим питанням є вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління санаторно-
курортною діяльністю. В основі його вирішення стоїть такий інструмент організації бухгалтерського обліку як облікова 
політика підприємства. Вирішити поставлені перед нею проблеми вона може лише тоді, коли формуватиметься згідно з 
вимогами чинного законодавства та з максимальним урахуванням галузевих особливостей конкретного підприємства та 
внутрішніх інформаційних потреб користувачів обліково-аналітичної інформації для покращення якості облікових даних.  

Примітки: 
1. Загородній А. Г. Оцінювання ефективності системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства / 

А.    Г. Загородній // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стан і перспективи розвитку обліково-
інформаційної системи в Україні”, Тернопіль, 23-24 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ТНЕУ. – Т. : Крок, 2010. – 
257 с. 

2.  Пятов М. Л. Учетная политика организации на 2010 год как область принятия управленческих решений [Електрон- 
ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buh.ru/document-1578 

Irina Skobalo 
Ivan Franko National University  of L’viv 

FORMATION ACCOUNTING AND ANALYTICAL MAINTENANCE OF SANATORIUM-RESORT ACTIVITIES 
An important factor in management of the sanatorium institutions with limited resources and increasing competition is a proper 

system of accounting and analytical support, which has to meet the current market conditions. The basis of the solution of this 
question is a tool of accounting as the accounting policies of the company 

Yuliya Slipak 
Ivan Franko National University of L’viv 

IDENTIFYING WAYS TO STREAMLINE THE COST OF BUILDING THE ORGANIZATION AND REDUCE THE COST 
OF CONSTRUCTION WORKS 

In a market environment construction management is complicated because to consider changes in market conditions, supply and 
demand. However, the results of the current system of accounting, analysis and control of construction enterprises show that the 
management of construction organizations are not fully provided with the necessary accounting and analytical information that would 
allow effective decisions in the process of investment and construction activities. 

Construction is the sector of material production, which is aimed to the construction of new and rehabilitation of existing 
buildings, structures, objects of industrial and non-industrial purposes at the point of operation. An important factor in improving the 
competitiveness of construction companies are streamlining costs of construction and reduce the cost of construction works (BIS). 

Дмитро Сливканич 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВПРОВАДЖЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ 
Першорядними завданнями держави є оптимізація керування державними фінансами й посилення контролю над їхніми 

потоками, тому необхідне вдосконалення процесу виконання бюджетів у системі казначейства України. Суть змін, що 
відбуваються, виражається в державній фінансовій й, насамперед, бюджетній політиці. Вона характеризується 
концентрацією бюджетних коштів в одного державного органа, що володіє необхідними повноваженнями з керування ними, 
поліпшенню функціонування механізму обслуговування різних бюджетів, а також володіє інформацією про стан цих явищ і 
процесів. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що рівень розробки питань керування державними фінансами у вітчизняній 
системі казначейства залишається недостатньо високим. Поки немає єдиної концепції взаємодії всіх вертикальних ланок 
виконавчої влади по реалізації бюджетної політики. Не повністю відрегульована система виконання територіальних і 
місцевих бюджетів органами державного казначейства, які забезпечують тільки виконання державного бюджету. З огляду 
на масштабність й актуальність завдань, що стоять перед органами державного казначейства, розвиток даної фінансової 
структури покликано опиратися на осмислений досвід його функціонування й розробку теорії й практики керування й ролі 
подібних зарубіжних структур у цьому процесі. 

Вивченню питання дослідження ролі Державної казначейської служби у забезпеченні ефективного управління 
бюджетними ресурсами присвячено багато праць як українських, так і зарубіжних авторів, таких як: Алієва В. , Амосов О. , 
Аптекар С. , Башко В. , Божко Ю., Бойко З., Бондарчук Т., Булгакова С., Вербовий М. , Висоцького В., Дейкало Л., 
Каленська В., Крупка М.І.,  Макуцький Р., Маслова А., Міронова Л., Павлюк К., Піхоцький В., Реверчук С.К.,  
Сокровольська Н., Федосов З., Харченко С., Чечуліна О., Юрій С., Якимов О. 

Метою дослідження є обґрунтування ролі Державної казначейської служби у забезпеченні ефективного управління 
бюджетними ресурсами.  

Поняття «казначейство» ввійшло в практику фінансових відносин України з тих пір, як у 1995 році керівництвом вже 
незалежної країни було прийнято рішення виділити всі бюджетні кошти з банківських установ, а для їх зберігання створити 
таку структуру, як казначейство.  

Проведений аналіз етапів і механізмів впровадження казначейської системи виконання бюджету засвідчує, що: 
1. Система Державного казначейства поступово розширювалася і охопила всі операції державного бюджету, що, 

у свою чергу, розширювало об’єкти бухгалтерського обліку. 
2. Казначейство почало поширювати свою діяльність на місцеві бюджети, і це дає змогу застосовувати єдині 

правила ведення бухгалтерського обліку і звітності, контролю за доходами і видатками як державного, так і місцевих 
бюджетів. 

3. Державне казначейство по суті стало централізованою бухгалтерією держави  за всіма операціями, 
здійсненими у системі Єдиного казначейського рахунка, а також відповідальним за складання звітності. 

4. Кожний новий етап розширення системи бухгалтерського обліку виконання бюджетів сприяє виявленню як 
позитивних, так і негативних тенденцій розвитку системи Державного казначейства та механізмів, що ним застосовуються  
[2, с. 129]. 

Головним призначенням Державного казначейства України є сприяння оптимальному фінансовому управлінню 
державними ресурсами шляхом забезпечення своєчасного отримання бюджетними установами необхідних ресурсів для 
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успішного функціонування державних служб при одночасному зменшенні видатків на державне фінансування. 
Казначейство також відповідає за управління державними фінансовими активами і зобов’язаннями. Тому діяльність 
казначейства тісно пов’язана з виконанням національного бюджету. Варто відзначити, що роль казначейства у виконанні 
бюджету може бути як пасивною (коли казначейство тільки виділяє ресурси бюджетним установам для виконання їх 
програм), так і активною (коли казначейство має право встановлювати обмеження на зобов’язання або оплату державних 
видатків) [3, с. 337]. 

Висновок. Підсумовуючи проведений аналіз етапів і механізмів впровадження казначейської системи виконання 
бюджету, варто відзначити, що кожний новий етап розширення системи бухгалтерського обліку виконання бюджетів сприяє 
виявленню як позитивних, так і негативних тенденцій розвитку системи Державного казначейства та механізмів, що ним 
застосовуються. 

Виявлено, що головним призначенням Державного казначейства України є сприяння оптимальному фінансовому 
управлінню державними ресурсами шляхом забезпечення своєчасного отримання бюджетними установами необхідних 
ресурсів для успішного функціонування державних служб при одночасному зменшенні видатків на державне фінансування. 
Казначейство також відповідає за управління державними фінансовими активами і зобов’язаннями. Тому діяльність 
казначейства тісно пов’язана з виконанням національного бюджету.  

Досліджено, що реалізація функції управління бюджетними потоками держави стала можливою через консолідацію 
фінансових ресурсів держави на єдиному казначейському рахунку.  

Примітки: 
1. Амосов О. Ю., Іванова Т. П. Роль Державного казначейства України в системі державного фінансового контролю / О. 

Ю. Амосов, Т. П. Іванова // Державне будівництво. – 2011. – № 1. – С. 1-9. 
2. Блощинська Ю. А. Казначейська система касового виконання Державного бюджету України та напрями її 

вдосконалення / Ю. А.  Блощинська // Фінанси. – 2008. – № 7. – С. 127-132. 
3.  Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів : навч. посіб. / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко, 

А. А. Ільєнко [та ін.] ; за заг. ред. О. Д. Василика. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 480 с. 

Юлія Сліпак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 

У ринкових умовах управління будівництвом ускладнюється, оскільки слід враховувати зміни кон’юнктури ринку, 
попиту та пропозиції. Проте результати дослідження діючої системи обліку, аналізу та контролю підприємств будівельного 
виробництва показують, що управлінський персонал будівельно-монтажних організацій не в повному обсязі забезпечується 
необхідною обліково-аналітичною інформацією, яка дозволяла б приймати ефективні рішення в процесі здійснення 
інвестиційно-будівельної діяльності. 

Будівництво є галуззю матеріального виробництва, діяльність якої спрямована на зведення нових та реконструкцію 
старих будівель, споруд, об'єктів виробничого і невиробничого призначення на місці їх функціонування. Важливим фактором 
підвищення конкурентоспроможності будівельних організацій є раціоналізація витрат будівельної організації та зниження 
собівартості будівельно-монтажних робіт (БМР). 

Таким чином, щороку будівельна фірма повинна розробляти окремий бізнес-план (або відповідний розділ загального бізнес-
плану) впровадження нововведень і заходів спрямованих на зниження поточних витрат виробничих ресурсів. 

Такими нововведеннями і заходами можуть бути наукові розробки, винаходи, пропозиції, ноу-хау тощо, виявлені і придбані 
шляхом вивчення наукового та науково-технічного ринку. 

При здійсненні пошуку (вивченні ринку), плануванні й впровадженні нововведення і заходи можуть групуватися за 
окремими видами робіт, об’єктами будівництва, структурними підрозділами, технологічними процесами, ресурсами, 
статтями витрат [1].  

Особливої уваги заслуговують витрати основних матеріалів, які за питомою вагою є найбільшими серед прямих 
(безпосередніх) поточних виробничих витрат [2]. Серед нововведень і заходів економного і раціонального 
споживання основних матеріалів у будівельному виробництві можна виділити наступні: 

1. Пошук ритмічних постачальників 
2. Перевірка натуральних об’ємів, вартості, сертифікатів 
3. Скорочення часу транспортування 
4. Глибокий техніко-економічний аналіз (ТЕА) і широка інформація 
5. Своєчасна оплата виконаних робіт замовниками 
6. Строгий облік і відшкодування втрат 
7. Висока якість з першого разу 
8. Строгий контроль та самоконтроль витрат 
9. Використання справної оснастки та пристроїв 
10. Забезпечення мінімальних нормативних допусків 
11. Оптимізація запасів 
Також особливої уваги заслуговує ефективне використання енергетичних ресурсів. Тому необхідно в річному 

бізнес-плані передбачати заходи, спрямовані на забезпечення економного й раціонального споживання 
енергетичних ресурсів. Перелік таких заходів включає: 

1. Наявність технічно обгрунтованих норм витрат енергетичних ресурсів  
2. Доведення норм витрат до кожного працюючого 
3. Забезпечення локальних джерел витрат справними лічильниками  
4. Реєстрація показників лічильників перед початком та після закінчення змін 
5. Облік і ТЕА витрат у порівнянні з обсягами виконаних робіт 
6. Калькуляційний контроль витрат енергетичних ресурсів 
7. Компенсаційне відшкодування перевитрат за рахунок працівників 
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Слід значну увагу приділяти непрямим накладним виробничим витратам, саме тут є немалі резерви зниження 
собівартості БМР. Перелік заходів економного і раціонального використання накладних витрат можна розглянути 
за схемою може включати: 

1. ТЕА і контроль виробітку у натур. і вартісних показниках 
2. Коефіцієнт змінності ≥2, коефіцієнт використання =1 
3. Уникнення додаткових перевезень і переміщень 
4. Зарплата тільки за обсяги робіт або відпрацьований час 
5. Витрати на ПММ та ел.енергію (тільки на фактичні обсяги робіт) 
6. Контроль витрат на перебазування 
7. Амортизаційні відрахування згідно з фактичними обсягами робіт 
8. Аналіз і контроль орендної плати 
9. Оплата вартості послуг тільки згідно з фактичними обсягами робіт 
Таким чином для здійснення ТЕА і контролю накладних витрат необхідно розробляти відповідні планові 

калькуляції.  
Велике значення має ТЕА калькулювання витрат на одиницю обсягу конкретних БМР як основного 

інструмента контролю, який дає можливість своєчасно впливати на можливі перевитрати. 
Примітки: 

1. Лиско Оксана Володимирівна. Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у капітальному 
будівництві : Дис. канд. наук: 08.06.04 - 2007. 

2. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція), затверджені 
наказом Держкомбудівницта України від 16 лютого 2004 р. № 30. 

Вікторія Снігур 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ 
Постановка проблеми: Фінансова безпека держави є однією з найважливіших складових економічної безпеки. Без неї 

практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою. У після кризові роки ця тема стала особливо 
актуальною для політичних діячів, учених, широких верств населення. Тому принципово важливо розкрити саму суть 
проблеми, виявити реальні загрози, запропонувати надійні та ефективні методи боротьби з ними. Адже тут недопустимі 
легковажність та спроби просто зменшити небезпеку. 

Мета: Виявити загрози фінансової безпеки, заходи щодо їх подолання та методи підвищення рівня фінансової безпеки 
України. 

Виклад основного матеріалу: 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. 

Суб’єктами фінансової безпеки виступають: окремі громадяни, домашні господарства, населення в цілому, 
підприємства, установи, організації, галузі господарського комплексу, регіони, окремі сектори економіки, держава, 
міждержавні утворення, а також світові співтовариства. 

На сучасному етапі фінансова система України ще не набула рис, притаманних ринковій економіці, і знаходяться в 
стадії формування. Нині фінансові можливості держави, які залежать від обсягу фінансових ресурсів, залишаються досить 
обмеженими. Стабілізація економічної системи держави вимагає розробки та реалізації комплексної програми оздоровлення 
державних фінансів. 

Основними загрозами фінансової безпеки держави є: недосконалість бюджетної політики, нецільовий характер 
використання коштів бюджету; значні розміри державного та гарантованого державою боргу, проблеми з його 
обслуговуванням; різкі зміни рівня цін та курсу національної валюти; невисокий рівень капіталізації банківської системи, 
невеликі обсяги довгострокового банківського кредитування та значний рівень відсоткових ставок по кредитах; 
неспроможність банків до акумулювання коштів і довгострокового банківського кредитування; криміналізація та 
масштабний відплив капіталу у «тінь» і за кордон. 

До напрямів, що забезпечують фінансову безпеку країни належать: безпека грошового й кредитного сектору, безпека 
бюджетного сектору, безпека валютного сектору, безпека банківського й інвестиційного сектору, безпека фондового й 
страхового сектору та боргова безпека. 

Грошово-кредитна безпека. 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. 

Бюджетна безпека. Бюджетна безпека – це 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. 

Боргова безпека. Державний борг – це сума, отримана від емісії державних боргових зобов’язань чи кредитів, наданих 
іноземним кредиторам, а також відсотки, які необхідно сплатити кредиторам за користування коштами. 

Висновки: Підводячи підсумки можна сказати, що стан фінансової безпеки є головним критерієм оцінки ефективності 
державної політики і діяльності владних структур під час реформування і розвитку фінансово-кредитної сфери. І  тому так 
важливо саме на сучасному етапі етапі розвитку нашої держави здійснити необхідні заходи, що стосуються підвищення 
рівня фінансової безпеки. 

 Для підвищення рівня фінансової безпеки необхідно: розробити стратегію фінансової безпеки України, створити 
надійну систему фінансового контролю; запровадити чіткий порядок у справі отримання і відшкодування іноземних 
кредитів для господарських суб’єктів усіх форм власності; створити єдину державну інформаційну базу, яка охоплювала б 
усі фінансово-кредитні установи; створити умови для збільшення реальних грошових доходів населення. 
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Примітки: 
1. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави. – К.: Вища школа, 2007- 300с.; 
2. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави. – К.: 200 - 350с.; 
3. Ковалева В. Удивительная инфляция // Експерт. - №49, 2008; 
4. www.bank.gov.ua 
5. www. minfin.gov.ua 

Snihur Viktorija 
Ivan Franko National University of L’viv 

FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE IN TODAY'S GLOBALIZED WORLD CRISIS 
In this thesis the main threats of the financial security of Ukraine are covered,the modern financial and economic risks are 

defined and the measure for reducing financial risk in Ukraine are propose. 

Віктор Стефанишин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РИНОК КАПІТАЛУ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Країни з інноваційною економікою майбутній соціально-економічний, культурний  та екологічний розвиток власного 
суспільства пов’язують з досягненнями науки та комерціалізацією її результатів. Однак ,,практично неможливо знайти у 
світі дві подібні інноваційні системи, а тому Україна має розв’язувати проблему свого інноваційного розвитку самостійно“ 
[3,с. 82].  В зв’язку з цим актуальним постає визначення джерел фінансування інноваційного розвитку, які залежать від 
характеру інновацій та їх фінансової ємності. Проте за будь-якої моделі інноваційного розвитку національної економіки ( 
а)лідерство в науці, реалізація великомасштабних цільових проектів; б) поширення інновацій, створення сприятливого 
інноваційного середовища; в) стимулювання інновацій шляхом розвитку інноваційної інфраструктури) важливе місце 
належить ринку капіталів, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові ресурси. 

Характерною особливістю ринку капіталів є те, що він є специфічною сферою грошових відносин, які виникають у 
процесі руху середньо- та довгострокових фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за 
допомогою спеціалізованих фінансових інститутів. Адже основне завдання ринку капіталів – це переміщення фінансових 
ресурсів від тих, хто має їх надлишок до тих, хто потребує інвестицій, в тім числі для впровадження інновацій. 
Функціонування даного ринку дає змогу підприємствам сформувати інвестиційні ресурси для реалізації інноваційних 
проектів та для ефективного фінансового інвестування довгострокових фінансових вкладень.  

Крім того, вважаємо, що інноваційний розвиток української економіки спричинятиме модернізації вітчизняного ринку 
капіталів в двох напрямках, по-перше, шляхом широкого застосування сучасних фінансових інструментів: основних видів 
цінних паперів – акцій та облігацій ( біржових, банківських, корпоративних, інвестиційних фондів, муніципальних), а також 
похідних цінних паперів (сертифікати, опціони, ф’ючерси, депозитарні розписки), так і новітніх технологій їх використання 
(застосування інформаційно-комунікаційних технологій – електронного банківництва, інтернет-трейдингу тощо). Як 
випливає, модернізація стосуватиметься і ринку титулів власності, і ринку боргових зобов’язань. Ринок боргових 
зобов’язань складається з середньо- та довгострокових позик, іпотечного кредиту та боргових цінних паперів. 

Серед основних видів похідних цінних паперів ( варант, опціон, депозитарна розписка, ф’ ючерс) важливе місце займає 
депозитарна розписка ( (свідоцтво) – похідний папір, що засвідчує право власності інвестора-резидента на певну кількість 
цінних паперів іноземного емітента, загальний обсяг емісії яких обліковується в іноземній валюті [4, с.91]. 

Депозитарні розписки є свідоцтвами про депонування іноземних акцій, дозволяють брати участь у міжнародному 
фондовому ринку, не полишаючи меж українського. Проте учені вважають, що депозитарні розписки є цінними паперами, 
випуск яких унеможливлює обертання на фондовому ринку акцій товариства, під які вони емітовані. Так, Перепелиця Р. і 
Брітченко І. стверджують, що депозитарна розписка (АДР) є сертифікатом, випущеним іноземним (американським ) 
депозитарним банком, що засвідчує право власності на ціле число акцій або частину акцій, депонованих на рахунку банку-
емітента розписки або його уповноваженого банку-кастоді. Звідси, випуск депозитарних розписок дозволяє залучати 
інвестиції через фондові ринки розвинених країн,, збільшує капіталізацію компаній, сприяє розосередженню акцій серед 
великої кількості інвесторів і перешкоджає ворожому поглинанню компанії тощо [5, с.190].  

Отже, для прискореного інноваційного розвитку Україні потрібні довгострокові інвестиційні ресурси. У системі 
інвестиційних ресурсів для розвитку вітчизняної економіки на основі інновацій важливе значення поряд з державним 
фінансуванням має залучення новітніх форм фінансових інструментів ринку капіталів, в тім числі похідних цінних паперів, 
особливо депозитарних розписок та новітніх технологій їх надання з використанням інтернет-трейдингу, електронного 
банківництва. 

Примітки: 
1. Концепція розвитку національної інноваційної системи. Розпорядження КМУ від 17.06. 2009 р. N 680-р ] – 

www.kmu.gov.ua/control/newsnpd. 
2. Чухно А.А. Юхименко П.І., Леоненко Н.М. Сучасні економічні теорії: Підручник/ За ред. А.А.Чухна.–К.: Знання, 

2007.– 878с.  
3. Згуровський М. Науково-технологічне передбачення як механізм інноваційного розвитку//Утвердження інноваційної 

моделі розвитку економіки України/ Матеріали наук.-практ. конф.–Київ:НТУУ,,КПІ”, 2003.–(434с.) 
4.  Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок: Навч. пос./ Донецьк: Норд-Прес–МЕГІ, 2007.–403с.  
5. Стратегія забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому ринку: Монографія / Р.К. 

Перепелиця, І.Г.Брітченко.–Донецьк::Дон- дует, 2005–234с. 

Viktor Stefanyshyn 
Ivan Franko National University of L’viv  

CAPITAL MARKET AS AN IMPORTANT SOURCE OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE 
These theses are concerned with innovative development of the Ukrainian economy through the modernization of the domestic 

capital market in two ways, firstly, by the widespread use of modern financial instruments and derivatives, and the implementation of 
new technologies. 
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Мар’яна Стефанишин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІРО УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ    
Інноваційний розвиток підприємств України потребуватиме дедалі більших фінансових ресурсів для  залучення новітніх 

факторів виробництва (висококваліфікованих людських ресурсів, модерного основного капіталу, природніх ресурсів, 
інформації тощо) з метою створення    наукоємних економічних благ. 

Проведений  аналіз дозволив нам визначити фактори, які мали вплив на розвиток ІРО українських компаній. Вплив 
таких факторів здійснювався на трьох рівнях: мікро-, макро- і глобальному. Дослідження підтвердило, що основними 
факторами на мікрорівні, які визначали розвиток ІРО українських компаній, були наступні: 

- розвиток галузі в цілому та потреба у капіталі (наприклад, високий попит на нерухомість в країні спричинив 
збільшення ІРО компаній даної галузі в 2006-2007рр.); 

- структура компанії (у більшості вітчизняних компаній відсутня прозора структура і тому інвесторам важко 
зрозуміти процес здійснення контролю за фінансовими та грошовими потоками); 

- бухгалтерська звітність підприємств (переважна більшість компаній має приховані фінансові операції з метою 
уникнення сплати податків. А для того, щоб залучити капітал на іноземних фондових ринках, необхідно підприємствам 
показати бухгалтерську звітність, яка відповідає міжнародним стандартам бухгалтерського обліку за останні роки 
господарської діяльності); 

- капіталізація компаній (існують певні вимоги для одержання лістингу на вітчизняній чи іноземній біржі, але не всі  
компанії можуть їх виконати у зв’язку з їх низькою капіталізацією); 

- поінформованість компаній про переваги ІРО (тільки недавно перші українські компанії почали проводити ІРО і 
тому ще небагатьом підприємствам відомі переваги ІРО). 

На макрорівні можна виокремити такі фактори, які мали вплив на ІРО українських компаній: 
- політична ситуація в країні (за останні сім років відбулось четверо виборів нового складу парламенту і нестабільна 

політична ситуація впливає і на проведення реформ у конкретних галузях, бо кожен новий склад парламенту відстоює свої 
власні інтереси); 

- законодавча та нормативно-правова база (близько 80% первинних публічних розміщень акцій здійснювалось 
українськими компаніями, які були зареєстровані в країнах, де є сприятливе для підприємництва податкове середовище. Ця 
головна тенденція зумовлена невідповідністю вітчизняного законодавства сучасним вимогам успішного розвитку 
підприємництва. Це не дозволяє прямим шляхом проводити ІРО компаніям з України, не вдаючись до заснування їх на 
території інших країн. Застаріла законодавча база створює можливості для корупції); 

- економічна ситуація в країні; 
- внесок держави в розвиток міжнародної торгівлі (вступ України в Світову організацію торгівлі в 2008р.), угоди між 

країнами з метою економічної співпраці; 
- розвиток фондового ринку в Україні і можливість проведення ІРО (недостатній розвиток нашого фондового ринку 

став причиною того, що більшість великих українських компаній здійснювали ІРО на міжнародних фондових біржах); 
Основними факторами на глобальному рівні, які мали вплив на розвиток ІРО українських компаній, були: 
- ситуація на міжнародних фінансових ринках (міжнародна фінансова криза, яка почалась в США 2008 року 

негативно вплинула на бажання українських підприємств проводити IPO); 
- попит на акції підприємств з конкретної галузі (сприятливий попит на сільськогосподарську продукцію на світових 

фінансових ринках зумовив те, що більшість українських агрокомпаній здійснили успішне IPO на міжнародних фінансових 
біржах). 

Примітки: 
1. Bloomberg, www.bloomberg.com 
2. Дружерученко К Золоте зерно. Контракти.– . 2008.– №21.– С. 26-27 
3. Исакова Д. Земля обетованная. Инвестгазета.– 2008.–  №24.– С. 28-34 
4. Кравчук К., Турпак А. Непіднята цілина. Контракти.–. 2008.–   –№38.– С. 20-23 
5. Шапран В.С., Корнилюк Р.В., IPO от А до Я: Справочник эмитента, Киев.: Эксперт-Рейтинг,  2007.– 114 с.   
6. Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// comments.ua. 
7. Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// www.epravda.com.ua.  
8.Фінансовий інжиніринг: Навч.посібник/За ред..О.М.Сохацької. К. : Кондор, 2011.–660с. 

Maryana Stefanyshyn  
Ivan Franko National University of L’viv  

BASIC FACTORS OF DEVELOPMENT OF IPO OF THE UKRAINIAN COMPANIES   
The conducted analysis allowed to define factors which had an influence on development of IPO of the Ukrainian companies. 

Analysis of influence of such factors was carried out on three levels: mikro, makro and on global. 

Ірина Сулимка  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління 

виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з 
метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою. 

Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких 
місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є головною метою керівника 
підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера. 

Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов’язане з вирішенням 
актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню 
зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності 
виробництва (робіт, послуг), досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і контроль. 
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Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничо-
комерційного підприємства, об’єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх 
господарську діяльність. 

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму 
економії і комерційного успіху в усіх підприємствах. 

Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення темпів економічного росту, посилення 
режиму економії і ресурсозбереження. 

Важливе значення відіграє науково-обгрунтований бухгалтерський облік витрат виробництва, що формує інформацію 
про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому 
результаті показники ефективності роботи підприємства і об’єднань. 

Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції має найбільшу специфіку в зв’язку з 
особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості. 

Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання собівартості в 
промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат, розподілу комплексних 
витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості виробів, які визначаються галузевими факторами. 

Мета обліку затрат і калькулювання собівартості продукції заключається в своєчасному, повному і достовірному 
визначенні фактичних затрат, зв’язаних з виробництвом і збутом продукції, визначенні фактичної собівартості окремих 
видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. Неперевершений поточний облік витрат в 
місцях виникнення затрат, виявлення можливих відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень 
повинен задовільнити потреби оперативного управління виробництвом. 

В основі організації обліку витрат на виробництво лежать наступні принципи: 
—документування витрат і повне їх відображення на рахунках обліку виробництва; 
— групування витрат по об’єктам обліку і місцям їх виникнення; 
— відповідність об’єктів обліку витрат з об’єктами калькулювання собівартості продукції, показників обліку 

фактичних витрат з нормативними, плановими; 
— розширення кола витрат, які відносяться на об’єкти обліку за прямим призначенням; 
— здійснення оперативного контролю за витратами виробництва і формуванням собівартості продукції. 
Як показує практика багато теоретичних і практичних проблем залишаються невирішеними. 
Організацію та методологію обліку витрат на виробництво регламентують відповідні нормативні документи, чинні в 

Україні: Закон України «Про внесення змін і доповнень в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»; 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Затрати»; Типове положення з планування, обліку і калькулювання 
собівартості будівельно-монтажних робіт; Типове положення про склад витрат обігу і порядок їх планування та розподілу в 
торговельній діяльності; Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у 
промисловості; Інструкція з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в 
організаціях житлово-комунального господарства та інші нормативні документи. 

Примітки: 
1. Загородній А. Г. Оцінювання ефективності системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства / 

А.    Г. Загородній // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стан і перспективи розвитку обліково-
інформаційної системи в Україні”, Тернопіль, 23-24 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ТНЕУ. – Т. : Крок, 2010. – 
257 с. 
2. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. 
Голенкота ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с. 

Sulimka Iryna 
Ivan Franko National University  of L’viv 

FEATURES OF THE COST OF PRODUCTION 
In market economy conditions the main condition for the effective management of a manufacturing enterprise is the 

completeness, accuracy and timeliness of information on costs, which form the cost of manufactured products. This information 
provides accounting costs of production, which is the central subsystem in the information system of accounting. From the proper 
organization of cost accounting and costing dependent level of economic management, the impact of the performance of individual 
units to improve production efficiency and feasibility of planning qualitative and quantitative indicators and optimal pricing. 

Олена Сухінська  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 
Інвестування - це вкладання коштів з метою забезпечення притоку грошей протягом тривалого періоду часу. У будь-

якому випадку, інвестування - це процес примноження вашого капіталу. 
Активами для інвестицій може бути все, в що можна вкласти свої гроші: цінні папери, акції, облігації, грошові кошти та 

депозити в гривнях в кредитних установах та інше.  
Інвестиційний клімат — це сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціально-культурних, 

організаційно-правових і географічних факторів, які притаманні певній країні і визначають привабливість її для іноземного 
інвестора. 

Дослідивши  інвестиційний потенціал України ми бачимо , що він у нас величезний (варто лише глянути на природні 
ресурси, робочу силу, основні фонди, споживчий попит населення і т.д.). Але проблема в тому, що існує  інвестиційний 
ризик, який в Україні є занадто великим , тому є велика ймовірність втрати інвестицій і доходу від них . 

Спираючись на міжнародну практику, показники інвестиційного ризику значно перевищують показники інвестиційного 
потенціалу України . 

Так журнал "Newswek"  провів дослідження інвестиційної привабливості 100 країн світу. У цій категорії Україна посіла 
лише 66 місце, поступившись навіть Казахстану, Білорусії, Азербайджану та іншим . 
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За рейтингом глобальної конкурентоспроможності 2010-2011 року Україна знаходиться на 89 місці, її сусідами в цьому 
рейтингу є Албанія та Гамбія, що знаходяться на 88 та 90 місці відповідно.  

У третьому кварталі 2012 року інвестори оцінили бізнес-клімат країни і умови ведення бізнесу на 2.14 балів (з п'яти 
можливих), що є найнижчим показником за всю історію дослідження - з 2008 року. 

Європейська Бізнес Асоціація засвідчила , що довіра бізнесу до економіки України знизилась навіть порівняно з 
попереднім кварталом цього року - на 0.5 балів. При цьому основні проблеми, залишилися незмінними - фіскальний тиск, 
корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів. В той же час, деякі поліпшення мали місце в митній сфері: 
відбулося спрощення митних процедур, і, відповідно, умов зовнішньої торгівлі. 

Довідка . Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), неурядова організація, що об'єднує близько 900 європейських, 
міжнародних та вітчизняних компаній, що працюють в Україні. 

ЄБА була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була Європейська комісія, яка зацікавлена в підтримці 
Європейського бізнесу в Україні та налагодження двосторонніх відносин Україна-ЄС.. 

Для України залучати інвесторів стає дедалі важче . На даний момент існує багато факторів які призупиняють процес 
інвестування в Україні , а саме :  

1) Нестабільність політичної ситуації в Україні.  
2) Недоліки законодавства в сфері інвестування та підприємництва.  Недостатнє правове забезпечення, зокрема з 

питань платежів до бюджетів всіх рівнів та централізованих фондів спеціального призначення. Ця нестабільність стала 
причиною виходу з українського ринку багатьох потужних компаній, які вже звикли до правил гри в недосконалому 
правовому полі, але й вони не могли передбачити, що процес такого пристосування стане нескінченим;  

- відсутність системи регламентації перевірок підприємницької діяльності;  
- тривала процедура реєстрації і отримання необхідних сертифікатів, неоднозначне тлумачення різними гілками влади 

законодавчих актів, які постійно змінюються;  
- відсутність дієвого механізму правового захисту інвесторів від боржників і недоброчесних партнерів.  
4) Податки. Високий рівень і велика кількість податків позбавляє державу конкурентних переваг при залученні 

іноземних інвесторів. Одним з найгостріших є питання своєчасного повернення раніше сплаченого ПДВ податковими 
органами. Також відзначається нестабільність економічної і податкової політики, її залежність від організаційних змін на 
урядовому рівні. Умови оподаткування інноваційно-інвестиційної діяльності не стимулюють її розвиток.  

 5) Інформаційна ізольованість і велика кількість міфів.  
6) Митні бар’єри. Високі ставки мита на ввезення при надходженнях іноземних інвестицій в Україну, непорозуміння з 

митними органами при визначенні митної вартості товарів, способу нарахування мита та акцизних зборів.   
7) Недостатньо розвинута інфраструктура бізнесу. Відсутність потужної страхової компанії, яка б покривала 

комерційні ризики під час реалізації особливо масштабних інвестиційних проектів; обмеженість довгострокових і 
недорогих банківських ресурсів; відсутність швидкісного транспортного сполучення з промисловими та сировинними 
центрами.  

Сьогодні найбільш привабливими для інвесторів і надалі залишаються традиційні галузі економіки. Насамперед, це 
металургія,  машинобудування,  хімічна промисловість,  харчова промисловість.   

Водночас дедалі більше привертають увагу інвесторів такі галузі, як автомобільна промисловість, споживча електроніка, 
високі технології, вітроенергетика, виробництво біопалива, логістика та ін. 

 За даними Держстату у 2012 році в економіку України іноземними інвесторами в I півріччі 2012 р. було вкладено 3 
млрд 224,2 млн дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в I кварталі 
склав 885,1 млн дол. 

Основними нашими інвесторами є такі країни як Кіпр , Німеччина і Нідерланди . 
Найбільш привабливими регіонами для інвестування є Дніпропетровсьий, Харківський, Донецький, Київський, 

Львівський, Одеський, Запорізький, АР Крим та м. Київ . 
Ще одним недоліком є непропорційний розподіл міжнародних інвестицій по регіонах України . На місто Київ припадає 

49,6 % , в той час як на Львівську область 2,8 % (дані за 01.01.2012 ).  
Потрібно також зазначити , що в Україні вже здійснені деякі кроки в напрямку покращення інвестиційного клімату : 
Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська 

Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. 
У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції 
З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України № 2623 “Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів 

за принципом “єдиного вікна”.Ці заходи створені для покращення інвестиційного іміджу України , та створення 
правового поля для інвестування . Однак, за останні більш ніж двадцять років незалежності України, нам так і не вдалося 
створити привабливий інвестиційний клімат для притоку зовнішнього капіталу в українську економіку. На жаль, українська 
економічна сфера та система управління не дає змогу говорити про передумови для позитивного клімату в сфері інвестицій. 

Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні 
 В Україні існують переваги , які в будь-якому випадку заохочують до прямого іноземного інвестування і приваблюють 

певних інвесторів. 
По-перше - це ресурсний потенціал, по-друге - досить високий рівень вищої освіти,  по-третє -  вартість робочої сили у 

порівнянні з іншими високорозвиненими країнами є значно нижчою. Також Україна є центром Європи і через неї проходять 
велика кількість торгівельних шляхів з іншими країнами. 

Серед основних чинників, які мають зробити инвестиційний клімат значно привабливішим , є: 
1. Боротьба з корупцією.. Найефектнішим шляхом  боротьби є лібералізація, обмеження можливостей втручання 

урядовців в господарські процеси, скорочення сфер адміністрування і регулювання. Там же, де вони необхідні, повинні бути 
розроблені гранично прості і прозорі процедури виконання адміністративних функцій, а також контролю над їх виконанням. 
Необхідно спростити процедури по організації бізнесу. Зараз потрібні резолюції безлічі інстанцій і дозвільних документів. 
Замість “дозвільної” системи доцільно запровадити принцип “повідомлення”, що відповідає найкращим світовим практикам 
(наприклад, підприємство створюється шляхом простого повідомлення певної державної установи, а не отрімання дозволу 
від неї).. 



1st International Scientific Internet-Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 27 FEBRUARY, 2013  
STRATEGIC GUIDELINES OF UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT 

210 

2. Простота системи оподаткування. Зараз Україна займає 181-е місце серед 183-х країн світу за рівнем простоти 
справляння податків. Це аж ніяк не сприяє привабленню інвесторів. Необхідна проста і зрозуміла податкова система, яка 
задовольняла б сподіванням платників податків і дозволяла б дотримати державні інтереси.  

3. Треба надати особливу увагу захисту прав інтелектуальної власності. Необхідно не тільки захищати зареєстровані 
торгові марки, видані патенти, здійснювати захист від підробки продукції, але також і ввести переслідування за самовільне 
використання торгової марки . 

4. Так само всесторонньо повинна розвиватися конкуренція. Необхідна ліквідація обмежень на підприємницьку 
діяльність і створення рівних умов для суб´єктів господарювання. 

     Враховуючи ці та інші чинники , ми можемо лише надіятися на загальне покращення сфери інвестування в Україні . 
але залучення інвесторів – не вирішить усіх проблем України . Все ще існує багато недоліків у веденні господарювання та 
політичному становищі , але покращення інвестиційного клімату , стане тим вирішальним кроком , який виведе нас з 
“постійного застою” і наблизить нас до більш розвинутих європейських держав . 

Примітки : 
1.Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. 
2. Пешко А. В. — Основні шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України — Донецьк: Журнал «СХІД» — 

спецвипуск № 3(69) — травень 2005 
3.http://economics.unian.net 

Olena Suhinska 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 
In the theses covered the problems of investment climate in Ukraine . Why there is mistrust on the part of foreign investors and 

the ways of improvement of foreign direct investment . The investment climate is a combination of political , financial and socio-
economic factors , which are inherent in a particular state and determine its attractiveness for foreign investors . 

Ольга Тарнавська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

УКРАЇНСЬКІ РИНКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Статистичний аналіз характеристик ринків фінансових послуг України дозволяє зробити певну оцінку їх розвитку та 

відмітити ряд особливостей формування. Станом на 31 грудня 2011 року в Державному реєстрі фінансових установ 
налічувалося 1979 небанківських фінансових установ (442 - страхові компанії, 613 - кредитні спілки, 96 - недержавні 
пенсійні фонди, 251 - фінансові компанії, 456 - ломбарди та ін.). У порівнянні з попередніми роками кількість небанківських 
фінансових установ поступово зменшується. 

Відзначимо, що активи небанківських фінансових установ все ще залишаються незначними у порівнянні з активами 
комерційних банків. Так, разом активи комерційних банків та небанківських фінансових установ станом на 31.12.2011 
становили 1 134,2 млрд. грн., у тому числі банків - 1 054,3 млрд. грн. (93%), небанківських фінансових установ - 79,9 млрд. 
грн. (7%). (Див. рис. 1.) 

Рис. 1. Структура активів фінансових установ України станом на 21.12.2011р. 
Джерело: побудовано за даними [1,2] 

 
Становлення та розвиток українських ринків фінансових послуг має як позитивні так і негативні риси. 
Аналізуючи  показник щільності страхування, як позитивний результат можна відмітити зростання споживання 

страхових послуг в 1,3 разів у 2011 р. порівняно з передкризовим 2007 р. Також у розподілі учасників недержавних 
пенсійних фондів (НПФ) за віковими групами відбулись деякі структурні зміни. Так, якщо раніше (на початок 2007 р.) серед 
учасників НПФ більшість становили особи віком 40-55 років (36 % ), то станом на кінець 2011 р. більшість склали особи 
віком 25-40 років (40,7 %). Збільшення частки осіб віком 20-45 років серед учасників НПФ можна розглядати як позитивне 
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явище, оскільки до виходу на пенсію їм залишається більше років, ніж особам у віці 40-55 років, а, отже, вони 
сплачуватимуть пенсійні внески, які поповнюють активи НПФ, протягом більш тривалого часу. (Див. рис. 2.) 

До умовно позитивних чинників можна віднести збільшення на страховому ринку України страхових компаній з 
іноземним капіталом Станом на 31.12.2011 р. їх налічувалось 116, що становило 26,2% всіх зареєстрованих страховиків. [5]. 
Для порівняння ще у 2007 році їх число становило 78 (20,7% всіх зареєстрованих страховиків) [4]. Така динаміка свідчить 
про те, що український страховий ринок стає дедалі привабливішим для іноземних інвесторів. Перевагою присутності 
західного страхового капіталу на вітчизняному страховому ринку є можливість використання новітніх технологій і 
світового досвіду; поліпшення якості обслуговування страхувальників; удосконалення державного регулювання страхової 
діяльності на основі гармонізації правового середовища у страховій сфері й приведення його у відповідність до світових 
стандартів; підвищення вимог до капіталізації національних страховиків, що, зрештою, сприяє збільшенню фінансової 
стійкості та конкурентоспроможності страхових компаній. 

Питома вага пенсійних внесків у величині сукупних активів недержавних пенсійних фондів починаючи з 2008 р. 
поступово зменшується. Так, якщо на кінець 2008 р. показник складав 95,2 %, то вже на кінець 2011 р. – 79,5 %. Таке 
зменшення свідчить про нарощення розміру активів НПФ за рахунок отриманого інвестиційного доходу, а отже, свідчить 
про результативне управління коштами НПФ їх адміністраторами. 

За 2011 рік спостерігається тенденція щодо збільшення обсягів надання фінансовими компаніями послуг фінансового 
лізингу (на 27,6 %), факторингу (на 6,8 %), надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, наданих фінансовими 
компаніями (в 2,7 разів), позик (в 6,9 разів) та операцій з переказу грошових коштів (на 49,7 %) порівняно з минулим роком. 
Загальні активи фінансових компаній також зросли на кінець 2011 р. майже на 72 % порівняно із кінцем 2010 р., збільшився 
загальний обсяг фінансування факторингових операцій на 6,6 % (або на 420,1 млн. грн.) і склав 6828 млн. грн. Відзначимо 
зростання на 7,0 % (30 одиниць) протягом 2011 року кількості діючих ломбардів, а обсяг наданих фінансових кредитів 
ломбардами зріс на 32,7% у порівнянні з 2010 роком. 

 

Джерело: побудовано за даними [3] 
 

Рис. 2. Розподіл учасників НПФ за віковими групами. 
 

До негативних аспектів становлення та розвитку українських ринків фінансових послуг належать: 
- сповільнення темпів розвитку страхового ринку, значна диспропорція між страхуванням «Life» і «non-Life». Намагання 

деяких страховиків усіма можливими способами уникнути виплат клієнтам. Адже у багатьох страхових компаній на 100% 
страхових платежів припадає лише 5 % (а то і менше) страхових виплат.  

- зниження показників діяльності системи кредитних спілок України протягом періоду 2008-2011 рр.  
- надалі слабкий розвиток недержавних пенсійних фондів, їх нерівномірне розміщення за територіальним принципом, 

недостатнє залучення  фізичних осіб до  участі в їх  діяльності.  
Примітки: 

1. Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг. Національне рейтингове агентство «Рюрік» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1191; 

2. Основні показники діяльності банків України. Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798; 

3. Основні показники системи недержавного пенсійного забезпечення. Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/732.html 

4. Основні показники страхового ринку. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html  
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5. Річна звітність комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2005-2011 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1340015412.pdf; 

Olga Tarnavska 
Ivan Franko National University of L’viv 

UKRAINIAN  MARKETS OF FINANCIAL SERVICES: STATISTICAL ASPECT 
This work is dedicated to general statistical characteristics of the markets of financial services. The formation and development 

of the Ukrainian financial services market has both positive and negative features that is taken into consideration in the research. 
Statistical analysis of characteristics of Financial Services Markets in Ukraine allows assessing their development and noting some 
peculiarities of formation. 

Юлія Телішевська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТАТИСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ  У КОНТЕКСТІ 
ІДЕЙ ГІДНОЇ ПРАЦІ 

Праця є однією із найважливіших сфер життєдіяльності людини. Задоволеність роботою, рівень винагороди за неї, 
організація та умови праці, а також ціла низка інших факторів визначають якість трудового життя і виступають в ролі 
непрямих чинників зростання ефективності роботи організації, соціально-економічного розвитку регіону та його людського 
потенціалу зокрема. Водночас погіршення якості трудового життя зумовлює плинність кадрів на рівні організації, зростання 
міграційних процесів, соціальної напруженості на ринку праці. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема 
комплексної оцінки якості трудового життя у контексті її взаємозв’язку з соціально-економічними індикаторами розвитку 
організації, певного виду діяльності, регіону та країни загалом. 

Дослідженням якості трудового життя науковці займаються з 40-их років ХХ ст. Змістовним характеристиками якості 
процесів реалізації трудового потенціалу людини присвячені праці українських вчених О.А.Грішнової, А.М.Колота, 
Л.В.Шаульської. Серед зарубіжних, зокрема російських авторів, відомими є розробки на досліджувану тематику 
Б.М.Генкіна, А.П.Єгоршина, Е.Г.Егорова, О.А.Платонова та цілої низки інших авторів. 

Аналіз існуючих публікацій з проблематики дослідження дає підстави зробити висновок про те, що вчені мають 
розбіжності у визначенні самого поняття якості трудового життя та вибору груп показників, які б найкраще оцінювали це 
складне явище. Метою даного дослідження є узагальнення та систематизація статистичних підходів до кількісної оцінки 
якості трудового життя на різних інституційних рівнях: організації, виду економічної діяльності (галузі), регіону з 
урахуванням концепції гідної праці. 

Результати узагальнення наукових підходів до розуміння суті та визначальних індикаторів якості трудового життя 
систематизовано у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Підходи вітчизняних і зарубіжних вчених до визначення поняття «якість трудового життя» 
Автор, джерело Якість трудового життя – це ... 

О.А.Грішнова [2, с. 240]; 
О.В.Акіліна, Л.М.Ільїч [1, с.175] 

систематизована сукупність показників, що характеризують умови праці в найширшому 
розумінні — умови виробничого життя — і дають змогу врахувати міру реалізації 
інтересів і потреб працівника та використання його здібностей (інтелектуальних, 
творчих, моральних, організаторських, комунікаційних тощо). 

Л.В.Шаульська [8, с.118] 
міра розвиненості умов використання трудового потенціалу, що визначається потребами 
сторін соціально-трудових відносин. 

А.М.Колот [6, с.75] 
інтегральне поняття, яке всебічно характеризує рівень добробуту, соціального та 
духовного розвитку людини через її діяльність в організації.  

П.В.Журавльов, С.А.Карташов 
[5, с. 124] 

ступінь задоволення важливих особистих потреб працівника через діяльність в 
організації. 

А.П.Егоршин [4, c. 227] 
інтегральний показник, всебічно характеризує економічний розвиток суспільства, 
рівень матеріального, медико-екологічного та духовного добробуту. 

 
На нашу думку, одним із найбільш точних з точки зору взаємного впливу на учасників соціально-трудових відносин, у 

процесі реалізації яких формується якість трудового життя, є визначення Л.В.Шаульської. Саме потреби сторін соціально-
трудових відносин (найманих працівників, роботодавців і держави) знаною мірою обумовлюють рівень якості трудового 
життя. Виходячи з цих міркувань, важливою є побудова різних видів  комплексної оцінки якості трудового життя, яка б 
враховувала, по-перше, усю сукупність матеріальних та нематеріальних потреб людини у праці, по-друге, вагомість 
індикаторів якості трудового життя з точки зору реалізації стратегічних цілей як економічного, так і соціального розвитку 
організації, галузі, регіону та країни загалом. 

На рівні організації комплексну систему об’єктивних показників оцінки якості трудового життя запропоновано 
фахівцями Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України. 
Основними індикатори такої оцінки є [7, с. 5-6]: 

- Належна та справедлива винагорода за працю; 
- Умови та охорона праці; 
- Механізація, автоматизація та організація праці, гнучкість трудового життя; 
- Гуманізація праці (створення умов для розвитку особистості працівника); 
- Демократизація трудового життя. 
На регіональному рівні Л. Дроздова пропонує побудову інтегрального показника якості трудового життя на основі 

показників, об’єднаних у такі основні блоки [3, с. 15]: гідна винагорода за працю; умови та безпека праці; професійне та 
кар’єрне зростання; організація та змістовність праці.  
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Для подальшого порівняльного аналізу якості трудового життя на міжнародному рівні важливо враховувати відповідні 
концепції міжнародних організацій, зокрема концепцію гідної праці. Уперше концепція гідної праці сформульована в 
доповіді Генерального директора МОП Хуана Сомавії на Міжнародній конференції праці в 1999 році. За методологією 
МОП (Хуан Сомавія, Генеральний директор МОП), гідна праця – це широке поняття, що включає можливість для жінок та 
чоловіків одержати адекватну за професійним знанням гідну і продуктивну роботу в умовах свободи, рівності, соціальної 
захищеності і людської гідності. Дана концепція є близькою до українського аналога, проте є ширшим та враховує такі 
групи показників: можливість одержати роботу; дитяча і примусова праця, що повинні бути скасованими; адекватні 
заробітки і продуктивна зайнятість; рівні можливості і трудові відносини; безпечні умови праці; гідна тривалість робочого 
часу; поєднання трудових та сімейних обов'язків й особистого життя; стабільність та впевненість у збереженні роботи; 
соціальний захист і соціальне забезпечення; соціальний діалог, представництво робітників та роботодавців; економічний і 
соціальний  контекст гідної праці. 

На основі розглянутих вище груп показників можна виділити такі основні блоки: 
1. Винагорода за працю ; 
2. Можливості професійного розвитку; 
3. Умови, безпека праці ; 
4. Організація та характер праці; 
5. Можливість працевлаштування; 
6. Рівні можливості та ставлення на роботі. 
Перші чотири блоки містять показники, які можуть бути використані для порівняльної статистичної оцінки якості 

трудового життя на рівні організації, виду економічної діяльності чи галузі. Наступні два блоки дають змогу з урахуванням 
концепції гідної праці забезпечити повноту міжрегіональних порівнянь якості трудового життя на основі індикаторів рівнів 
зайнятості та безробіття, неформальної та нелегальної зайнятості, рівня працевлаштування осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. 

Особливою методологічною проблемою побудови інтегральної оцінки якості трудового життя є визначення вагових 
коефіцієнтів. На нашу думку, у їх визначенні важливо поєднати дві основні групи методів: спеціальних соціологічних 
оцінок та  факторний аналіз. Результати соціологічних обстежень вибірки різних категорій зайнятих дадуть змогу 
відповісти на запитання про важливість для сучасного працівника кожної з чотирьох основних характеристик якості 
трудового життя: винагорода за працю, можливості професійного розвитку, умови, безпека праці та її організація .   

Факторний аналіз базується на визначенні вагомості кожного показника з точки зору його взаємозв’язку  з 
найважливішими індикаторами соціального розвитку регіону, такими як: рівень міграції, смертність у працездатному віці, 
коефіцієнт злочинності, рівень розлучуваності. 

Таким чином побудова інтегральних оцінок якості трудового життя має враховувати інтереси усіх учасників соціально-
трудових відносин: працівників, які оцінюють таку якість з точки зору реалізації своїх можливостей та потреб, роботодавців 
з точки зору ефективності розвитку у довготривалій перспективі, органів державної влади та місцевого самоврядування з 
точки зору збереження і розвитку соціально-трудового потенціалу, зменшення соціальної напруженості. 

Примітки: 
1. Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К.: Алерта, 

2010. – 734 с. 
2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціаль-но-трудові відносини: Підручник. 3-тє видання. К.: Знання, 2007. – 559 с. 
3. Дроздова Л. Парадигма якості трудового життя в сучасній соціальній політиці / Л. Дроздова // Україна: аспекти праці. 

– 2012. – № 5. – C. 11-16. 
4. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие. Н.Новгород: НИМБ, 2003. 320 с. 
5. Журавлев П.В., Карташов С.А. и др. Персонал. Словарь понятий и определений. – М.: Издательство «Экзамен», 1999. 

- 512 с. 
6. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2005. – 230 с. 
7. Мельник С. Оцінка якості трудового життя на виробничому рівні : методичні підходи /. С. Мельник, П. Коропець // 

Україна : аспекти праці. – 2007. – № 5. – С. 3-10. 
8. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України:Монографія/ НАН України. Ін-т економіки пром-

сті. - Донецьк, 2005. - 502 с. 

Yulia Telishevska 
Ivan Franko National University of L’viv 

STATISTICAL APPROACHES TO EVALUATING THE QUALITY OF LABOUR LIFE IN THE CONTEXT  
OF IDEAS DECENT WORK 

In this research, going is generalized approaches to the quantitative estimation of quality of labour life at the level of enterprises, 
regions, types of economic activity taking into account different theoretical looks to understanding essence internalss of labour life 
and taking into account conception of Decent Work. The basic methods of determination of weigher coefficients are considered for 
the indexes of quality of labour life. 

Мар’яна Тістечок 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
Податкова політика є вагомим важелем визначення як мети, так і характеру податкової системи. Якщо взяти до уваги 

кризові процеси, які відбувались в Україні, то можна сміливо говорити про те, що їх спричинила неефективна податкова 
політика, тому дослідження проблематики цієї сфери обліку є надзвичайно важливим та актуальним. Удосконаленню 
податкового законодавства України присвячені праці М. Азарова,  В. Альошина,  М. Бадиди,  О. Бакуна,  Л. Боєнка, С. 
Буковинського, В. Буняка, О. Василика, М. Вдовиченка,  М. Вишневської,  В. Гейця, А. Дєгтяра,  Т. Дулика,  О. Кириленка, 
О. Користіна,  А. Крисоватого,  А. Лісового, С. Льовочкіна,  Г. Ляшенка,  Ю. Медведєва, С. Мельника,  С. Панчишина,  В. 
Поповича, І. Розпутенка,  В. Сенчукова,  В. Федосова, Л. Шаблистої,  С. Юргелевича та інших дослідників. 
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Основним джерелом наповнення державного бюджету країни виступають податки. Під податками розуміють 
обов’язкові , безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового 
кодексу України.  

Податкам притаманно багато функцій, однак найважливішою з них є фіскальна. Її вплив на економіку держави 
вимірюють за допомогою поєднання деяких показників податків, тобто податкового навантаження. Такий процес є 
первинною базою для здійснення податкових реформ. 

Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків, зокрема, з формування 
державних доходів за рахунок постійних і тимчасових джерел, визначення видів податків, платників, об’єктів, ставок, пільг, 
механізму зарахування [1,с.65]. Саме через податкову політику держава може впливати на обсяги виробництва, зайнятості 
та розвиток окремих галузей. 

Стратегічною метою податкової політики є створення в Україні стабільної податкової системи, яка забезпечила б 
достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави,  
справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків,  а також створення умов для подальшої інтеграції 
України у світове співтовариство.  Практика державної розбудови і завдання щодо подальшого поглиблення ринкових 
трансформацій у країні вимагають створення цілісної та послідовної концепції реформування податкової політики на основі 
її децентралізації. Це зумовлює необхідність обґрунтування загальної стратегії розвитку податкової політики,  спрямованої 
на посилення її фіскально-регулювальних функцій та розподіл між державою і регіонами зобов’язань щодо механізмів 
формування та реалізації оподаткування [2,с.5]. 

Податкове навантаження являє собою результат впливу податків як на окремого платника, так і на макроекономіку. 
Рівень податкового навантаження в Україні постійно змінюється. З 2009-2010 року рівень бюджетного податкового 

навантаження поступово зменшувався. У 2008 році становив 24,0%, у 2009 – 22,8% , а в 2010 – 21,4%. Для 2011 року 
характерним є різке зростання цього показника, адже порівняно з 2010 роком він зріс на 4,1%.  

За рахунок різних видів податків можна впливати на податкове навантаження. Середнє значення податкового тиску в 
Україні з 2007 – 2011 роки становило 34,0%. Навіть прийняття нового Податкового кодексу не знизило цього тиску, 
оскільки у 2011 році він дорівнював 36,1%. 

Згідно розрахунків Світового банку податковий тиск в Україні рівний 57,1%. За цим показником Україна знаходиться в 
групі таких економічно розвинутих країн, як: Бельгія (57,3%), Австрія (53,1%), Швеція (52,8). Помірне навантаження у 
розмірі 40 – 50% характерне для: Італії, Австрії, Франції, Бельгії, Норвегії, Фінляндії, Нідерландів, Люксембургу. 
Найнижчим є податкове навантаження Данії (27,5%) та Канади (28,8%). Саме в цих країнах податкова політика є досить 
низькою, адже вона націлена на створення оптимальних умов для діяльності компаній. 

Порівнюючи показник податкового тиску України з іншими розвинутими країнами, можна говорити про те, що це 
значення у нашій державі є середнім. Однак, позитивні зрушення, які є так необхідні нашій економіці можливі лише за 
умови зниження показника податкового навантаження. 

У рейтингу сприятливості податкових систем, Paying Taxes 2012, підготовленому Світовим банком спільно з 
Pricewaterhouse Coopers, Україна посіла 152 місце серед 183 досліджуваних країн [3].  

Прийняття Податкового кодексу поставило податкову систему України на шлях вдосконалення. Зменшення кількості 
обов’язкових платежів та ставки податку на прибуток дало позитивний ефект. 

Якщо на сьогоднішній день найбільший акцент у податковій системі ставиться на фіскальній функції, то для того аби 
врегулювати податкове законодавство потрібно більше брати до уваги регулюючу та стимулюючу функцію податків. 
Запровадження оптимальних податкових систем сприятиме зростанню підприємств, інвестицій та економіки країни. 

Україна віднесена до країн із найбільшою кількістю платежів, що справляються за рік – 135, з них 5 – податки на 
прибутки і доходи, 108 – податки на працю та 22 – інші платежі [3].  

Найменше податків сплачують у Китаї та Мальдівах – всього три. У Сінгапурі проводять п’ять оплат. У Ірландії час на 
адміністрування та сплату податків і зборів, включаючи податки на прибутки, податок на додану вартість та податки на 
працю займають 76 годин на рік, а в Україні – 657 годин [3]. 

Отже, податкова система України пов’язана із високим податковим тиском на прибуток і оплату праці. Загальне 
значення податкового навантаження України сягає 57,1%, з яких 12,2% - припадає на прибутки, 43,3%- на працю, 1,6% - 
становлять інші податки і збори [3].  

Створення ефективного податкового контролю, застосування оптимальної податкової політики та обдумані шляхи 
розподілу залучених кошті призведуть до розробки досконалої системи оподаткування. 

Примітки: 
1. Податкова система в Україні: Підручник./В.М.Федосов, В.М.Опарін, Г.О.П’ятаченко та ін.-К.: Либідь, 2006. - 265с. 
2. Адонін С.В. Поняття державної податкової політики в Україні /С.В.Адонін//Держава та регіони.-2011.-№5.-

[Економіка та підприємництво].- 5с. 
3. Цимбалюк І.О., Вишневська Н.В. Податкове навантаження, як критерій ефективності ведення податкової політики/ 

І.О.Цимбалюк, Н.В.Вишневська//Фінанси, грошовий обіг, кредит. – 2012.-№19/1.-[Серія:Економічний вісник університету]. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ 
СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Стратегічний аналіз як практична сфера діяльності є інформаційною основою стратегічного планування і прийняття 
стратегічних управлінських рішень. Актуалізація стратегічного планування полягає також у підвищенні уваги до 
стратегічного аналізу, який відповідає за надання потрібної інформації та аналітичне обґрунтування оптимальних стратегій. 

З допомогою стратегічного аналізу готують комплексний стратегічний план розвитку підприємства, здійснюють 
науково обґрунтовану, всебічну і своєчасну підтримку прийняття стратегічних управлінських рішень [1]. Стратегічний 
аналіз є комплексним дослідженням, спрямованим на перспективу, а його нагальне завдання полягає у підтримці 
стратегічних управлінських рішень. Водночас, важливо наголосити що спрямованість стратегічного аналізу впливає на 
вибір оптимальної стратегії розвитку серед багатьох можливих. 

Прийняття стратегічних управлінських рішень неможливо уявити без проведення стратегічного аналізу, який 
розглядається: 

1) як виконання відповідної функції управління, орієнтованої на перспективу і такої, що має високий рівень 
невизначеності; 

2) як дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан. 
Стратегічні управлінські рішення характеризуються наступними ознаками:  
 орієнтацією на майбутнє (довгостроковий аспект);  
 високим рівнем невизначеності;  
 глобальним характером і важливістю наслідків стратегічних рішень для підприємства.  
Отже, стратегічний аналіз - це комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на 

економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства. За 
допомогою стратегічного аналізу розробляється комплексний стратегічний план розвитку підприємства, здійснюється 
науково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Метод стратегічного аналізу та оцінки конкурентів підприємства базується на певній сукупності загальнонаукових і 
власних (прикладних) прийомів. До першої категорії належать ті прийоми, які ґрунтуються на методі філософії або, 
точніше, логіки. Ці прийоми є універсальними, оскільки можуть застосовуватися у будь-якій сфері економіки, техніки чи 
мистецтва. 

У стратегічному аналізі використовують ряд загальнонаукових прийомів: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 
спостереження, порівняння, моделювання, абстрагування, конкретизація, системного аналізу, оцінки, класифікації та ін. 
Наукове дослідження у стратегічному аналізі має на меті знаходження постійних зв’язків між двома або більше категоріями 
явищ. Таке дослідження включає три загальнонаукові прийоми:  

1) індукцію, або перехід від фактів, що спостерігаються, та окремих висновків до загальних висновків, які утворюють 
правила (закони);  

2) дедукцію, або перехід від загальних висновків до інших, менш загальних, або до окремих фактів;  
3) перевірку таких фактів і висновків.  
Оскільки стратегічний аналіз використовує інформацію, яка характеризується високим рівнем невизначеності, його 

проведення вимагає глибокого системного дослідження фактів та явищ з метою формулювання правил і критеріїв (індукція) 
для проведення досліджень і здійснення оцінки стратегій діяльності на їх основі (дедукція). За допомогою дедукції можна 
отримати нові факти та висновки, які в подальшому будуть основою для індукції, причому цей процес має циклічний 
характер. Взаємозв'язок індукції та дедукції у стратегічному аналізі обумовлюється безперервністю економічних процесів, а 
факти і висновки, що фігурують у цій системі, потребують ретельної перевірки на кожному етапі. 

Аналіз загального положення компанії та конкурентів дозволяє визначити відповідність її стратегії внутрішньому та 
зовнішньому оточенню, тобто зовнішнім ринковим умовам, внутрішнім ресурсам та конкурентними можливостями. Процес 
аналізу ситуації, в якій перебуває компанія, та оцінки конкурентів, включає вивчення її за п’ятьма  параметрами [2]: 

- Ефективність стратегії компанії, яка використовується; 
- Сильні та слабкі сторони компанії, можливості та загрози (SWOT-аналіз); 
- Конкурентоздатність компанії за цінами та витратами; 
- Стійкість конкурентних позицій компанії у порівнянні з основними конкурентами; 
- Стратегічні проблеми компанії. 
Для оцінки наведених вище параметрів використовують чотири методи аналізу: SWOT-аналіз, аналіз ланцюжка 

цінності, стратегічний аналіз витрат, та комплексна оцінка конкурентоздатності компанії.  
SWOT – початкові літери слів Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості), 

Threats (загрози). SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, 
загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для 
формулювання і вибору стратегій підприємства. Він проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої 
системи у певному ринковому середовищі. SWOT-аналіз — це своєрідний інструмент, який не містить остаточної 
інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної 
інформації, з використанням власних думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій 
підприємства з урахуванням їхніх особливостей — адаптації до середовища або формування впливу на нього.  Широке 
застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що стратегічне управління пов’язане з великими обсягами 
інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та 
застосування методів організації такої роботи. Головною метою проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних даних 
про можливості компанії і загрози просування її на ринку товарів і послуг.  

Тому, для досягнення цієї мети перед SWOT-аналізом ставляться наступні завдання: виявлення маркетингових 
можливостей, які відповідають ресурсам фірми; визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо знешкодження 
їхнього впливу; виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх з ринковими можливостями; визначення слабкостей фірми 
та розроблення стратегічних напрямів їх подолання; виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних 
пріоритетів. Методика проведення SWOT-аналізу передбачає здійснення декількох етапів: 
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І. Визначення сильних і слабких сторін підприємства. Перший етап дозволяє визначити, сильні сторони і недоліки 
підприємства. Для цього необхідно: скласти перелік параметрів, по якому оцінюватиметься підприємство; по кожному 
параметру визначити, що є сильною стороною підприємства, а що – слабкою; зі всього переліку вибрати найбільш важливі 
сильні і слабкі сторони підприємства.  

ІІ. Визначення ринкових можливостей і загроз. Цей етап дозволяє оцінити ситуацію поза межами підприємства і 
зрозуміти, які воно має можливості, а також, яких загроз слід побоюватися.  

ІІІ. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і погрозами ринку. Для зіставлення 
можливостей підприємства умовам ринку і узагальнення результатів, застосовується матриця SWOT. 

Метод стратегічного аналізу витрат використовується для порівняння конкурентних позицій, за витратами 
підприємства, з аналогічними показниками конкурентів. Всі стандартні види діяльності підприємства: розробка, 
впровадження, збут, постачання, післяпродажний сервіс –   пов’язані з затратами,  та загалом визначає структуру внутрішніх 
витрат компанії. Ці витрати залежно від впливу або посилюють, або послаблюють конкурентні позиції компанії фірми 
відносно конкурентів. Основна мета стратегічного аналізу витрат полягає у знаходженні тих видів діяльності підприємства, 
витрати в яких є вищими або нижчими в галузі, за допомогою методу поетапного порівняння витрат компанії з 
аналогічними показниками конкурентів, в аналогічних видах діяльності, в яких підприємство має перевагу, або слабкі 
позиції в порівнянні з конкурентами.  

Стратегічний аналіз витрат тісно пов'язаний з ланцюжком цінностей, який включає в себе всі види діяльності, функції та 
процеси від розробки до постачання товару (послуг) кінцевому споживачу.  Створення споживчої цінності товару 
починається з закупівлі сировини, передачі її на виготовлення компонентів виробу, пізнішого їх збору, та випуску 
продукції, яка передається в мережі оптової та роздрібної торгівлі, та післяпродажний сервіс.  

Ланцюжок цінностей включає також валовий прибуток, оскільки він є ключовим елементом, який враховують при 
обрахунку ціни, яку сплачує кінцевий споживач. Розподіл операцій компаній на стратегічні елементи і процеси, дає 
можливість визначити ключові складові витрат компанії. Кожна ланка ланцюгу цінностей пов’язана з витратами, потребує 
наявність певних активів. Розподіл операційних витрат і активів компанії по ланках ланцюжка цінностей, дозволяє кількісно 
оцінити кожні з них. Ланки пов’язані між собою, відображають витрати, які виникають в наслідок інших видів діяльності. 
Кожна ланка ланцюга є специфічною для конкретного підприємства що ускладнює процес їх порівняльної оцінки, з 
аналогічними ланками ланцюжка цінностей  конкурентів. Очевидно, що витрати великого виробничого підприємства яке 
виробляє усі комплектуючі елементи, є вищими ніж у підприємств, які закуповують комплектуючі, а не виробляють їх, а 
лише складують з них готову продукцію. Існують випадки, коли однакові ланцюжки цінностей можуть мати різні витрати, 
оскільки компанії намагаються запропонувати клієнтам додаткові споживчі властивості та вищу якість. 

Різниця в цінах та витратах можуть виникати також за рахунок особистої діяльності постачальників або на етапі 
постачання товару кінцевому споживачу. Таким  чином при оцінці конкурентоздатності компанії за цінами та витратами 
необхідно також враховувати не тільки витрати самої компанії, але й витрат постачальників та дистриб’юторів. Щоб точно 
оцінити конкурентоздатність компанії на ринку кінцевих споживачів, необхідно також враховувати ланцюжки цінностей 
постачальників та системи збуту.  

Для комплексної оцінки конкурентоздатності  компанії необхідно розглянути ряд таких факторів: 1) перспективи 
зміцнення (послаблення) конкурентної позиції компанії при використанні наявної стратегії конкуренції; 2) місце компанії 
серед конкурентів за наявністю ключових факторів успіху, стійкості конкурентних позицій та можливостей використання 
ресурсів; 3) наявність або відсутність конкурентних переваг; 4) стійкість компанії до рушійних сил галузі та конкурентного 
натиску. 

Отже, наведені вище методи аналізу і оцінки конкурентів, дозволяють якісно оцінити конкурентні позиції фірми в 
галузі, порівняти їх з аналогічними показниками конкурентів, та вибрати відповідну стратегію дій для посилення 
конкурентоспроможності підприємства у галузі. 

Примітки: 
1.Саєнко М.Г. – Стратегія підприємства- Тернопіль, 2006, - с. 396. 
2.Томсон А.А., Стрікленд А.Дж. – Стратегичиский менеджмент - 2006.– № 12.– С.136-140. 
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EVALUATION OF ENTERPRISES COMPETITORS THROUGH TOOLS OF STRATEGIC ANALYSIS 
The article deals with the basic tools of strategic analysis by which assesses competing companies. Since using the strategic 

analysis of the future development plan based businesses and his choice of strategy. 

Соломія Федишин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 ДО ПИТАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ КЛАСТЕРИЗАІЇ УКРАЇНИ  
Входження регіонів України у процес транскордонного співробітництва (ТКС) як однієї із складових регіональної 

політики ЄС дасть можливість отримати додаткове фінансування зі структурних фондів ЄС на розвиток міжрегіонального 
співробітництва. 

Кордони кластерів мають ретельно обмірковуватись, оскільки кожен кластер має унікальну територію та спеціалізацію. 
Кордони кластеру визначаються сучасними комерційними факторами, а не вчорашніми політичними рішеннями. 
Кластерний регіон повинен бути досить малим, щоб відчувати себе громадою. 

Інтеграція України в умовах ТКС змушує українські підприємства шукати способи протидії лідерам світового бізнесу. 
Вибір доцільно здійснювати з урахуванням глобалізаційної чутливості галузі, а також потенціалу міжнародної 
конвертованості активів підприємства. В цій ситуації планування і управління на макрорівні залишається проблемою номер 
один, як і дерегулювання економіки на рівні єврорегіону, і зокрема, окремого кластеру. 

У подальшому очікується подолання негативних аспектів периферійного розташування прикордонних регіонів по 
відношенню до «центру» за рахунок активного транскордонного економічного співробітництва, виявлення нових 
транскордонних кластерних ініціатив та розвиток існуючих транскордонних кластерів, зокрема із використанням механізмів 
публічно-приватного партнерства та впровадження нових технологій. 



27 ЛЮТОГО 2013 Р.  І-ША Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 217

 

Сьогодні кластери стають центрами регіонального і локального розвитку. В них створюються умови для зосередження 
технопарків, логістичних центрів, технополісів та інших інноваційних ринкових форм організації економічної діяльності. 
При цьому до діяльності кластерів залучаються учбові, науково-дослідницькі, проектно-конструкторські та інші  заклади і 
організації, зв’язані як з розробкою нових технологій, так і з доведенням наявних розробок до практичного впровадження, 
поступово формуючи інтегральний взаємопов’язаний господарський комплекс регіону.  

Діяльність щодо розвитку транскордонних кластерів пропонується здійснювати із використанням потенціалу 
єврорегіонів, 7 з яких діють сьогодні на території України [1, с. 23]. 

В межах транскордонних кластерів відображаються економiчнi вiдноcини мiж виробниками та мешканцями 
прикордонних територій cумiжних країн. Транскордонні ринки є структурно пов’язані зi всіма ринками, орієнтовані на 
задоволення потреб мешканців прикордоння. Для цього доцільно закріпити формування кластерів за місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; впроваджувати виключно на загальнодержавному рівні відповідні 
заходи з розвитку транскордонних кластерів; застосувати комплексний (змішаний) підхід, тобто поставлені завдання мають 
бути виконані шляхом поєднання елементів першого і другого підходу, на основі Національної стратегії формування та 
розвитку транскордонних кластерів. 

Формування кластерів місцевими органами виконавчої влади не матиме успіху у найближчій перспективі, оскільки, за 
умов недостатньо активної підтримки з боку держави, не передбачається створення сприятливого законодавчого 
середовища і спирається виключно на ініціативу недержавних місцевих організацій.  

Формування транскордонних кластерів на загальнодержавному рівні пов'язано із додатковими навантаженнями на 
державний бюджет в період подолання наслідків фінансово-економічної кризи, містить у собі загрозу надмірної 
централізації. 

У транскордонних регіонах кластеризація сприяє підвищенню рівня зайнятості; скороченню виплат по безробіттю з 
місцевих бюджетів; залученню кваліфікованих вітчизняних та іноземних спеціалістів; сприянню розвитку суміжних 
секторів в економіці та сфері послуг; збільшенню податкової бази; формуванню нових форм державного управління і 
перехід від прямого втручання органів влади до управління за допомогою опосередкованих стимулів [2, с. 53]. 

Кластерних рух розпочинається, насамперед, від кластерних об’єднань підприємств в конкретному регіоні країни до 
об’єднань підприємств з інших регіонів, а відтак до міжнародних транскордонних, зокрема єврорегіональних кластерів (Рис. 
1). 

 

 
Складено автором 

Рис. 1. Послідовність формування кластерів за географічним принципом  
 
У транскордонному співробітництві (ТКС) України доцільно передбачити утворення ринкових форм транскордонних 

кластерів різних типів. Метод кластерного аналізу дає змогу визначити галузеву спеціалізацію, зокрема створення 
транскордонних агропромислових кластерів. Із семи груп регіонів України,  можливої їх спеціалізації найбільш 
характерним з позицій єврорегіональної кластеризації доцільнор виділити, насамперед картопляний і молочний кластер в 
прикордонних регіонах Львівщини (Україна) і Підкарпаття (Польща) через такі аргументи, як близькість науково-технічної 
бази (Інститут землеробства і біології тварин), розвиток ринкової і соціальної інфраструктури (прикордонні райони 
Львівщини і Підкарпаття), наявність доступної ресурсної бази, наявність інтегрованих структур з досвідом роботи тощо. 

В українсько-польських єврорегіонах, зокрема Підкарпатському (єврорегіон «Карпати», «Буг»), успішно функціонують 
туристичні фірми. Відповідно, і у Львівській області є всі можливості одержати максимальну вигоду від спільного 
транскордонного єврорегіонального кластерного туризму. Адже Львівщина – регіон з багатою культурною спадщиною і 
мальовничою природою. 

Паралельно, доцільно, як показали дослідження, прискорити формування периферійних транскордонних туристичних 
кластерів, зокрема Бещадського (Польща) та транскордонної мережі соціокультурних ініціатив Люблін – Жовква (Україна) 
та ряд інших, насамперед, в межах єврорегіону «Карпати». 

Останні економічні перетворення і криза можуть стати одним зі стимулів до співпраці та до створення будь-якого роду 
співробітництва, у тому числі й кластерів, які можуть стати елементом, що полегшує роботу ринку. Це пов’язано з тим, що 
крім підприємств до кластерів входять також науково-дослідницькі інституції та організації, діяльність яких пов’язана з 
навколишнім середовищем. До кластерів можуть також входити і місцеві органи влади, які своєю діяльністю надають 
підтримку підприємцям, фондам та іншим організаціям, що передбачає реалізацію керівних принципів конкретних 
кластерів у Польщі. При цьому до кластерів і кластерних ініціатив, які слугують потребам наукових досліджень, належать 
78 % підприємств. Підтримка підприємців стала можливою завдяки діяльності та співпраці з науково-дослідними 
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установами, які становили 8 % суб’єктів, об’єднаних у кластери. Інституції, пов’язані з бізнесом, дотичним до 
навколишнього середовища, таким як центри передачі технологій, бізнес-інкубатори, технологічні інкубатори, технопарки, 
науково-технологічні парки, центри підтримки підприємництва, інноваційні центри, становили 8 % суб’єктів, що входили 
до кластерів. Останню групу учасників становлять місцеві уряди, фонди, початкові школи та приватні особи. 

В межах польських регіонів проведені дослідження дали змогу ідентифікувати кластери ІКТ, визначити ключові галузі 
промисловості й організацій, що сприяють цьому типу кластерів. Інноваційні галузі промисловості, такі як ІКТ-технології, 
не організовані у формі кластерів в усіх регіонах Польщі. В деяких регіонах функціонують кластери аналогічної 
спеціалізації, яка може привести до взаємної конкуренції не лише всередині кластера підприємств, а й між самими 
кластерами .  

Для зміцнення унікальності кластера і розширення його можливостей виживання в умовах глобальної міжрегіональної 
конкуренції в Україні слід створити відкриті кластери, в яких партнерські операції здійснюються з іноземними фірмами і 
університетами. 

Економічну політику уряду, включаючи спільні міждержавні ініціативи і проекти, регіональну політику та взаємодію 
центру з регіонами, а також взаємодію влади і бізнесу слід активізувати через передачу більшої частини управлінських  
функцій та відповідальності з центру в регіони, зокрема щодо відбору та фінансування проектів транскордонного 
співробітництва, участі у діяльності міжнародних установ і організацій, становлення транскордонних кластерів. 

Складовою частиною сучасної політики залучення регіону до транскордонного кластера є політика формування та 
просування позитивного інвестиційного іміджу даного регіону. Для цього слід цілеспрямовано розробляти і просувати 
імідж регіону в зовнішній світ за допомогою методу територіального маркетингу. Це є особливо актуальним для України в 
умовах  перехідної економіки, коли серед потенційних інвесторів зростає занепокоєння, що викликає непевністю в успіхах 
функціонування транскордонного кластеру. 

Примітки: 
1. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія. – Львів: ІРД НАН України. – 2004. – 

395 с. 
2. Європейська кластерна обсерваторія [Електроний ресурс]/  

Режим доступа : http://www.klasterobservatory.eu 
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FOR QUESTIONS TRANSFRONTIER KLASTERYZAIYI UKRAINE 
Modern regional policy of the EU on the development of cross-border regions caused search for new forms of cross-border  

ooperation to improve cooperation for leveling the presence of borders and achieving an overall integrated space. Solving problems 
of cross-border regions of Ukraine is possible in particular through the creation of new forms of territorial organization of the market 
economy in the form of cross-border clusters of different types. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
- Фінансові результати інтегровано відображають кількісні й якісні чинники діяльності підприємств. Управління 

формуванням та розподілом прибутку ґрунтується на впливі на нього через фактори, що визначають фінансові результати. 
Оскільки прибуток (чи збиток) є інтегрованим показником, то на нього впливають усі фактори діяльності підприємств. 
Залежно від рівня дії вони поділяються на макро- і мікроекономічні. 

- Прибуток чи збиток підприємств установлюється на підставі балансу. Фінансовий результат визначається як різниця 
між валовими доходами і валовими витратами. За економічним змістом він містить дві складові — прибуток від виробничої 
діяльності і прибуток (збиток) від фінансових операцій. Переважну частину становить прибуток від основної виробничої 
діяльності. Він формується за рахунок реалізації продукції (робіт, послуг) і залежить від двох чинників: суми прибутку у 
виробленій продукції і зміни частки прибутку у залишках нереалізованої продукції. Маса прибутку у виробленій продукції 
визначається трьома узагальнюючими показниками: обсяг виробництва, ціна, собівартість. 

- Ціна є визначальним фактором формування фінансових результатів. Вона залежить від внутрішніх та зовнішніх 
чинників. Внутрішнім чинником ціноутворення є собівартість одиниці продукції та рівень її рентабельності. 
Підприємства спрямовують свої зусилля на мінімізацію собівартості й оптимізацію рівня рентабельності. Зниження 
рівня собівартості завжди доцільне. Однак воно не повинно досягатися за рахунок зниження якості, бо це може 
призвести до зменшення обсягу продажу. Рівень рентабельності має, з одного боку, забезпечити підприємство 
достатніми фінансовими ресурсами, а з іншого — не вести до значного зростання ціни, що також негативно 
відіб’ється на реалізації. Зовнішніми відносно ціни є основні ринкові чинники — попит і пропозиція, тобто 
макроекономічні фактори. Проблема управління ціною полягає в узгодженні внутрішніх чинників із зовнішніми. 
Мінімізація собівартості при цьому спрямована на хеджування цінового ризику, тобто рівень собівартості має бути таким, 
щоб навіть при непередбаченому падінні цін на ринку підприємство отримало певний прибуток, а при значному зниженні 
збитки були б мінімальними. 

- Собівартість складається з структурних та техніко-економічних факторів.Структурні фактори відображають складові 
елементи собівартості: вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів; палива та енергії; заробітна плата та нарахування на 
неї; вартість утримання й експлуатації обладнання; накладні та інші витрати. Техніко-економічні фактори, які 
характеризують формування витрат з кожного елемента, включають місткість витрат (матеріаломісткість, енергомісткість, 
трудомісткість тощо) та їх вартість (ціни на матеріали, сировину, енергоносії, заробітна плата тощо). Місткість 
характеризується обсягом використання сировини, енергії, заробітної плати та інших елементів на виробництво одиниці 
відповідних товарів, робіт, послуг. Зменшення ємності витрат є основним чинником зниження собівартості, оскільки 
вартісний фактор є зовнішнім, хоча, звісна річ, підприємство обирає найвигідніші умови поставок.Вплив технічного 
вдосконалення виробництва на прибуток доволі складний. Розроблення і впровадження нової техніки і сучасних 
технологій потребують значних коштів, що відображається в зростанні витрат. Головним при цьому є кінцевий 
фінансовий результат, тобто зростання доходів від продуктивнішого обладнання має випереджати зростання витрат. 
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Безпосередній вплив технічного вдосконалення виробництва на прибуток відбувається через узагальнюючі техніко-
економічні фактори: зростання обсягу виробництва, певне зростання цін. Рівень собівартості може як зростати, так і 
зменшуватись. При цьому зростання рівня собівартості має обов’язково супроводжуватись поліпшенням якісних 
характеристик продукції, робіт і послуг. 

- Підвищення ефективності виробництва може досягатись як через його технічне вдосконалення, так і на основі 
раціональнішого використання наявного виробничого потенціалу. Це забезпечується за рахунок удосконалення 
насамперед системи управління виробничим процесом. У результаті підвищуються матеріало- і фондовіддача, 
продуктивність праці, що сприяє зростанню обсягів виробництва і зниженню собівартості продукції.Підвищення 
якості продукції — також доволі складний комплексний фактор. Насамперед воно потребує додаткових затрат, тобто 
можуть зростати і собівартість, і ціни. Однак, головне, це сприяє зростанню обсягу продажів, адже в сучасних умовах 
насиченого ринку саме якість стала основним чинником успіху в реалізації продукції. 

Таким чином, формування фінансових результатів визначається широким колом факторів, які відбивають усі аспекти 
фінансово-господарської діяльності підприємств. При цьому недоцільно і неможливо поділяти ці фактори на основні та 
другорядні. Кожен з них може як забезпечити високий рівень прибутку, так і спричинити істотні збитки 

Julia Fedyshyn 
Ivan Franko National University of L’viv 

FORMATION OF FINANCIAL RESULTS UNDERTAKINGS 
 Financial results reflect integrated quantitative and qualitative factors of enterprises. Office of the formation and distribution of 

profits based on influence on him through the determinants of financial performance. Since the profit (or loss) is an integrated 

measure, then it all factors affecting activity. Depending on the level of action, they are divided into macro-and microeconomic. 

Уляна Федоришин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
З розвитком людства зростали його енергетичні потреби і розширювалися можливості їх задоволення. На сьогодні 

енергетика  це основа промисловості всього світового господарства. Однак базується вона головним чином на викопних 
ресурсах. Разом з тим, розвіданих запасів нафти людству вистачить на 50-100 років видобування, природного газу  150-200 
років. Крім того, спалювання викопних палив погіршує екологічну ситуацію на планеті та призводить до виникнення 
глобального потепління. Тому людство шукає інші, альтернативні джерела енергії. Одним із таких джерел енергії є енергія 
вітру. 

Вітер – це рух повітряних мас земної атмосфери, викликаний перепадом температур в атмосфері через нерівномірне 
нагрівання її сонцем. Використання енергії вітру  перетворення енергії сонця в механічну. Пристрої, що в свою чергу, 
перетворюють енергію вітру в будь-яку іншу (механічну, теплову, електричну), називають вітроенергетичними установками 
(ВЕУ) [1, с. 171]. 

Вітроенергет́ика — галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру. Цей 
вид джерела енергії є непрямою формою сонячної енергії, і тому належить до відновлюваних джерел енергії  [2]. 

Вітрові електростанції, незалежно від їх виду, розмірів чи чисельності, не спричиняють радіоактивного забруднення, 
спустошенню територій, втрат природних ресурсів і зміни довкілля на Землі. Але у світі є багато противників застосування 
вітрової енергетики, їхні доводи такі: ВЕС мають невелику потужність, спотворюють краєвид, створюють під час роботи 
шум і можуть спричинити нові, досі невідомі, екологічні загрози. Всі ці недоліки загалом є необґрунтованими та 
незначними у порівнянні з тими перевагами, що має вітрова енергетика [3, с. 340]. 

Незважаючи на те, що доля вітроенергетики в загальному світовому енергобалансі становить 1,3 %, кількість 
вітроелектростанцій в світі зростає. Річний приріст вітроелектростанцій в світі в 2009 р. становив 29 %. 

Останні три десятиліття Данія веде перед у світі щодо розвитку вітряної енергетики, яка покриває 3,5 % загальної потреби 
країни в енергії. Ця цифра має зрости до 10 % за наступні десять років і сягнути 30 % до 2030 р. Близько 100000 датських 
родин вже й нині отримують свою частку вироблюваної вітряними турбінами енергії, її продають і підприємствам-
споживачам [4, с. 74]. 

Сьогодні в Іспанії вітряні генератори дають близько 11 % всієї електроенергії, виробленої в країні, що, за підрахунками 
фахівців, тільки в 2008 р. дозволило скоротити імпорт палива на суму в 1,2 млрд. євро і уникнути викиду в атмосферу 20 
млн. т СО2  5 % усіх викидів Іспанії [5, с. 6]. 

Лідером за швидкістю розвитку вітрової енергетики третій рік поспіль залишається Китай, де в 2011 році було 
встановлено 16 ГВт потужностей вітрових електростанцій. Загальна потужність ВЕС Китаю складає нині близько 63 ГВт 
або 26 % від загальної потужності ВЕС світу. Частка США складає 20 %, Німеччини – 12 %, Іспанії – 9 %, а Індії – 7 % [6]. 

Невичерпність джерел енергетичних ресурсів вітру та легкість використаний цих запасів, зумовили використання цього 
екологічного методу виробництва електроенергії багатьма державами світу. 

Україна мас значний потенціал вітрової енергії. Особливо привабливими для використання енергії вітру є Узбережжя 
Чорного і Азовського моря, Південний берег Криму, вершини Українських Карпат, Кримських гір, Донецька височина, 
Приазовська та Причорноморські низовини. Використання ВЕС дозволить забезпечити близько 2,5 % від загального річного 
електроспоживання в Україні. Наша країна посідає 25-е місце у світі та 14-е в Європі за обсягами виробництва вітрової 
електроенергії і вважається лідером не лише серед країн СНД, а й Східної Європи. 

Вітроенергетика в Україні на даний час є одним найбільш розвинених видів відновлюваних джерел енергії. На початку 
XXI ст. працювали 11 вітрових електростанцій загальною потужністю 86,4 МВт, які мали в своєму складі 706 
вітроагрегатів: Сакська (Мирнівська) ВЕС (АР Крим) потужністю 21 МВт; Новоазовська ВЕС (с. Безім'яне, Донецька обл.)  
20,4 МВт; Тарханкутська ВЕС (мис Тарханкут, АР Крим)  16 МВт; Донузлавська ВЕС (смт. Новоозерне, АР Крим)  10,9 
МВт; Судакська ВЕС (мис Меганом, АР Крим)  6,3 МВт; Прісноводненська ВЕС (АР Крим)  5 МВт; Східно-Кримська 
ВЕС (Арбатська стрілка, АР Крим)  2,8 МВт; Західно-Сивашська ВЕС (Херсонська обл.)  1,7 МВт; Чорноморська ВЕС 
(АР Крим)  1,2 МВт; Трускавецька ВЕС (м. Борислав, Львівська обл.)  0,75 МВт; Аджигільська ВЕС (Миколаївська обл)  
0,3 МВт; Південно-Кримська (Акташська) ВЕС (АР Крим)  0,5 МВт на даний час законсервована [7, с. 5]. 
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Перспективними планами використання відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії на Львівщині до 2020 р. 
передбачається будівництво вітрових електростанцій загальною потужністю 400 МВт. Відносно територій, на яких 
будівництво ВЕС мало б найбільшу ефективність, то це райони Орівського гірського хребта (Сколівський р-н)  25-30 МВт, 
с. Рибник (Дрогобицький р-н)  4 Мвт, с. Опака (Дрогобицький р-н)  6 МВт, с. Ісаї (Турківський р-н)  14 Мвт, с. Явора 
(Турківський р-н)  35 Мвт, Оровій і Верхній Оровій хребти (Старосамбірський р-н)  65 МВт, а також горби у 
Золочівському районі [3, с. 314]. 

Отже, Україна має досить високий кліматичний потенціал вітрової енергії, який забезпечує продуктивну роботу не лише 
автономних вузлів живлення, але й потужних вітроелектростанцій. Разом з тим, досвід експлуатації вітроелектростанцій в 
Україні висвітлив певні проблеми. Так, нераціональне розміщення деяких вітрових електростанцій, їх низькі експлуатаційні 
характеристики і неналежна якість призводили до втрат електроенергії та нераціональних фінансових витрат. До втрат 
виробництва електроенергії на вітроелектростанціях України призводило і використання морально застарілого та 
низькоякісного обладнання. Тенденція до здешевлення ВЕУ завдяки запровадженню нових технологій та 
високоефективного обладнання дозволить у найближчому майбутньому більш широко та ефективно використовувати ці 
величезні запаси енергії. 
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STRATEGIC РRIORITIES OF UKRAINE WIND POWER 
With the development of mankind increased its energy needs and expanded opportunities to meet them. At present energy based 

mainly on fossil resources, their number is constantly decreasing and besides their burning worsens the ecological situation on the 
planet and causes global warming. Because humanity seeking other alternative energy sources. One of these energy sources is wind 
power. Ukraine masses considerable potential of wind energy. Especially attractive for wind energy is along the Black Sea and Azov 
Sea, southern coast of Crimea, peaks of the Ukrainian Carpathians and Crimean mountains, Donetsk Upland, Azov and Black Sea 
lowland. The use of wind power will provide about 2.5% of the total annual electricity consumption in Ukraine. Our country ranks 
25th in the world and 14th in Europe in terms of wind energy and is considered a leader not only in the CIS but also in Eastern 
Europe. 

Ірина Федорович 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 
Сучасний стан економічних відносин потребує нових методів підвищення ефективності діяльності та забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств. Ефективне управління основними засобами приводить до збільшення капіталізації і 
прибутків підприємства, оскільки, саме вони, характеризують майновий стан підприємства, його економічний потенціал  та 
найбільшою мірою  впливають на показники його діяльності [2]. 

Актуальною є проблема удосконалення обліку основних засобів, оскільки достовірна  та точна інформація про стан, 
обсяг, використання основних засобів впливають для прийняття рішення щодо інвестицій. Для забезпечення цих вимог 
облікова інформація  повинна базуватися на єдиних теоретичних основах облік [1]. 

Для ефективного управління основними засобами необхідним є чітке врегулювання питань щодо відображення 
основних засобів в обліку, інформативності даних в первинних документах, методику обліку нарахування амортизації та 
оцінки їх вартості . 

Головними нормативними актами, що регулюють облік основних засобів в Україні є: Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 “ Основні засоби ”  та Податковий кодекс України. 

На підприємстві  виникає ряд проблем при введені обліку обліку основних засобів, а саме: 
наявність розбіжностей у термінології щодо визначення сутності основних засобів і як наслідок відмінні  фінансовий та 

податковий обліки; 
недостатня інформативність  первинної документації обліку  основних засобів; 
проблеми у проведенні оцінки та переоцінки основних засобів, через використання нових економічних термінів, та 

відсутність чіткої регламентація умов здійснення переоцінки; 
проблеми нарахування амортизації основних засобів, зокрема використання різних методів нарахування амортизації та 

складність визначення терміну корисного використання [3]. 
Організація обліку основних засобів повинна забезпечуватись єдиною методологією та  спільними  методами виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства. 
Наслідками неправильної організації обліку можуть бути:  подання недостовірної та неправдивої інформації у звітності, 

затримування у наданні звітів, зниження ефективності використання основних засобів, збільшення витрат. 
Шляхами вирішення даних проблем і як наслідок вдосконалення обліку основних засобів  є: 
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удосконалення методики  аналізу та контролю ефективності використання основних засобів; 
удосконалення регістрів аналітичного обліку основних засобів, що дасть змогу  підвищити їх інформативності, а отже 

забезпечить якість самого обліку і складеної на його основі звітності; 
забезпечення самостійного формування підприємствами власної амортизаційної політики, відповідно до нормативних 

актів та його специфіки; 
удосконалити методи обліку витрат на ремонт (покращення) основних засобів. 
Результат дослідження, дозволяє зробити такий висновок, що удосконалення організації та методів обліку основних 

засобів забезпечить покращення процесу управління виробництвом, підвищення ефективності використання основних 
засобів.  

 
Примітки: 

 1. Ареф’єва О. В. Теоретичні аспекти управління відтворенням основних засобів підприємства в ринкових умовах 
господарювання [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського. – Режим доступу :  http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/PSPE/2009_3/Arefeva_309.htm. 

 2. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: Аналіз стану і перспективи розвитку / С. Ф. Голов. – К. : Центр учбової 
літератури, 2007. − 522 с. 

 3. Рилєєв С. В., Шкробанець М.І. Удосконалення обліку основних засобів в системі управління матеріально-технічною 
базою підприємства [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://intkonf.org/ken-dots-rileev-s-v-shkrobanets-mi-
udoskonalennya-obliku-osnovnih-zasobiv-v-sistemi-upravlinnya-materialno-tehnichnoyu-bazoyu-pidpriemstva/ 

Iryna Fedorovych 
Ivan Franko National University of L’viv  

PROBLEMS AND METHODS OF IMPROVEMENT ACCOUNTING FIXED ASSETS IN UKRAINE 
This theses examines the main problems of accounting fixed assets in Ukraine and defines methods of its  improvement. 

Іванна Фученко 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
Інфляція є одним із індикаторів макроекономічної нестабільності і фактором, від якого в значній мірі залежить 

соціально-економічний розвиток країни. Тому приборкання високої інфляції та її підтримання на сприятливому для 
економіки рівні є ключовою проблемою державної економічної політики. 

Не існує країни, яка б в останні десятиліття тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. Наслідки інфляції 
складні й різноманітні. Високий її рівень перетворюється на серйозну перешкоду для виробництва, спричинює економічну і 
соціальну напруженість у суспільстві. 

За період незалежності України вітчизняна практика накопичила значний досвід управління інфляційним процесом. 
Були сформовані основні засади антиінфляційної політики в перехідній економіці та апробовані певні методологічні 
підходи до прогнозування та регулювання інфляції. За цей період вдалося подолати гіперінфляцію і забезпечити перехід на 
помірні темпи інфляції. В останні роки державі вдалося відновити тенденцію до поступового зниження темпів зростання 
цін. 

Надійність прогнозування інфляції залежить від правильного вибору методу її прогнозування та визначення 
найвагоміших факторів впливу на зростання відсотку інфляції в Україні для ефективного регулювання економіки країни. 
Реалізацію опису економічної ефективності прогнозування інфляційних процесів доцільно проводити, представляючи 
інфляційні процеси в державі – як складну економічну систему, яка взаємодіє з зовнішнім середовищем. 

В період з 2000 по 2012 роки в Україні спостерігалися коливання індексів споживчих цін (табл.1) [3]. Слід зазначити, що 
в 2006 році споживчі ціни зросли на 11,6%, в 2007 – на 16,6%, а під час кризи – на 14,9%. З червня 2007 по червень 2008 
року споживчі ціни в ЄС зросли в середньому на 4%, тоді як в Україні  – на  29,3%. До того за темпами інфляції у 
зазначений період Україна випередила майже всі країни СНД (за винятком Таджикистану) [1, c. 43]. Кабінет міністрів 
України має намір скорочувати рівень інфляції та не допускати його зростання. 

Таблиця 1. 
Динаміка ІСЦ в Україні (грудень по грудень попереднього року) 

Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ІСЦ, 

% 
125,8 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 114,8 109,1 104,6 99,8 

 
За даними Державного комітету статистики, у лютому 2009 року споживчі ціни зросли на 1,5%. В січні цей показник 

становив 2,9%. Тобто, темпи інфляції впали майже удвічі. За офіційними даними, індекс споживчих цін за два місяці 2009-
го року становив 4,4%. Як повідомляє Державна служба статистики інфляція в Україні за 6 місяців 2011 р. склала 5,9%. Що 
стосується післякризового стану інфляції, то в червні 2011 інфляція склала 0,4%, у річному вимірі - червень 2011 р. до 
червня 2010 р. - інфляція склала 11,6%. За 5 місяців 2011 р. інфляція в Україні склала 5,5%. У травні базовий індекс інфляції 
до попереднього місяця зберігся на рівні 0,6%. У першому півріччі 2012 року зберігалася тенденція до зниження інфляції – 
за підсумками червня приріст індексу споживчих цін у річному обчисленні набув від’ємного значення (-1,2 %). Рівні 
інфляції як у річному обчисленні, так і з початку року (+0,1 %) лишаються одними з найменших в історії України і одними з 
найменших у світі на сьогодні. Також уповільнилася базова інфляція в річному вимірі – до 3,7 % у червні 2012 року з 6,9 % 
у грудні минулого року. Обсяг депозитів населення в першому півріччі 2012 року збільшився на 10,3 %, вклади в 
національній валюті зростали вдвічі більшими темпами порівняно з коштами в іноземній валюті [2]. 

Антиінфляційна політика – необхідна, постійна функція держави, яка спрямована на боротьбу з інфляцією. Вона полягає 
у встановленні надійного контролю над темпами зростання цін. Типовими антиінфляційними заходами в Україні є 
регулювання попиту, контроль за заробітною платою та цінами, індексація. Звичайно, використання тих чи інших заходів 
антиінфляційної політики залежить від конкретної ситуації в національній економіці. 
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Впродовж останніх місяців Національний банк України ужив комплекс заходів, спрямованих на підтримку процесів 
економічного зростання шляхом стимулювання більш активної кредитної діяльності банків. Забезпечення стабільності 
грошової одиниці створило базові передумови для інтенсифікації інвестиційного процесу та сприяло підвищенню реальних 
доходів населення, збереженню вартості заощаджень та підвищенню цінових переваг українських виробників на зовнішніх 
ринках за рахунок сприятливої динаміки реального ефективного обмінного курсу [2]. 

Головними причинами інфляції є такі фактори, як монополізація економіки, широке використання дефіцитного 
фінансування, надмірна кредитна емісія, зростання кількості безробітних та інші. Деякі з них впливають і на інфляційні 
процеси в Україні. Крім внутрішніх причин інфляції, існують і зовнішні фактори. Зовнішніми причинами інфляції в Україні 
є зростання цін на імпортні товари і послуги, необґрунтоване встановлення валютного курсу при конвертації валют та 
доларизація української економіки. 

Відповідно до причин, наслідками інфляції в Україні є зниження довіри населення до уряду; знецінення заощаджень 
населення; проблеми з довгостроковим плануванням; зниження рівня життя населення з фіксованими доходами; 
підвищення ризику інвестицій; розлад господарських зв’язків, платежів. 

Для запобігання наслідкам інфляції Україна повинна впровадити ефективне антиінфляційне регулювання, а саме: 
- провести фінансово-кредиту реформу; 
- підвищити курс національної валюти; 
- створити необхідні умови для середнього і малого підприємництва; 
- провести виважену інвестиційну політику; 
- зменшити межі діяльності тіньової економіки; 
- прискорити науково-технічний прогрес; 
- вдосконалити роботу персоналу; 
- скоротити бюджетний дефіцит. 
Таким чином для ефективного регулювання та контролю за інфляційним процесом в державі, необхідно звернути увагу 

на такі чинники, як врахування чітко вираженої інерційності інфляційних процесів. Наступним важливим фактором інфляції 
є державне регулювання, оскільки забезпечує можливість безпосередньої участі держави в контролі за споживчими цінами, 
а також застосування механізмів грошово-кредитної політики. 

Примітки: 
3. Як приборкати інфляцію в Україні / А. Щербак // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 43-46 
4. www.bank.gov.ua– сайт Національного банку України. 
5. www.ukrstat.gov.ua– сайт Державного комітету статистики України. 

Ivanna Fuchenko 
Ivan Franko National University of L’viv 

STUDY OF THE DYNAMICS OF INFLATION IN UKRAINE 
Inflation is one of the indicators of macroeconomic instability and factor that depends largely on the socio-economic 

development. So to curb high inflation and to maintain its favorable economic level is a key issue of economic policy. 

Юрій Холод, Богдан Гнатківський  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Прогнозування виступає важливим фінансовим методом в системі фінансового механізму держави.  
Методи прогнозування доцільно розглядати як сукупність способів і прийомів розробки прогнозів, які дозволяють на 

основі аналізу даних ретроспективного періоду, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, а також їх кількісних змін 
здійснити переконливі передбачення стосовно майбутнього розвитку економіки чи суспільства в цілому. Для прогнозування 
використовується статистична інформація, яка описує процеси за минулі роки, та проводиться експертна оцінка тенденцій 
змін макроекономічних показників. Об’єктами прогнозування є економіка, її галузі, регіони, форми власності тощо. Для 
вибору методу прогнозування слід визначити мету й завдання прогнозу та період, на який він формується, врахувати 
специфіку об’єкта прогнозування, види, повноту та вірогідність вхідної інформації, а також ряд інших факторів. 

Методи прогнозування мають відповідати таким вимогам: 
 поєднання суб’єктивної цінності й об’єктивної значущості оцінок;  
 чітке застосування оцінок, яке не допускає різних тлумачень щодо вибору методів;  
 створення можливості нагромадження статистичної інформації та її використання для прогнозування. 
За ступенем формалізації методи економічного прогнозування можна розділити на інтуїтивні (експертні) та 

формалізовані. 
Інтуїтивні методи прогнозування (методи експертних оцінок) здебільшого застосовуються для вирішення складних 

неформалізованих проблем, що дозволяє отримати прогнозну оцінку стану об’єкта в майбутньому незалежно від 
інформаційної забезпеченості. До даної групи методів прогнозування належать дві основні підгрупи, а саме методи 
індивідуальних та колективних експертних оцінок. 

До методів індивідуальних експертних оцінок відноситься: 
 метод інтерв’ю (передбачає безпосередній контакт експерта із окремими фахівцями за схемою «питання-

відповідь»);  
 аналітичний метод (передбачає логічний аналіз прогнозної ситуації та самостійну роботу експерта над аналізом 

тенденцій, оцінкою стану та шляхів розвитку об’єкта);  
 метод побудови сценаріїв (передбачає визначення логіки процесу чи явища при різних умовах) та інші. 
Основною перевагою даних методів є можливість максимально використовувати індивідуальні особливості експертів та 

незначущість тиску, що поширюється на окремих робітників. 
Індивідуальні інтуїтивні методи проводяться на основі збору інформації від окремих спеціалістів. 
Методи колективної експертної оцінки – розробка прогнозу на основі колективного обговорення проблеми, обробки 

матеріалів опитування експертів, узгодження й узагальнення їхніх суджень щодо майбутнього розвитку об’єкта: 
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 метод «комісій» – обговорення актуальної проблеми групою спеціалістів і складання прогнозу за результатами 
обговорення;  

 матричний метод передбачає опитування експертів, спеціальну обробку отриманої інформації і складання 
експертної матриці – таблиці, у якій по горизонталі зазначені напрямки дослідження (запитання для експертів), по вертикалі 
– експерти. На перетині рядків і стовпчиків відображені міркування спеціаліста з конкретного питання (0ц, С12 тощо);  

 «мозкова атака» – активний, творчий процес обговорення конкретної актуальної проблеми групою 
висококваліфікованих спеціалістів і оперативне вироблення продуктивних рішень; 

 метод «Дельфі» – систематичний збір інформації про об’єкт прогнозування шляхом опитування експертів та 
узагальнення даних. 

Дана сукупність методів дозволяє підвищити точність результатів прогнозування, об’єктивність результатів 
дослідження та інше, а також вибрати найбільш ефективні ідеї на основі незалежних індивідуальних оцінок. 

Формалізовані методи прогнозування базуються на аналітичних сітках, що містять рівняння, які репрезентують і 
сукупний попит, і сукупну пропозицію. До групи формалізованих методів входять методи екстраполяції та моделювання. 

Метод екстраполяції – один з основних у прогнозуванні економіки. Він передбачає, що на основі статистичних даних 
досліджуються закономірності й тенденції економічних явищ. Цей метод ґрунтується на припущенні, що незмінні фактори 
при розвитку даного явища в минулому будуть діяти й у майбутньому. При формуванні прогнозу з допомогою 
екстраполяції виходять з тенденцій зміни тих чи інших кількісних характеристик об’єкта. Екстраполюються оціночні, 
функціональні, системні та структурні характеристики. Екстраполяційні методи є найбільш поширеними й розробленими. 

Важливою особливістю річних прогнозів на макроекономічному рівні, що розробляються в Україні, є їх побудова на 
основі монетарних змінних – таких, як індекси цін, швидкість обороту грошей, процентні ставки, дефіцит бюджету, випуск 
облігацій, обмінний курс, зовнішні прямі інвестиції. Усі ці змінні сфокусовані на одному показнику, навколо якого й 
будується річний макроекономічний прогноз щодо рівня інфляції. Даний узагальнюючий показник характеризує один бік 
основного закону ринкової економіки – попит. 

Моделювання вважається достатньо ефективним засобом прогнозування можливого явища, нових або майбутніх 
економічних і технічних засобів і рішень. Термін «модель» означає певний умовний образ об’єкта дослідження, а в 
прогнозуванні – економічні чи соціальні процеси. Зміст методу моделювання полягає в конструюванні моделі на основі 
попереднього вивчення об’єкта й визначення його суттєвих характеристик, в експериментальному і теоретичному аналізі 
моделей, в співставленні результатів з даними об’єкта та коригуванні моделі. 

Засобом вивчення закономірностей розвитку економіки та соціальних процесів є економіко-математична модель. Вона 
являє собою систему формалізованих співвідношень, які описують основні взаємозв’язки елементів, що створюють 
економічну систему. Моделі економічного та соціального прогнозування можуть класифікуватися залежно від критерію 
оптимізації – найкращого очікуваного результату. Розрізняють економічні моделі, в яких мінімізуються витрати, та моделі, 
в яких максимізуються обсяги продукції або прибутку. З урахуванням фактору часу моделі можуть бути статичними (коли 
обмеження в моделі встановлюються для одного визначеного відрізку часу або динамічними (коли обмеження 
встановлюються для кількох відрізків часу).  

Конкретний метод прогнозування вибирається залежно від ступеня визначеності оцінок об’єкта, що прогнозується. 
Складні об’єкти прогнозуються з використанням різних кількісних і якісних методів. Наприклад, прогноз економічної 

кон’юнктури (сукупність ознак, що характеризують стан економіки в певний період) базується на прогнозах у сфері 
обмежень по захисту навколишнього середовища, міжнародної торгівлі, попиту на продукцію, пропозиції продукції та їх 
співвідношень. При цьому кожний з вказаних прогнозів, у свою чергу, ґрунтується на проміжних прогнозах різних процесів. 

Bohdan Hnatkivskyi, Yuriy Kholod 
Ivan Franko National University of L’viv 

ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF PRONOSTIC METHODS 
In the abstract, methods of economic prognosis are discussed. Their classification is provided and main features are pointed out. 

Марія Цимбалюк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ В УКРАЇНІ 
Сьогодні однією з суттєвих і складних проблем є взаємовідносини між платниками податків та державою. Чинна 

система оподаткування в Україні має низку обґрунтованих недоліків: слабка соціальна спрямованість податку на доходи 
фізичних осіб, погане податкове адміністрування, нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження, 
неузгодженість та протиріччя окремих норм податкових законів, їх нестабільність, безсистемне надання пільг та 
перекручування суті окремих видів податків, велика кількість малоефективних податків, які потребують істотних 
адміністративних витрат, що перевищують доходи бюджету, що забезпечуються за рахунок їх справляння. В Україні 
визначають базу оподаткування, ґрунтуючись на інформації про внутрішні фінансові показники підприємств. Звідси – 
протистояння бізнесу та податкової служби, прагнення першого – мінімізація бази оподаткування шляхом оприлюднення 
недостовірної звітності, а останньої – деталізація податкової звітності. Діюча нині система є стримуючим фактором для 
розвитку підприємництва та економічного зростання – саме того, що могло б дати бюджету найвищі доходи. До того ж – 
надмірна кількість пільг та постійні зміни податкового законодавства стали на заваді ефективній дієздатності податкової 
системи [6, с. 186]. 

З метою подолання низки вищевказаних недоліків було розроблено Податковий кодекс України, який набрав чинності 2 
грудня 2010 р. [1]. Цей законодавчий документ містить у собі велику кількість нововведень, саме тому всю увагу 
підприємці, науковці, уряд та пересічні громадяни спрямували на вивчення та аналіз Кодексу.  

Наслідки Податкового кодексу України у своїх працях досліджували багато науковців, зокрема Ю.В. Борисейко [7], 
Н.А. Вахновська [8], М.О. Змієнко [9], Р.В. Тульчинський [9], О.П. Угровецький [5], О.В. Шкарупа [6] та ін. Н.А. 
Вахновська обґрунтувала основні напрями вдосконалення податкової системи держави в контексті реалізації окремих 
положень Податкового кодексу [8]. О.П. Угровецький у своїй роботі проаналізував деякі аспекти Податкового кодексу та 
запропонував шляхи його удосконалення [5, с. 15]. а О.В. Шкарупа та А.В. Романченко розглядали недоліки системи 
оподаткування в Україні [6, с. 185]. Податковий кодекс покликаний об’єднати інтереси держави та населення. Відповідно 



1st International Scientific Internet-Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 27 FEBRUARY, 2013  
STRATEGIC GUIDELINES OF UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT 

224 

його прийняття – важливий крок до оптимізації податкового законодавства України, але деякі його статті викликають 
питання та непорозуміння, що й визначає актуальність теми дослідження. 

Мета дослідження полягає в аналізі положень Податкового кодексу України, визначення переваг та недоліків, а також 
надання рекомендацій щодо його покращення. 

Проблема оподаткування в усі часи була надзвичайно актуальною, адже саме податки є тим джерелом надходження 
коштів до державної скарбниці, без якого неможливо уявити процвітаючу та стабільну країну [9]. За ринкових умов 
господарювання роль податків як основного джерела поповнення доходів державного бюджету, а також знаряддя 
регулювання соціально-економічних процесів у суспільстві зростає. Приклад розвинених країн Заходу свідчить, що податки 
можна ефективно використовувати і на благо громадян. Для виконання цих завдань система оподаткування повинна мати 
міцну наукову базу та кваліфікованих фахівців на всіх рівнях. На сьогодні  вітчизняна діюча система оподаткування повною 
мірою не може забезпечити реалізацію ні цілей державної політики, ні прав та цілей платників податків [6, с. 187]. Загалом 
із самого початку побудови податкової системи України Закон України “Про систему оподаткування” був фіскально-
орієнтований [3]. 

Сучасна податкова система позбавлена стимулюючої основи, яка в нинішніх умовах розвитку повинна розкриватися у 
взаємозв’язку всіх основних функцій оподаткування [8]. Проаналізувавши зміст прийнятого Податкового кодексу, можна 
виділити таке позитивне зрушення податкової системи, як скорочення кількості податків і зборів та зниження податкового 
тиску на економіку. Так, замість 28 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів, що були закріплені Законом 
України “Про систему оподаткування” [3], Податковим кодексом запроваджено відповідно 17 та 5 платежів. Сьогодні їх 
перелік істотно відрізняється від того, що існував раніше. Передусім це викликано тим, що деякі податки тепер просто не 
справляються. Прикладом таких платежів є комунальний податок і податок на рекламу, ринковий збір, збір за право 
використання місцевої символіки та збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі: за періоди після 1 січня 2011 р. 
їх сплачувати не потрібно. Позитивним напрямом податкової реформи стало зменшення ставки податку на прибуток з 2011 
р. із 25% до 19%, з 2014 р. ставка податку становить 17% . Основна ставка ПДВ із 2014 р. знизиться із 20% до 17%. 
Одночасне зниження ставок податку на прибуток та ПДВ, в кінцевому результат призведе призведе до падіння доходів 
державного бюджету. Причому у Податковому кодексі не обумовлено компенсаційні джерела, які дозволили б покрити 
втрату доходів.  

За даними дослідження Paying Taxes 2010, середньостатистичне українське підприємство протягом року сплачує 147 
податків та платежів, що є одним із найгірших показників у світі. До порівняння, у Росії кількість платежів становить у 11 у  
Польщі – 40, у Чехії –12, у Білорусі – 107, у Грузії – 18, у США – 10, у Франції – 7. Доцільно здійснити порівняння умов 
сплати податків, передбачених вітчизняним Податковим кодексом із податковим законодавством інших країн, до прикладу з 
Грузією, адже ця країна здійснила дуже важливі економічні і соціальні реформи з середини 2000-х років 20 століття, 
досягши докорінного поліпшення економічного становища попри чисельні зовнішньополітичні негаразди і збудувавши 
основу для подальшого стрімкого зростання (табл. 1). 

Дані таблиці свідчать про надмірну складність та громіздкість податкового законодавства нашої держави, що, у свою 
чергу, ускладнює ведення бізнесу. Також дані табл. 1 демонструють наявність надто високих податкових ставок, які в 
поєднанні із несприятливими економічними процесами спонукають до переходу легально діючих суб’єктів господарювання 
у тіньовий сектор. Ці процеси, відповідно, зумовлюють зменшення кількості податкових надходжень, збільшення 
чисельності осіб, зайнятих у тіньовому секторі, які отримують заробітну плату “у конвертах”, зменшення офіційного ВВП 
та інші негативні тенденції. 

Одним із недоліків Податкового кодексу України є відсутність визначення поняття “прибуток”. Відповідно до 
Податкового кодексу України до доходів від операційної діяльності включаються доходи від реалізації товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг, причому немає жодної згадки про реалізацію продукції, що є одним з упущень законотворців. На 
нашу думку, дані положення, викладені у Податковому кодексі України, є помилковими, оскільки поняття операційних 
доходів значно ширше, ніж зазначене. До операційних доходів, зокрема, включаються: доходи від реалізації оборотних 
активів, доходи від операцій з іноземною валютою, дохід від операційної оренди активів, одержані штрафи, пені, неустойки, 
відшкодування раніше списаних активів, дохід від списання кредиторської заборгованості, інші доходи операційної 
діяльності. Таким чином, поняття операційної діяльності за П (С)БО не відповідає аналогічному поняттю в Податковому 
кодексі. Крім цього Податковим кодексом створені несприятливі умови для малого бізнесу. При цьому малий та середній 
бізнес у країнах ЄС становлять основу соціально-економічного розвитку.  В ЄС функціонує більш ніж 20 млн. підприємств 
малого та середнього бізнесу, що дають більше половини загального обороту та доданої вартості. Також кількість зайнятого 
населення на цих підприємствах сягає 70%. Малий бізнес у Європі стимулює розвиток конкуренції. Ефективність економіки 
ЄС безпосередньо залежить від успішної діяльності малого та середнього бізнесу [4, с. 57]. В Україні ж складається 
незрозуміла ситуація стосовно середнього та малого бізнесу. На противагу стимулюванню розвитку, держава ускладнює 
його діяльність та спонукає до виникнення ситуації, коли цей бізнес функціонує в ускладнених умовах господарювання. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика сплати податків в Україні та Грузії 
Показники Грузія Україна 

1 2 3 
Кількість податків 

 
5 (прибутковий, на прибуток компаній, ПДВ, на 

майно та акциз) 
17 загальнодержавних та 5 місцевих 

Сумарний податок на 
заробітну плату 

20% (прибутковий податок) Близько 20% (складається з єдиного 
соціального внеску податку з доходів 

фізичних осіб) 
ПДВ 18% 20% 

Митне законодавство 
 

 

Митний кодекс (255 статей) планується 
ліквідувати: залишиться лише Податковий 

кодекс 

Митний кодекс (590 статей) 
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Продовження Таблиці 1 

Середній тариф на імпорт 
сільськогосподарської 

продукції 

9,8% 23,4% (рекорд Європи і СНД) 

Прибуток з доходів 
фізичних осіб об’єднаний з 

соціальним внеском 

Так Ні 

Місце в рейтингу легкості 
ведення бізнесу за даними 

DoingBusiness-2011 

12 145 

 
Наголосимо що Податковий кодекс є передумовою виконання завдань податкової реформи і кроком на шляху до 

створення більш досконалої системи оподаткування. Він має ряд переваг, проте низку серйозних недоліків (негативні умови 
оподаткування для середнього та малого бізнесу, суперечність певних його положень, нестабільність, фісксальну 
спрямованість, тощо). Сказане є свідченням необхідності подальшої роботи у напрямі його удосконалення. Зокрема, 
доцільно запровадити диференційоване оподаткування з ПДВ на окремі групи товарів, що рівнозначно наданню податкових 
пільг певним видам діяльності, також варто звільнити від оподаткування (повністю або частково) ту частину прибутку, яка 
спрямована  на інноваційну діяльність та ін. 

Примітки: 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5519-17; 
2. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. №2  2063-III (зі змінами та 

доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua /laws/show/6952-01; 
3. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991р. №  1251-XII (втратив чинність). [Електронний ресурс].  

– Режим доступу: www. gov. ua /laws/show/6985-74; 
4. Карамишева Г.М. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах посткризового стану економіки» / 

Г.М. Карамишева, А.Г. Новікова // Часопис  економічних реформ. – 2011. – № 1. – С. 54-59; 
5. Угровецький О.П. До окремих питань проекту Податкового кодексу / О.П. Угровецький // Держава та регіони. – 2009. 

– № 3. – С. 15-17; 
6. Шкарупа О.В. Аналіз проблем та напрямків удосконалення податкової системи /О.В. Шкарупа, В.Романченко // 

Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 185-191; 
7. Борисейко Ю.В. Доходи в податкових кодексах України та Російської федерації: переваги і недоліки / Ю.В. Борисейко 

// Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – Вип. 3 (18). – [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_3/6.pdf; 

8. Вахновська Н.А. Податковий кодекс в контексті реформування податкової системи України / Н.А. Вахновська // 
Економічний форум. – 2011. – Вип. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_1/23.pdf; 

9. Тульчинський Р.В. Податкова система України, її недоліки та шляхи реформування / Р.В. Тульчинський, М.О. Змієнко 
// Економічний вісник Національного технологічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – 2009 
[Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2009/88.pdf. 

Mariya Tsymbalyuk  
Ivan Franko National University of L’viv  

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE INTRODUCTION OF THE TAX CODE IN UKRAINE 
 The Tax Code is a prerequisite tasks tax reform and a step towards an improved system of taxation. The Tax Code has a number 

of advantages: reducing taxes, reducing certain tax rates, nominal fee for violations of the Tax Code in the first half and so on. The 
Tax Code has a number of serious shortcomings (negative taxation for small and very small businesses, the contradiction of certain 
provisions of the P (S), the uncertainty of the concept of "income", etc.). Thus, even these few remarks concerning the Tax Code 
indicate the need for further work on its improvement.  

Софія Чолач 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Становлення і розвиток української держави відбувся в умовах глибокої економічної кризи: застаріла технологічна база, 
залишена у спадок від радянського Союзу, тотальне безробіття, величезний рівень інфляції, політична нестабільність. 
Розвиток ринкової економіки потребував мобілізації, розподілу та перерозподілу ресурсів, зокрема фінансових. Будь-які 
масштабні економічні перетворення залишалися б незавершеними без створення конкурентоспроможного фінансового 
сектора, здатного мобілізувати та надати реформованій економіці інвестиційні ресурси. У зв’язку з цим розвиток ринку 
цінних паперів або фондового ринку в Україні набув вирішального значення. [1, с. 12] 

Фондовий ринок ( ринок цінних паперів ) – частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних 
паперів. Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно вважається забезпечувальною ланкою всієї фінансової 
системи держави. Він виступає своєрідним індикатором, який відображає економічний стан країни, гостро реагуючи на 
зміну будь-якого макроекономічного показника, чи то рівня ВВП, чи інфляції, чи обсягів експорту-імпорту. Фондовий 
ринок являється важливим механізмом по перетворенню звичайних грошових коштів на капітал. Практика розвинених країн 
свідчить, що він виступає своєрідною кровоносною системою, що живить весь організм. 

Аналізуючи Вітчизняний фондовий ринок, можна виділити кілька етапів його розвитку: 
– 2000 – 2007 роки ознаменувалися швидким ростом усіх показників і розвитком ринку в цілому; 
– стрімке зростання фондового ринку досягло свого апогею у 2007 – початку 2008 року; 
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– але як відомо стрімкий злет нерідко приводить до ще більш стрімкого падіння. На початку 2008 року разом з 
обвалом світових фондових ринків став падати й український індекс федеральної бази Першої фондової торговельної 
системи ( далі ФБ ПФТС ) Його падіння було одним з найбільших в світі – майже 80%. 

– в другій половині 2008 року на фоні послаблення світового попиту і падіння цін на сталь відбулося значне 
погіршення економічної кон’юнктури. [2, с. 173] 

На сьогоднішній день, за останніми наявними даними частка операцій з цінними паперами, які вільно обертаються на 
фондовому ринку, не перевищує 10,96 % від його загального обороту. Упевнено першість можна віддати саме ринку 
державних цінних паперів. Так у січні-червні 2012 року Міністерством фінансів України було розміщено ОВДП на суму 
28 923,8 млн. грн., 2 112,5 млн. доларів США та 316,6 млн. євро. А загальний обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за 
станом на 01.07.12 становив 187 745,0 млн. грн. ( на 01.07.11 – 156 530,0 млн. грн. ). 

Згідно з офіційними даними, на організованому вторинному ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод за 
січень-червень 2012 року становив 60 604,6 млн. грн., тоді як за відповідний період 2011 року – 39 189,3 млн. грн.. 
Середньозважений рівень дохідності, за яким укладалися ці угоди, коливається в межах 11,11 % - 12,87 %, а в аналогічному 
періоді 2011 року – від 8,46 % до 9,49 %. 

За результатами січня-червня 2012 року індекс ФБ ПФТС, що відображає коливання цін на акції найбільш привабливих 
підприємств, зменшився порівняно з початком року на 172,12 пункту ( з 534,43 до 362,31 пункту ), або на 32,21 %, і за 
станом на 01.07.12 становив 362,31 пункту. За станом на 014.07.12 у біржовому списку ФБ ПФТС зазначено 1 140 цінних 
паперів: акцій – 529, корпоративних облігацій – 334, державних облігацій – 144, цінних паперів ІСІ – 113 і муніципальних 
облігацій – 20. 

Обсяг торгів у січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року мав таку динаміку: за ОВДП – 
збільшився більше ніж на 35,1 % і становив 43 813,2 млн. грн. (у січні-червні 2011 року – 32 427,4 млн. грн. ); за 
корпоративними облігаціями – збільшився більше ніж на 34,1 % і становив 6 514,7 млн. грн. (у січні-червні 2011 року – 
4 858,1 млн. грн. ); за акціями – зменшився майже в 4,4 рази і становив 297,5 млн. грн. ( у січні-червні 2011 року – 1 302,0 
млн. грн. ); за муніципальними цінними паперами – зменшився більше ніж в 5,1 рази і становив 6,6 млн. грн. ( у січні-червні 
2011 року – 33,6 млн. грн. ). 

Аналіз обігу цінних паперів на ФБ ПФТС свідчить про те, що в січні-червні 2012 року найбільша частка операцій 
припадала на державні облігації. Обсяг торгів з ними становив 43 813,2 млн. грн., а їх частка в загальних торгах ФБ ПФТС – 
86,4 %. [3] 

Отже, незважаючи на певне збільшення частки операцій з цінними паперами, здійснюваних на біржовому ринку, є всі 
підстави вважати, що фондовий ринок залишається надзвичайно закритим: приблизно 89 % усіх операцій на ньому 
здійснюються в так званому приватному режимі. Крім того, дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку та 
операцій з ними перешкоджає встановленню об’єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних паперів. Це 
унеможливлює активне використання цінних паперів як поширеного інструменту ліквідної застави, звужуючи наші 
можливості під час рефінансування банків та здійснення операцій на відкритому ринку. 

Примітки: 
1. Динаміка та сучасний стан вітчизняного фондового ринку // Фінансовий ринок України – 2009 - №11 – с. 12-14; 
2. Іванова К.В. Стан фондового ринку в період світової фінансової кризи і його подальший розвиток // Актуальні 

проблеми економіки – 2009 – с. 172-178; 
3. http://www.bank.gov.ua. 

Sophia Cholach 
Ivan Franko National University of L’viv 

DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET IN UKRAINE 
In this thesis analyzes the development of the stock market in Ukraine, based on the performance of the federal Base First Stock 

Trading System. All these performance were taken from the official site of the National Bank of Ukraine. 

Наталія Швед 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ КАНІКУЛ В УКРАЇНІ 
Запорукою існування кожної держави є фінансові ресурси, що акумулюються бюджетними та позабюджетними 

фондами. В умовах ринкової економіки головною формою такої централізації є податкові збори та платежі. Податки є 
важливою ланкою економічних відносин, яка так чи інакше торкається кожного члена суспільства, тому основні теоретичні 
та практичні аспекти побудови податкових відносин є актуальними не лише для спеціалістів, але і для пересічних громадян. 

Формування вітчизняної податкової системи розпочалося з 1991 року з Закону України «Про систему оподаткування», 
відтоді незважаючи на незмінність принципів закладених у Законі, вона динамічно розвивалася, вносилися доповнення, 
поправки. Зокрема, 2 грудня 2010 року було прийнято Податковий кодекс України [1] (далі – ПКУ) і, таким чином, внесено 
низку доповнень до податкового законодавства. Новостворений ПКУ вводить новий вид податкових пільг – податкові 
канікули, які зазнали як критики, так і схвалення. 

Згідно ПКУ, податкова пільга – це передбачене  податковим  та  митним законодавством  звільнення  платника  податків  
від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та  збору,  сплата  ним  податку  та збору  в меншому розмірі [1].  

Податкові пільги також відіграють значну роль у регулюванні економіки, оскільки вони є орієнтиром для суб’єктів 
господарювання у виборі останніми сфери діяльності, форми одержання доходів, також зменшують податкове 
навантаження на платників. Вони надаються відносно окремого податку або збору та типу пільги, зазвичай це часткове або 
повне звільнення від сплати певного податку.  

ПКУ на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року запроваджує так звані «податкові канікули». Варто зазначити, 
що такі «канікули» не є повним звільненням певної категорії підприємств чи підприємців від всіх податків, передбачено 
звільнення від сплати лише податку на прибуток окремих категорій платників. 

Так, відповідно до п.6 ст.154 ПКУ, на цей період застосовується ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких 
розмір доходів звітного періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3-ох мільйонів гривень та розмір 
нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати працівників такого підприємства, є не меншим, ніж дві 
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мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом. Крім того, такі підприємства повинні додатково ще 
відповідати одному із таких критеріїв: утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року; діючі, у яких 
протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення 
пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-ох мільйонів гривень, та у 
яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб; які були зареєстровані 
платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності ПКУ (у 2010  році) та 
у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції становив до одного мільйона гривень та 
середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб, тобто витримали умови для подальшого перебування на 
єдиному податку [2]. 

При цьому, для підприємства, яке прийняло рішення щодо використання такої «канікулярної» нульової ставки по 
податку на прибуток, існує певний фінансовий ризик оскільки якщо підприємство, яке у будь-якому звітному періоді 
досягло показників, з яких хоча б один не відповідає критеріям щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або 
середньої заробітної плати працівників, то такий платник податку зобов’язаний оподаткувати прибуток, отриманий у 
такому звітному періоді, за основною ставкою податку. 

При цьому встановлюється обмеження: якщо платники податку, що застосовують режим податкових канікул, у будь-
якому звітному періоді досягли показників отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної 
плати працівників, з яких хоча б один не відповідає зазначеним критеріям, такі платники податку зобов’язані оподаткувати 
прибуток, отриманий у цьому звітному періоді за загальною ставкою оподаткування. 

Проте підприємств, які б "вписувалися" в описані у податковому законодавстві параметри, – катма. Річ у тім, що умови 
отримання податкових канікул виконати практично неможливо.  

Також слід зазначити, що режим податкових канікул не застосовується до суб’єктів господарювання, утворених після 
набрання ПКУ чинності шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та 
корпоратизації, а також до здійснення суб’єктами господарювання таких видів діяльності, як: діяльність у сфері розваг, 
виробництво, оптовий продаж, експорт-імпорт підакцизних товарів, виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-
мастильних матеріалів, видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у 
тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності"[3], фінансова діяльність, діяльність з обміну валют, видобуток та реалізація корисних 
копалин загальнодержавного значення, операції з нерухомим майном, оренда (у тому числі надання в оренду торгових місць 
на ринках та/або у торгівельних об’єктах), діяльність з надання послуг пошти та зв’язку, діяльність з організації торгів 
(аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату, діяльність з надання послуг у сфері 
телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"[3], охоронна діяльність, 
зовнішньоекономічна діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації), виробництво продукції на давальницькій 
сировині, оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі, діяльність у сфері виробництва та розподілення 
електроенергії, газу та води, діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям 
[3].  

Тобто, фактично потрапити до переліку підприємців, які мають право сплачувати нуль відсотків з квітня 2011 до січня 
2016 – нереально. 

У липні 2012 року  прес-служба секретаріату Кабміну повідомила, що Уряд готує низку законодавчих ініціатив, 
спрямованих на створення податкових преференцій та стимулів для сільгосппідприємств, які інвестують у створення 
високотехнологічних виробництв і високооплачуваних робочих місць, зокрема, передбачає введення податкових канікул на 
10 років. 

Оскільки рівень інвестицій у створення сільгосппідприємств в даний час залишається низьким, інвестиції в АПК 
складають 8% загального обсягу інвестицій при тому, що частка АПК у ВВП країни становить 10% [4]. 

У принципі податкові канікули можуть бути можуть бути корисним інструментом. Якщо, наприклад, країна бажає 
розпочати процес серйозного реформування в бік більш сприятливого ділового середовища, то податкові канікули можуть 
бути використані для сигналу про стійкі наміри щодо реформування, але інвестори, залучені в країну за допомогою канікул 
полишать її невдовзі, якщо заплановані реформи зупиняться. Хоча такий стан речей є більш теоретичним, ніж те, що 
відбувається на практиці. 

Не дивлячись на те, що податкові канікули є простими в адмініструванні, проте мають безліч недоліків: 
По-перше, за рахунок виключення податків з прибутків незалежно від їх розміру, податкові канікули, як правило 

відповідають інтересам інвестора, який очікує високий прибуток і здійснював би інвестиції, навіть за відсутності даного 
стимулу. 

По-друге, податкові канікули створюють потужний стимул для ухилення від сплати податків, так як оподатковувані 
підприємства можуть вступати в економічні відносини із суб'єктами господарювання, які не оподатковуються для того щоб 
перемістити свої прибутки через трансферне ціноутворення (наприклад, переплачуючи за товари з інших підприємств та 
отримуючи відкат). 

По-третє, є схильність до зловживання строком податкових канікул зі сторони інвесторів шляхом перейменування 
існуючих інвестиційних проектів і їх переоформлення в нові інвестиції (наприклад, закриття та перезапуск одного проекту 
під іншим ім'ям, але з тими ж власниками). 

По-четверте, обмежені в часі податкові канікули, як правило, стимулюють короткострокові інвестиційні проекти, які як 
правило, не дуже вигідні для економіки в довгостроковій перспективі. 

По-п'яте, вартість надходжень від податків, що не до отримано до бюджету рідко буває прозорою, якщо тільки 
підприємства, які підпадають під канікули не зобов'язані подавати податкові декларації. У цьому випадку, держава повинна 
витрачати ресурси на податкове адміністрування, що не приносить дохід, а підприємства втрачають перевагу від того, що не 
доводиться мати справу з податковими органами. 

Таким чином, можемо зробити висновки, що дрібний і середній бізнес, які найбільше потребують цієї поступки, до 
переліку обраних не потрапляють взагалі. Отже, податкові канікули – лише для великих підприємств, які зможуть 
задовольнити вимоги, описані у ПКУ. До того ж «канікулярна» система є досить ризиковою, оскільки у разі невідповідності 
звітних показників хоча б одному з встановлених критеріїв підприємство зобов’язане сплатити податок з прибутку за 
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основною ставкою. Проте незважаючи на низку обмежень, режим податкових канікул надає значні  переваги в 
оподаткуванні суб’єктам господарювання, що відповідають умовам надання даної пільги. 

Примітки: 
1. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року зі змінами і доповненнями/ Верховна рада України [Електронний 

ресурс] – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Податкові канікули, або Кому повезе? [Електронний ресурс] – режим доступу: http://smi.liga.net/articles/2011-01-
28/770795-podatkov%D1%96-kan%D1%96kuli-abo-komu-poveze.htm 
3. Податкові канікули згідно Податкового кодексу України. [Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://yurist.lutsk.ua/index.php/novini/29 -podatkovi-kanikuli-zgidno-podatkovogo-kodeksu-ukrajini 
4. Кабмін готовий надати інвесторам в АПК податкові канікули на 10 років. [Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2012/07/26/284348 

Natalia Shved 
Ivan Franko National University of L’viv  

PRECAUTIONS TAX HOLIDAYS IN UKRAINE 
Specified basic rules of tax holidays in Ukraine. The main advantages and disadvantages of this exemption. 

Олена Шелудько 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ФІНАНСОВОЮ  
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Одним з пріоритетних напрямків діагностики та вирішення проблем у господарській діяльності підприємства на ранній 
стадії їх появи є забезпечення економічної безпеки підприємства, зокрема її фінансової складової. Фінансової тому, що саме 
через грошові потоки організації та їх управління здійснюється вплив на більшість економічної системи підприємства. Це 
автоматично робить фінансову підсистему однією з найважливіших складових економічної безпеки. 

Питання методів оцінки фінансової безпеки підприємства є дискусійним. Це передусім торкається вибору критеріїв 
оцінки фінансової безпеки підприємства, системи показників (індикаторів), які її характеризують, і самих методичних 
підходів до визначення рівня фінансової безпеки. Виходячи з аналізу існуючих підходів до оцінки рівня фінансової безпеки 
підприємства, таку оцінку рівня пропонується здійснювати по кожній функціональній складовій фінансової безпеки, а потім 
експертним шляхом визначати інтегральний показник.  

За своєю суттю система фінансової безпеки є динамічною і у будь–який момент часу її можна описати певною 
сукупністю показників, які отримуються з фінансової звітності підприємства за звітній період. Рівень фінансової безпеки 
підприємства визначають під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Крім того, система фінансової 
безпеки є досить складною, тобто зміна одного індикатора системи веде за собою кількісні та структурні зміни в інших. 
розглядаючи систему фінансової безпеки як складну кібернетичну систему, виділимо наступні її підсистеми: 

• підсистема ліквідності 
• підсистема фінансової стійкості 
• підсистема ділової активності 
• підсистема ефективності діяльності 
Особливу увагу приділимо саме підсистемі фінансової стійкості. Перш за все постає питання визначення сутності даної 

економічної категорії. В цьому контексті дуже часто, даючи визначення фінансовою безпеки підприємства, ототожнюють її 
з фінансовою стійкістю. Незважаючи на близькість та тісний взаємозв’язок цих понять вважаємо, що категорії фінансової 
безпеки та фінансової стійкості не слід розглядати як ідентичні[2]. 

Як фінансова безпека, так і фінансова стійкість пов’язані із певною характеристикою фінансового стану суб’єкта 
господарювання. Водночас фінансова стійкість виступає як передумовою, так і результатом забезпечення фінансової 
безпеки підприємства, що і пояснює необхідність її виокремлення та аналізу як найбільш впливового елемента системи 
фінансової безпеки підприємства [2]. 

Для аналізу поведінки системи фінансової безпеки підприємства та вивчення кількісного впливу факторів зовнішнього 
середовища та кожної з запропонованих підсистем на стан фінансової безпеки доцільно застосовувати методологію 
економіко–математичного моделювання.  

Для аналізу діяльності підприємства була обрана ціла низка показників згідно кожної з підсистем, опираючись на 
положення економічної теорії. Вони в своїй сукупності повністю характеризують стан економічної системи в певний 
момент часу. З огляду на складність та взаємопов’язаність цих блоків, за допомогою основних положень економічної теорії, 
бухгалтерського обліку та диференціального числення, побудуємо систему диференціальних рівнянь, які описуватимуть 
динаміку складної системи внутрішнього середовища та не порушуватимуть існуючі в ній взаємозв’язки. 

Отже нами сформульовано наступну систему динаміки внутрішнього середовища підприємства: 
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Gk – грошові кошти; Kr – отримані кредити; Vut – виторг; Kz – кредиторська заборгованість; knz – частка погашеної 
заборгованості;p – частка грошових коштів, отриманих завдяки продажу основних засобів; k – частка грошових коштів, 
витрачена на купівлю основних засобів; Kp – кількість працівників; Zp – заробітня плата; Iv – інші витрати; pod – ставка 
податку; Vl – власний капітал у відповідний період; PеrK – коефіцієнт переоцінки вартості власного капіталу;Op – частка 
зміни вартості власного капіталу за рахунок зміни облікової політики підприємства; kp – частка прибутку, що 
спрямовується до вартості власного капіталу; kv – коефіцієнт вилучення власного капіталу; ks – частка списаних збитків; So 
– ступінь оновлення; Sz – ступінь зносу; Sl – ступінь ліквідації; Of – основні фонди; KаpIn – капітальні інвестиції; kvl – 
частка власного капіталу, переведена в основні засоби; kg – частка грошових коштів, витрачена на придбання основних 
фондів; kp – частка грошових коштів,отримана за рахунок продажу основних фондів. 

Для імітації було сформовано діаграму потоків на основі заданих диференціальних рівнянь та показників галузі. 
В результаті прогону моделі з заданими статистичними показниками та відповідними законами розподілу, було 

отримано сукупність показників діяльності 100 підприємств галузі. Масиви даних були нормовані відповідно до інгредієнта. 
Нижче подано графічне відображення індикаторів фінансової складової стану підприємства: 

 

 
Рис. 1. Графічне відображення індикаторів підсистеми фінансової стійкості 

 
В результаті згортки отриманих показників, та усереднення їх для отримання даних по середньостатистичному 

підприємству галузі, було отримано наступне: 
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Рис 2. Розрахунок індикаторів кожної з підсистем внутрішнього середовища підприємства 

 
Як бачимо, найвищого значення досяг показник підсистеми фінансової стійкості.  
На основі аналізу стійкості запропонованої системи було визначено, що найбільш вагомий вплив на стан фінансової 

безпеки належить факторам підсистеми фінансової стійкості. 
Примітки: 

1. Пономаренко В.С. Экономическая безопасность региона: аналіз, оценка, прогнозирование: [монографія] / В.С. 
Пономаренко, Т.С. Клебанова; 

2. Коваль Л.П. Фінансова стійкість у забезпеченні фінансової безпеки підприємства// Экономические науки / 10. 
Экономика предприятия. – 2011; 

3. Шнипко О.С. Види і чинники безпеки ієрархічних економічних си-стем: теоретико-методологічний аспект / О.С. 
Шнипко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. 

Olena Sheludko 
Ivan Franko National University of L’viv 

ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY AND ITS ITS RELATION TO THE FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE 
Question methods for assessing financial enterprise security is debatable. It primarily affects the selection criteria for evaluating 

the financial security of enterprise systems (indicators) that characterize it, and most methodical approaches to determining the level 
of financial security. Based on an analysis of existing approaches to assessing the level of financial security company, offered this 
assessment of the level of exercise for each functional component of financial security, and expert way to determine the integral 
indicator. 

Андріана Шехлович 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ  

Сучасна банківська система, являючись найбільш динамічною сферою економіки, водночас є найбільш ризиковою. 
Тому для підтримки життєдіяльності банків важливим є збереження коштів вкладників шляхом мінімізації ризиків та 
отримання достатніх прибутків. Необхідною умовою фінансової надійності банків, основними напрямами подальшого 
забезпечення їх стабільної прибуткової діяльності є збільшення і поліпшення якості та структури активів за рахунок 
збільшення частки дохідних активів, серед яких важливе місце посідають інвестиційні вкладення,в тому числі вкладення в 
цінні папери. 

Вкладення в цінні папери за значущістю та обсягами посідають друге місце серед активних операцій банку після 
кредитування. І хоча надання кредитів залишається головною функцією банків, дедалі частіше банки переглядають 
структуру активів, ставлячи собі на меті збільшення частки портфеля цінних паперів у сукупних активах. У міжнародній 
банківській діяльності на придбання цінних паперів банки спрямовують значну частину коштів, за оцінками фахівців – від 
1/5 до 1/3 грошових ресурсів. В українських банках частка портфеля цінних паперів у сукупних активах значно нижча і 
становить нині лише 5-10% [1, с. 194]. 
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Таблиця1  
Кредитно-інвестиційний портфель банків [3] 

рік КІП, млн. 
грн. 

в тому числі 

Міжбанківс
ькі кредити, 
млн. грн. 

Резерв під 
заборгованість 
банків,млн. грн. 

Кредити 
юридичним 
особам,млн. 
грн. 

Кредити 
фізичним 
особам, млн. 
грн. 

Резерв під 
кредити та 
заборгованіс
ть клієнтів, 
млн. грн. 

Цінні 
папери, 
млн. грн. 

01.01. 
2004 

67 885,02 5 770,05  47 460,92 8 750,23  5 903,82 

01.01. 
2005 

88 074,91 8 437,36  57 908,77 14 276,96  7 451,82 

01.01. 
2006 

148 875,66 13 108,23  89 788,01 32 512,79  13 466,63 

01.01. 
2007 

252 623,87  
 

22 635,27  140 625,73 76 043,78  13 319,09 

01.01. 
2008 

462 149,1 51 081,09  236 063,2 149 212,8  25 792 

01.01. 
2009 

759 686 47 430,67  409 467,7 264 210,3  38 577,28 

01.01. 
2010 

635 422 37 566,28  347 806,8 214 850,4  35 198,61 

01.01. 
2011 

613 285, 1 46 866,16 1 736,52 476 181,4 144 121,5 115 844,74 63 697,31 

01.01. 
2012 

604 191,6 50 728,49 1 594,18 482 662,7 124 211,1 107 981, 11 56 164,61 

01.01. 
2013 

594 521,91 29 698,21 863,73 489 697,35 115 597,75 94 714,46 55 106,80 

 
Аналізуючи період з 2004 по 2008 рік (табл.1), зауважимо, що обсяги кредитно-інвестиційного портфеля банків мали 

загальну тенденцію до постійного зростання. У 2008 році в порівнянні з 2004 роком обсяги кредитно-інвестиційного 
портфеля зросли на 69,03% або на 60,8 млрд. грн. Ще більше зростання кредитно-інвестиційного портфеля можливо 
спостерігати в 2006 році у порівнянні з 2005 роком. Проте максимум зростання кредитно-інвестиційної діяльності 
вітчизняних банків припадає на 2007 рік, коли темпи зростання досягли 82,87% до 2006 року. Однак у другій половині 2008 
року банки країни вже не збільшували обсяги надання кредитів та кладення коштів у цінні папери. Для більшості банків 
головною проблемою стає забезпечити повернення кредитних коштів та відсотків за наданими кредитами. Кредитно-
інвестиційна діяльність з жовтня 2008 року фактично припиняється, а кредитно-інвестиційні можливості банків значно 
скорочуються внаслідок втрати всіма банками країни необхідного рівня ліквідності. Кредитно-інвестиційна діяльність 
фактично зменшується до нульової  відмітки за період з вересня до листопада 2008 року [2, c. 98].  

Під час аналізу кредитно-інвестиційного портфеля банку було виявлено, що починаючи з 2009 року, кредитно-
інвестиційний портфель зменшувався, це було спричинено зменшенням активності клієнтів банків щодо отримання 
кредитів. Клієнти налякані високими ставками банків, населення не впевнене в наступному дні, банки підключали 
колекторів для отримання грошей по простроченим платежам – це все разом спричинило появу несприятливого клімату по 
продажі такого популярного продукту як «кредит». Слід зауважити, що з року в рік сума по кредитах, що надаються 
фізичним особам зменшується. Найбільше кредитів видали в 2008 році, сума становить 264 210,3 млн. грн., а станом на 
01.01.2013 року сума становить 115 597,75 млн. грн., що в 2,3 менше. 

Кредити надані юридичним особам мають незначні коливання, найбільше кредитів було надано в 2008 році в сумі 
409 467,7 млн. грн. станом на 01.01 2013 кредитів надано на суму 489 697,35 млн. грн. 

Резерви, що сформовані по кредитам, з року в рік зменшувалися, по міжбанківським кредитам станом на 01.01.2013 року 
майже в два рази порівняно з 2010 роком, та на сьогодні становлять 29 698,21  млн. грн. 

Досліджуючи портфель цінних паперів банків, ми можемо бачити з року в рік його зростання, це свідчить про зміну 
політики банків, раніше, до настання кризи, основною сферою діяльності банків були розрахунко-клірингові операції, 
депозити та кредити. На сьогодні з розвитком фондового ринку, прийняттям закону України «Акціонерний капітал», де 
прописано про необхідність знаходження цінних паперів акціонерних компаній в лістингу на фондових біржах, все більше 
банків заходять на фондовий ринок починають і інвестувати саме через придбання цінних паперів. В результаті портфель 
цінних паперів зростає, капіталізація фондового ринку теж. 

Здійснивши аналіз банківських інвестицій за останні роки та провівши порівняння в змінах політики банків порівняно з 
докризовою політикою та сьогоденням, зауважимо, що відбувається активізація інвестиційної діяльності банків, яка 
зумовлена тим, що: 

-по-перше, не завжди всі наявні кошти можуть бути розміщені у формі кредитів, а дисбаланс активно-пасивних операцій 
призводить до втрати потенційних доходів; 

-по-друге, значна частина кредитів є найчастіше неліквідною, істотна їх частка може бути не повернута позичальником 
(особливо за умов нестабільної економіки), наслідком чого є загальна нестабільність банку; 

-по-третє, діяльність більшості банків (особливо середніх і дрібних) стосується певного економічного регіону. Отже, 
зниження ділової активності в ньому дестабілізує стан кредитного портфеля і тому вибір активних операцій банку повинен 
бути тісно пов’язаний із інвестиційним перерозподілом вільних ресурсів на грошових ринках і ринках капіталів. 

Примітки: 
1. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник . – К.: КНЕУ- 2004; 
2. Воробйов О.І. «Власний капітал банку як основа формування та розвитку його кредитно-інвестиційного потенціалу» //      
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    «Формування ринкових відносин в Україні». - №9 (№12) - 2010; 
3. http://aub.org.ua – сайт Асоціації українських банків. 

Andriana Shekhlovych 
Ivan Franko National University of L’viv 

MANAGING CREDIT AND INVESTMENT ACTIVITIES OF UKRAINIAN COMMERCIAL BANKS 
A necessity and reasons of bank investment activity, is grounded. In the article the general analysis of investments in Ukraine. 

The above changes in the credit portfolio of Ukrainian banks, securities portfolio. Conducted in-depth analysis of investment 
dynamics for since 2004 until today. 

Марта Шмідт 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку України виокремились суттєві напрями перебудови усіх сфер життєдіяльності суспільства. 
Замість планової системи господарства створені відповідні форми фінансово-економічного регулювання товарних та 
грошових потоків, здійснюється лібералізація зовнішньоекономічної діяльності тощо. Однак, поряд із об’єктивними і 
позитивними процесами в цій галузі посилюються і негативні тенденції в економіці та соціальній сфері. Поглиблення 
ринкових форм в Україні супроводжується низьким життєвим рівнем населення, необґрунтовано низьким рівнем оплати 
праці, зменшенням інвестування у виробничу діяльність, орієнтацією на ресурсовидобувну та торгівельну галузі. Це, на 
нашу думку, обумовлено не лише певними об’єктивними потребами подальшого реформування національної економіки, що 
пов’язані з подоланням структурних диспропорцій, зниженням ефективності та якості продукції, що випускається, але і 
послабленням системи державного управління. 

Перш за все, це стосується питань та перспектив регулювання процесів формування централізованих грошових фондів 
за рахунок яких і можуть здійснюватись кардинальні та суттєві перебудови в суспільстві. Отож, можна сподіватися на 
фінансове забезпечення позитивних тенденцій здійснення державою своїх функцій. Загально відомо, що формування 
відповідних державних фондів, які задовольняють ці потреби, здійснюється переважно за рахунок коштів від податків та 
зборів, що надходять до Державного бюджету країни, місцевих бюджетів та позабюджетних цільових фондів. Орієнтуючись 
на стимулювання подібних процесів, зміст вирішення державних задач наштовхується на певне протиріччя. З одного боку, 
об’єктивно необхідним є збільшення централізованих грошових фондів і розмірів податків та зборів, а з іншого боку, 
стимулювання підприємницької активності орієнтується на об’єктивні, у деякій мірі низькі розміри податкових відрахувань. 
Вирішення подібної дилеми і обумовлює значущість та актуальність теми даного дослідження. 

Суттєвішу та, мабуть, найважливішу роль у вирішенні цього протиріччя виконує регулювання змісту, форм та видів 
податкових пільг, які зменшують податковий тиск на платників. 

Податкова пільга – це надання переваги, повне або часткове звільнення від визначених правил оподаткування певних 
платників. Використовуючи податкові пільги, держава регулює певні економічні процеси і забезпечує соціальний захист 
окремих видів діяльності та груп населення [3, с.52]. Вона є одним із найбільш поширених механізмів сучасного 
податкового регулювання. Характерними рисами цих пільг є [3, с.53]: 

 обмежена сфера застосування. Кожна з податкових пільг жорстко «прив’язана» до відповідного податку, і сфера 
її застосування обмежується винятково тим податком чи збором, у механізм якого вона вбудована; 

 стимулююча спрямованість. На відміну від інших локальних механізмів податкового регулювання, податкові 
пільги спрямовані винятково на стимулювання платників шляхом зменшення їхніх податкових зобов’язань або створення 
інших, більш привілейованих порівняно з іншими платниками, умов оподаткування; 

 екстериторіальність. Вони застосовуються на тій території, на якій на якій стягується відповідний податок; 
 мобільність. Податкові пільги дозволяють оперативно корегувати умови оподаткування з метою забезпечення 

ефективної реалізації регулюючої функції податків. 
Податкова пільга надається шляхом [4, с.50]: 
 податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору; 
 зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору; 
 встановлення зниженої ставки податку та збору; 
 звільнення від сплати податку та збору. 
Податкові пільги класифікують за такими ознаками [4, с.53]: 
1. За характером цілей податкової політики держави податкові пільги поділяють на соціальні та економічні. 

Соціальні пільги спрямовані на податкове стимулювання досягнення соціальних цілей. До пільг економічного характеру 
належать локальні механізми податкового регулювання, реалізація яких сприяє досягненню цілей економічного характеру. 

2. За критерієм призначення всі податкові пільги бувають стимулюючі та підтримуючі. 
3. Метою стимулюючих пільг є заохочення дій платників, які спрямовані на вирішення загальнодержавних завдань. 

Підтримуючі пільги спрямовані на полегшення податкового тягаря для окремих груп платників податків, що має 
забезпечити більш сприятливі умови оподаткування для підтримки певного рівня конкурентоспроможності таких платників 
або мінімального рівня чистого доходу. 

4. З погляду цільового використання коштів, які залишаються у підприємства в результаті застосування податкових 
пільг, останні поділяються на цільові та нецільові. 

5. Перші з ним надаються за умови використання сум, які звільняються від оподаткування, строго на ті цілі, які 
визначені відповідним законодавчим актом. 

6. За суб’єктами впливу податкові пільги можуть бути поділені на ті, що спрямовані на кінцевого споживача 
(стимулювання споживання) та пільги, надані виробникам продукції або суб’єктам підприємницької діяльності, які беруть 
участь у процесі реалізації товарів, робіт, послуг кінцевому споживачу (стимулювання виробництва та розподілу) [4, с.55]. 

7. За періодом дії виділяють пільги, період застосування яких не визначений і пільги тимчасового характеру. 
8. До першої з цих груп належить більшість податкових пільг, введених спеціальними законами з питань 

оподаткування. Пільги другої групи встановлюються на визначений період часу. 
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9. За компетенцією встановлення та масштабами застосування податкові пільги поділяються на загальнодержавні та 
місцеві. Загальнодержавні вводяться на державному рівні актами законодавства та діють на території всієї країни. Місцеві 
вводяться органами місцевого самоврядування в межах її компетенції на обмеженій території. 

За елементами податку можна виділити такі групи податкових пільг [2, с.106]: 
 звільнення від оподаткування окремих категорій платників податку; 
 зменшення об’єкта оподаткування; 
 зменшення (обмеження) бази оподаткування; 
 зменшення податкових ставок; 
 застосування спеціальних методів податкового обліку; 
 збільшення податкового (звітного) періоду; 
 зменшення суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету; 
 розстрочення та відстрочення сплати податкових зобов’язань. 
Залежно від того, на зміни якого з елементів структури податку – об’єкта оподаткування, податкової бази чи ставки 

податку спрямована пільга, їх поділяють на три групи [1, с.95]: 
Вилучення – це податкові пільги, спрямовані на вилучення з оподаткованого доходу окремих предметів (об’єктів 

оподаткування). Вони можуть надаватися як усім платникам податку, так і окремим їхнім категоріям, як постійно, так і на 
визначений термін. 

Знижки – це пільги, спрямовані на скорочення податкової бази. Вони пов’язані не з доходами платника податків, а з 
видатками. Так, платник податків має право зменшувати оподаткований прибуток на суму перерахованих ним коштів у 
благодійні фонди, заклади освіти, охорони здоров’я, культури тощо [1, с.96]. 

Податкові кредити – це пільги, спрямовані на зменшення податкової ставки або податкового окладу. В даному випадку 
об’єктом виступає розрахована сума податку, а не доходи чи видатки платника. 

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її 
застосування і протягом усього строку її дії. Вони також мають право відмовитися від використання податкової пільги чи 
зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено Податковим кодексом 
України (далі – ПКУ). Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові 
періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету [5, с.20]. 

Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про 
захист економічної конкуренції виключно ПКУ, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів 
місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до ПКУ. 

Контролюючі органи складають зведену інформацію про суми податкових пільг юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців та визначають втрати доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг. 

Також ці органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим 
використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та 
своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. 
Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з 
нарахуванням пені в розмірі 120% річних облікової ставки Національного банку України [5, с.21]. 

Таким чином, податкові пільги завжди були і залишаються об'єктом особливої уваги та зацікавленості всіх платників 
податку, оскільки наявність комплексу податкових пільг означає повне або часткове звільнення юридичних і фізичних осіб 
від обов'язкових платежів. В умовах ринкових відносин вони виступають необхідною передумовою для активного 
використання всіх податкових інструментів з метою економічного і правового регулювання соціальних процесів в державі, 
стимулювання розвитку виробництва тощо. Передбачені законодавством пільги надаються залежно від об'єктів та суб'єктів 
оподаткування і їх значення для розвитку національного господарства країни. Пільги повинні носити постійний, сталий 
характер і не бути амністією для неплатників податків. 

Примітки: 
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літератури, 2012. – 312 с. 
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THE ROLE OF TAXES PRIVILEGES IN LEGAL REGULATION OF SOCIOECONOMIC PROCESSES IN UKRAINE 
In Ukraine is important to ensure the growth of centralized funds of the state through taxes and fees. On the other side, 

stimulation of entrepreneurial activity is focused on the objective, to a certain extent low levels of the tax deductions. The solution of 
this dilemma determines the importance and relevance of the topic of this report. For more substantial and probably the most 
important role in resolving this conflict and performs content regulation forms and types of exemptions. 

Наталя Шпот 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИВІДЕНДНOЇ ПOЛІТИКИ НA ПIДПРИЄМСТВІ 
Важливим питанням в управлінні фінансами є формування ефективної дивідендної політики на підприємстві, що 

передбачає визначення цiлей, завдань, якi ставить перед собою керiвництво компанiї у галузi виплати дивiдендiв, а також 
сукупнiсть методiв i зaсoбiв їх дoсягнення. 

Питання формування дивідендної політики досліджувались в наукових працях М. Алексеєнка, І. Бланка, І. Івасіва, С. 
Льовочкіна, Т. Майорової, А. Мороза, В. Опаріна, А. Поддєрьоогіна, Л. Примостки, В. Суторміної, В. Федосова та інших. 
Водночас, низка теоретичних та практичних аспектів даної проблематики ще потребує уточнення та удосконалення. 
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Сучасний розвиток національної економіки характеризується значною кількістю корпоративних підприємств, які, в 
більшості випадків, є низькорентабельними, або ж взагалі збитковими, що в свою чергу обмежує можливість виплати 
дивідендів. Тому характерними рисами дивiдендної полiтики багатьох українських пiдприємств є як низький рівень 
довгострокового стратегiчного планування; так в багатьох випадках і вiдсутнiсть виплат дивідендів. Такі обставини 
негативно впливають на рівень дoвiри інвесторів. Основними причинами тaкoгo явищa, на наш погляд, є такі: 

–   низький рівень усвідомлення необхідності ефективного стратегічного управління керівництвом підприємства; 
–   нестача коштiв на кваліфікований фінансовий менеджмент;  
–   недостатній досвiд фiнансових менеджерів в даній сфері фінансового управління; 
–   невизначеність та нестабільність умов господарювання; 
–   незадовільний фінансовий стан багатьох вітчизняних акціонерних товариств; 
–   можливість власників контрольних пакетів акцій отримувати доходи з інших джерел; 
–   зловживання керівництвом акціонерних товариств; 
–   відсутність ринкових методів контролю за діями менеджменту; 
–   низький рівень розвитку ринку цінних паперів; 
–   відсутність корпоративної культури; 
–   застаріле обладнання, яке потребує модернізації, внаслідок чого прибуток реінвестується. 
Процеси розроблення та впровадження ефективної дивідендної політики на підприємстві нерозривно пов’язані з 

визначенням його фінансової стратегії та формуванням фінансової політики в цілому (див. рис. 1):  
Перш за все, необхідно чітко ідентифікувати головні та пріоритетні фінансові інтереси підприємства, та на цій основі 

визначити довгострокові фінансові цілі. Потрібно здійснити розрахунок пoтрeби у влaснoму тa пoзикoвoмy кaпiтaлi та 
розробити фiнансову стратегiю компанiї. Дана стратегiя дозволяє пiдприємству сформувати модель подальшого 
економічного рoзвиткy, а розроблені на її основі окремі види фінансової політики дають можливість деталізувати її за 
основними напрямами. 

Розробляючи дивідендну політику необхідно обов’язково врaхoвувaти вплив дивідендних виплат нa такі пaрaмeтри 
фiнансово-господарської дiяльнoстi: oбсяги сaмoфiнaнсyвaння, стрyктyрy кaпiтaлy, вартiсть залучення фiнансових ресурсiв, 
ринковий курс корпоративних прав, лiквiднiсть та інші. Формуючи фінансову політику в цілому та дивідендну політику 
зокрема, необхідно дотримуватись принципу взаємоузгодженості потреб власників з потребами підприємства. У разi 
необхiдностi значного обсягу реiнвестування прибутку iнвестори мають надавати перевагу майбутнiм довгостроковим 
доходам, а не неодмiнним щорiчним виплатам незначних дивiдендiв. 

Дивідендна політика передбачає визначення методiв та форм виплати дивiдендiв. Вoнa мoжe бyти кoмплeкснoю, тoбтo 
викoристовувати певний набір мeтoдiв або форм виплат за вiдповiдних умов економiчної та фiнансової дiяльностi 
підприємства, а також вiдповiдати потребам iнвесторiв у рiзнi перiоди отримання дивiдендних доходiв. 

Сформована дивідендна політика обов’язково повинна підлягати об’єктивному аналізу її ефективності, а також 
передбачати постійний пошук шляхів оптимізації. Серед основних напрямів удосконалення дивідендної політики на 
підприємстві, на наш погляд, варто виділити такі: 

– закріплення визначення цілей та методів дивідендної політики у розробленому на підприємстві Меморандумі 
дивідендної політики; 

–  забезпечення компромісу між інтересами підприємства та його акціонерів; 
–  удосконалення законодавчої бази, яка регламентує корпоративні відносини в Україні;  

Рис. 1. Формування дивідендної політики на підприємстві 
 
– органiзацiя та пiдтримка програм з органiзації конференцiй, семiнарiв у сферi дивiдендної полiтики мiж фахiвцями 

пiдприємств України та менеджерами провiдних компанiй iноземних крaїн з мeтoю oбмiнy дoсвiдoм. 
Реалiзацiя зазначених вище заходiв дозволити суттєво підвищити якість реалізації дивідендної політики на 

підприємствах. 
Примітки: 
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FEATURES OF THE COMPANY'S DIVIDEND POLICY 
An important issue in financial management is to create an effective dividend policy of the company which involves identifying 

goals, objectives, which poses a Book company in the field of payment of dividends, and the totality of methods i means to achieve 
them. Question dividend policy investigated in scientific studies of many domestic scholars but still needs refinement and 
improvement. The process of developing and implementing an effective dividend policy of the company is closely related to the 
definition of its financial strategy and financial policy formation in general. The current dividend policy must necessarily be subject 
to objective analysis of its effectiveness, as well as provide a constant search for ways of optimization. This requires the development 
of key areas of improvement dividend policy. Realization of these areas will improve significantly increase the quality of the 
dividend policy in the business. 

Ольга Штогрин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЛЬ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 
В умовах конкурентної ринкової економіки набуває гостроти питання іміджу підприємства. Кожна організація 

функціонує в економічному просторі, де склалися певні моральні цінності, принципи, культура. Тому підприємці та 
менеджери повинні будувати свої стосунки з підлеглими, партнерами на засадах етики. 

На сьогоднішній час стає реальною необхідність виділитися із сукупності собі подібних, завоювати певну відомість, 
покращити репутацію. Підприємці намагаються привернути до себе увагу конкретних адресних груп: інвесторів, акціонерів, 
партнерів, споживачів та інших життєво важливих груп суспільства. Тому невипадково слово "імідж" є всюди – потрапляє у 
свідомість людей, заповнює всі сфери людської діяльності й в усьому керує поведінкою людей. Успіх діяльності та престиж 
організації певною мірою залежить від її іміджу, який можна розглядати як систему уявлень про організацію та її 
працівників.  

Отже, імідж підприємства – це образ організації, який існує у свідомості клієнтів. Клієнтами компанії виступають як 
зовнішні споживачі її продуктів, послуг, так і співробітники компанії. Враховуючи це, зусилля формування іміджу повинні 
направлятися на внутрішню та зовнішню аудиторію.  Внутрішній імідж підприємства створюють відносини персоналу і 
керівництва, їх загальне спрямування, атмосфера, соціально-психологічний клімат. Зовнішній імідж –  це сприйняття і образ 
підприємства у споживачів, інвесторів, конкурентів, фінансових установ, постачальників,  засобів масової інформації та їх 
реакція на цей образ [1].  

Основними складовими іміджу підприємства є: ділова репутація, імідж роботодавця, внутрішній імідж організації,  
імідж споживача, імідж товару, імідж керівництва, візуальний імідж, соціальний імідж, імідж персоналу, екологічна 
відповідальність підприємства. Основними засобами формування іміджу: фірмовий стиль, рекламні засоби, паблік 
рілейшинз, візуальні та вербальні (словесні) засоби. Формування, підтримання та розвиток іміджу потребує вираженої, 
ґрунтовної діяльності усього колективу підприємства [1].  

На формування іміджу організації витрачається досить багато коштів. Проте ці витрати можна пояснити тим, що 
стихійне формування іміджу не завжди дає очікуваний ефект, а цілеспрямоване, продумане створення уяви про 
підприємство сприяє досягненню позитивних результатів.  

Завдання іміджу компанії можна сформулювати так: 
- підвищення престижу фірми, так як розробка фірмового стилю свідчить про увагу фірми  до питань виробництва. 
- підвищення ефективності реклами й різних заходів із просуванню товару. Полегшення запровадження ринку нових 

товарів (послуг), так як фірмі з існуючим іміджем вивести товар на ринок легше. 
- підвищення конкурентоспроможності фірми, так як за умов рівного товару конкуренція ведеться лише на рівні іміджів 

фірм. 
Успішний імідж підприємства забезпечує його процвітання. Залучаючи все нових споживачів й утримуючи існуючих, 

ефективні компанії мають можливість змінювати ринкові позиції, підтримувати відповідний рівень цін, забезпечуючи 
конкурентоспроможність своєї продукції. Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення фірмою 
стійкого та тривалого ділового успіху і цьому є цілком розумне пояснення [2]. По-перше, він дає ефект придбання 
організацією визнаної ринкової сили, тому що сприяє зниженню чутливості до цін, по-друге, підвищує специфічність та 
унікальність товарів, а це означає, що він захищає організацію від атак конкурентів і зміцнює позиції щодо товарів-
замінників. І, по-третє,  він полегшує доступ фірми до різних ресурсів: фінансових, інформаційних, людських тощо. 

Імідж підприємства – це, по суті, економічний ефект, що створюється відношенням до компанії зацікавлених груп осіб: 
споживачів, постачальників, співробітників, інвесторів. 

На жаль, більшість підприємств не використовує навіть половини можливого ресурсу для становлення і підвищення 
іміджу.  Для формування позитивного іміджу підприємствам варто впроваджувати такі заходи [1]:  

- вивчати потреби клієнтів та пропонувати споживачам цінності й переваги товару чи послуги, які відповідають їх 
потребам та очікуванням. Такі переваги можуть містити функціональний, соціальний та емоційний характер. Постійно 
розширювати спектр послуг, що надаються. Використовувати нові технології;  

- доводити інформацію до аудиторії завдяки усім каналам маркетингових комунікацій. Максимально наблизити 
інформацію до клієнтів. Організовувати інформаційний моніторинг;  

- підтримувати та вдосконалювати внутрішній позитивний емоційний клімат. Удосконалювати відносини між 
персоналом;  

- проводити заходи, що демонструють соціальну й екологічну відповідальність підприємства;  
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- покращувати якість менеджменту, що зобов’язаний чітко розуміти корпоративну стратегію та впроваджувати її;  
- удосконалювати управління персоналом для підвищення іміджу підприємства як роботодавця. 
Отже, імідж – це досить складний феномен із взаємопереплетеними суттєво різнорідними чинниками [3]. З одного боку, 

імідж є інструментом спілкування з аудиторією через певний позитивний образ, також імідж сприяє досягненню 
стратегічних цілей організації, що торкаються основних сторін її діяльності та орієнтовані на перспективу. З іншого боку – 
він підказує аудиторії, на що саме треба звернути увагу, формуючи, таким чином, позитивне сприйняття. 

Примітки: 
1. Строцюк Ю. В. Сутність та значення позитивного іміджу для підприємства // Вісник національного університету 

“Львівська Політехніка”: Проблеми економіки та управління. - №684 – 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_684/51.pdf. 

2.  Томилова М. Модель имиджа организации // Менеджмент и менеджер. – 2007. – № 9. – С. 26-32 
3. Яшкіна Н.В. Проблеми формування іміджу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип. 23 – 

2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tppe/2010_23/Zb23_19.pdf. 
 

Olga Shtogrin 
Ivan Franko National University of L’viv 

THE ROLE OF A POSITIVE IMAGE FOR THE COMPANY 
The essence and significance of applying of the positive image for the enterprise has been exposed. The measures to create a 

positive image of the company are offered. 

Христина Шуй 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Праця являє собою процес цілеспрямованої діяльності людини і є важливим елементом виробничого процесу. Тому 

чітка організація обліку праці та її оплати має важливе значення. 
Реформування заробітної плати є одним з найбільш актуальних питань і потребує комплексного підходу, спрямованого 

на забезпечення розвитку національного ринку, зростання доходів і платоспроможного попиту населення, посилення 
стимулюючої функції заробітної плати [2, с. 266]. 

Мета дослідження – розглянути сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці і шляхи їх вирішення. 
Багато вітчизняних вчених присвятили свої праці дослідженню питань обліку людської праці та її оплати. Серед них Ф. 

Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В. В. Сопко, О. П. Скирпан, М. С. Палюх та інші. Незважаючи на досить широке висвітлення 
даного питання, залишаються нерозкритими окремі питання обліку розрахунків з оплати праці персоналу на підприємстві. 

У процесі здійснення своєї діяльності кожен працівник прагне отримати заслужену винагороду. Проте можна по-
різному працювати і отримувати неоднакову заробітну плату. На підприємствах України до сьогодні існує проблема 
підвищення продуктивності праці, надання можливості більше виробляти і більше отримувати, задовольняти потреби не 
лише матеріального, а і духовного стану кожного робітника. 

Негативною є   тенденція   до   поглиблення  міжгалузевої  та міжпрофесійної диференціації в оплаті праці,  що 
викликана  різним рівнем кризового стану в галузях економіки. Відбулися негативні  зміни у структурі заробітної плати.  
При зменшенні частки основної заробітної плати, останнім часом  значно  збільшилися  розміри додаткової заробітної плати 
та інших заохочувальних  і  компенсаційних  виплат.  Внаслідок  цього стимулююча роль основної заробітної плати 
невиправдано знизилась. Недоліки в   організації  та  нормуванні  праці  призвели  до неефективного  використання  
трудового   потенціалу [1]. 

Так, на українських підприємствах відсутнє заохочення до співробітництва. Вченими ж виявлено, що в установах, де 
панують дружні відносини, працівники краще співпрацюють один з одним. Згуртована команда сприяє задоволенню 
потреби в організованості, підвищенню продуктивності праці, оцінці та самоповазі [3].  

Для створення дієвого механізму мотивації праці має бути використана ринкова теорія заробітної плати. Удосконалення 
системи оплати праці можливе за умови залежності величини заробітної плати від результатів діяльності.  Такий підхід 
дасть можливість визначити заробітну плату як ціну послуг робочої сили,  що сплачується за використання найманої праці в 
процесі надання послуг і створення виробничого продукту. 

Одним із питань, які ускладнюють облік розрахунків з оплати праці в Україні, є постійна зміна державних гарантій для 
населення, а саме прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати.  

Працівникам сфери бухгалтерського обліку необхідно постійно слідкувати за змінами у законодавстві, оскільки від цих 
величин залежать розмір податкової соціальної пільги при утриманні податку з доходів фізичних осіб, розмір доходу, до 
якого застосовується податкова соціальна пільга, розмір граничної суми, з якої утримується єдиний соціальний внесок, 
порядок розрахунку індексації заробітної плати тощо [5]. 

Отже, спеціалістам бухгалтерського обліку необхідно дотримуватись і враховувати законодавчі тенденції нарахування 
заробітної плати з метою недопущення оплати праці нижчої за мінімальну заробітну плату, встановлену законодавством, та 
забезпечувати виконання всіх соціальних гарантій. 

Облік чисельності робітників та службовців на підприємстві, їх заробітної плати повинен бути документальним, 
достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. При цьому необхідно забезпечити єдність різних систем обліку 
на підприємстві: бухгалтерського, оперативного та статистичного [4]. 

Отже, важливими завданнями вдосконалення розрахунків з оплати праці є:  
матеріальне заохочення працівників за виконану роботу,  
зв’язок між результатами праці та її оплатою,  
зміни у законодавстві щодо нарахування заробітної плати, 
оптимізація використання трудових ресурсів,  
єдність різних систем обліку. 
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Примітки: 
1. Указ Президента України “Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні” від 25.12.2000 № 

1375/2000 
2. Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с. 
3. Кошулинська, Г. О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] : / НБУ ім. 

Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_3/files/DU310_29.pdf 
4. Мазур Т.І., Секіріна Н.В. Проблеми обліку людської праці та заробітної плати [Електронний ресурс] : – Режим 

доступу : http://www.rusnauka.com/17_AVSN_2012/Economics/7_111412.doc.htm  
5. Хома Д. М. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] : 

/ НБУ ім. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/sre/2010_3/222.pdf 
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ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING WAGE 
This theses examines the main problems of accounting wage in Ukraine. The ways of improvement of an accounting wage were 

also determined in its article. 

Halyna Shcherba 
Ivan Franko National University of L’viv 

STRATEGIC DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION IN THE CONDITIONS THE 
EUROPEAN UNION ENLARGEMENT 

In the new concept of the state regional policy, prepared by the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine 
pursuant to order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, cross-border cooperation will be one of the elements of the state policy in 
the field of regional development. It should be emphasized that the 19 regions of Ukraine are border. Their total area is about 77.0% 
of the territory of the state. In territory of Ukraine today acting seven European regions: "Bug" (Ukraine, Poland, Belarus, 1995), 
Carpathian Euroregion (Ukraine, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, 1993), "Lower Danube" (Ukraine, Moldova, Romania, 1998) 
"Upper Prut" (Ukraine, Moldova, Romania, 2000), "Dnipro" (Ukraine, Russia, Belarus, 2003), "Yaroslavna" (Ukraine, Russia, 2007) 
and "Slobozhanshchyna" (Ukraine, Russia, 2003). 

An important area realization of transborder interests of Ukraine and Poland is the business environment. Its activity is 
distributed primarily on the development of cross-border trade, the implementation of small-scale investment projects, as well as 
cooperation in the development of industrial infrastructure elements of the borderland. All of the above areas of cross-border 
cooperation is still not properly provide the strategic interests arising prior to the two states in the enlarged EU. 

The participation of Ukraine in Euroregions is based, as a rule, in the administrative activities of regional authorities with the 
formal involvement in the process of regional councils as organs, nominally belonging to the system of local government. Extremely 
rare for organizational support of cross-border cooperation between Ukrainian regions join district councils and district 
administration, though even in this case, their participation is formal. For example, Lviv region, one of the most active subjects of 
cross-border cooperation among Ukrainian regions, a member of two European regions, most of their organizational efforts in this 
direction are realized through the divisions of the Lviv Regional State Administration with patchy involvement of the Lviv Regional 
Council. This applies both to the signing of bilateral agreements with the neighboring regions of Poland, approval and 
implementation of executive protocols, and activities of the Euroregion "Carpathian".  

To the main achievements of the Euroregion "Bug" his participants include the implementation of projects: "Modernization of the 
international automobile checkpoint "Yagodyn – Dorogusk","Creating of the monitoring system on rivers Western Bug, Uzh, 
Latorytsia", "Promoting a policy of continuous development and environmental protection in the context of cross-border cooperation 
between Ukraine and Poland", the establishment in Lutsk bank with full Polish capital "PEKAO" (Ukraine). 

Today, the Polish-Ukrainian border has 12 points of the boundary passes, including six road and six rail passes. Half of them are 
located in the Subcarpathian voivodeship (Poland), three automobiles: Korcheva, Medika and Korostenko and three railway: Medika, 
Korostenko and Verkhrata. 

Subcarpathian border crossing points, including the Lviv region, characterized by the largest and growing dynamics of border 
traffic. In 2011, the three largest border crossings "Carpathians region – Lviv" – Korcheva, Medika and Korostenko sent more than 
10 million vehicles. 

Border crossing Korcheva-Krakovets (automotive) – day-and-night passenger and cargo border crossing on the border with 
Ukraine. It is the only Subcarpathian voivodeship border crossing on the border with Ukraine, having the full range of control: 
sanitary, phytosanitary and veterinary. But plays an important role and will play in the near future hour passenger and cargo and 
pedestrian border crossing "Medika-Shegyni." 

The main direction of cross-border Euroregional cooperation – this cooperation, which is on the border with the EU cooperation 
in the new frontier, which is defined as a combination of historical and newly formed social and economic relations [1, p. 64]. 

Through cross-border cooperation should be the development of social, information and industrial infrastructure, joint efforts in 
the economic sphere, construction and modernization of border infrastructure, development of the transport network, scientific and 
cultural cooperation, environmental protection, exchange of experience between the relevant bodies of the executive power and local 
self-government, fight against crime and illegal migration. 

During the global financial crisis is advisable to strengthen the economic programs of cooperation in the Euroregions. In order to 
develop border areas is necessary to implement such economic projects: the concept of home entrepreneurs, creation of business 
incubators, promotion of small investments, strengthening trade relations between the border areas, ensuring the development and 
implementation of the current legislation on cross-border and regional cooperation, increasing the effectiveness of projects and 
programs in the field of cross-border and regional cooperation by providing active support and involvement of local and regional 
levels, the approach of the current legislation to the standards of the European Community. This applies, above all, the further 
development and expansion of the infrastructure of border crossings. On the Polish-Ukrainian state border is, above all, the 
construction of road border crossing customs Malchowice-Nyzhankovychi to move cars and trucks, with the possibility of increasing 
the mass. Now proceeds with the exchange of diplomatic notes between the two governments. 
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Now entered into force bilateral agreement on local border traffic at the Polish-Ukrainian border, government of Subcarpathian 
voivodeship offer such accommodation, in particular, such as border crossings Bandruv - Mshanets, Mihniovec - Lopushanka, 
Smolnik - Boberka, Volosatoe - Lubnia. The last sentence, given the conflicting location area Bieszczady National Park, can be seen 
as a transition coach. All this has a positive impact on the socio-economic situation on both sides of the border. 

Financial support for these and other problems of cross-border cooperation partly carried the EU using a number of initiatives, 
programs and projects. CBC funding system to provide immediate institutions – Euroregions, financed independently by all members 
of the Euro-regions. Euroregional partners accumulate funds for independent accounts of the national associations. 

Separation of territorial cooperation as a separate objective of policy unity confirms the importance of joint activities that 
implement partners of the EU. The growth of such cooperation also shows an increase in funding from the European Regional 
Development Fund. For the period 2007-2013 for the development of territorial cooperation of the European Union budget is 
allocated as a whole 7.75 billion euros. In particular, the share of Polish designed for programs under the European territorial 
cooperation, will be 557.8 million. In addition, Poland will provide another 173.3 million euros for cross-border cooperation with 
countries that do not belong to the EU, in the framework of the European neighbourhood and partnership instrument [2, p. 94]. 

Special attention should be the important issues on the state borders of the two countries – a need for an access road and rail 
infrastructure with both the Polish and the Ukrainian side. Creating new transitions without upgrading the existing road transport 
network with the Ukrainian side will not improve the throughput of transitions. The road network on the Ukrainian side should meet 
the road from the Polish side, and it is advisable to extend the territory of the Lviv region Transport Corridor № 3 on the interval 
Lviv – Korcheva and modernize the railway line E30, adapting it to a speed of 160 km / h. 

Conclusions. The above ways of improving cross-border cooperation on the Polish-Ukrainian border solve an important part of 
CBC. It is a complex approach to the formation of economic policy of Ukraine. Democratization of the economic life in Ukraine and 
the liberalization of markets, the decline in the level of protectionist barriers, the level of state presence in the economy, carrying out 
the administrative-territorial reform on the principles of subsidiarity and solidarity will strengthen the role of regional authorities in 
the intensification of the Polish-Ukrainian economic cooperation, which will not only completely implement the doctrine of strategic 
partnership between Ukraine and Poland, but also hope for a full entry of Ukraine into the EU. 

Notes: 
1. Mykhasiuk I.R., Fedyshyn C. Cross-border cooperation in the context of globalization: [monograph] / LNU named Franko. – 

Lviv: Ukrainian Technologies, 2011. – 208 p. (in Ukrainian) 
2. Polsko-Ukraińska Strategia Wspòłpracy Transgranicznej w Latach 2007-2015. Lublin-Rzeszòw-Lwòw- Luck-Użhorod, 2008. 

S. 94. 
3. Shcherba H.I. Polityka regionalna a wspólpraca transgraniczna w kontekście integracji Ukrainy w europejski obszar 

socjalny. – Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. – Zęszyt Nr 
16 / Uniwersytet Rzeszowski. – Red. Michał Gabriel Woźniak. – Rzeszów, Polska, 2010. – S. 455-467. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
 Ефективність господарської діяльності підприємства незалежно від його форми власності , організаційно-правової 

форми, галузевих особливостей, масштабів діяльності тощо значною мірою залежить від ефективності організації 
бухгалтерського обліку та налагодження інформаційних потоків з метою задоволення запитів внутрішніх та зовнішніх 
користувачів.  Облік доходів і витрат у ринкових умовах набуває стратегічного значення для підприємства. Сьогодні на 
кожному підприємстві на перше місце ставиться саме результат його діяльності – прибуток чи збиток. Достовірно оцінити 
результат діяльності підприємства можливо лише за даними бухгалтерського обліку. Саме від повноти та достовірності 
отриманої керівництвом інформації залежить адекватність прийнятих ним в тій чи іншій ситуації рішень. Тому керівництво 
підприємств висуває жорстокі вимоги щодо якості організації та ведення обліку фінансових результатів. [1] У системі 
обліку інформація про витрати та доходи підприємства є надзвичайно цінною, багатогранною й швидкоплинною. За 
значенням для її користувачів вона займає місце поряд з інформацією про активи, зобов'язання та капітал підприємства. 
Облік витрат і доходів підприємства постійно розвивається і покращується у зв'язку із удосконаленням комп'ютерної 
техніки і комунікаційного середовища, методології й організації бухгалтерського обліку як основного інформаційного 
джерела про витрати та доходи підприємства.  

На сьогоднішній день в обліку фінансових результатів існує багато протиріч. Це стосується, насамперед, доходів та 
витрат, які формують фінансових результат діяльності підприємства. Уведення національних облікових стандартів призвело 
до виникнення багатьох питань стосовно їх практичного використання.  

Основною проблемою обліку витрат і доходів підприємства в Україні є проблема повноти та своєчасності їх 
відображення у системі обліку. На даний момент рівень не відображення доходів в країні коливається від 40 до 70%, а 
витрат – від 10 до 40%. Найбільша частина витрат, що залишається поза обліком, належить до оплат по оплаті праці. 
Основними причинами цього є значні відсотки відрахувань до соціальних фондів оплати праці, відсутність дієвої 
нормативно-правової бази, низький рівень контролю. Що ж стосується доходів підприємства, то найбільшою проблемою є 
заниження виручки від реалізації продукції, що тягне за собою і заниження бази для оподаткування підприємств податком 
на додану вартість. [3] 

Відсутність єдиної інформаційної бази норм і нормативів для обліку та контролю за витратами і доходами є ще однією 
проблемою обліку. Адже вітчизняна продукція характеризується значною матеріаломісткістю порівняно з закордонною. Це 
пояснюється тим, що величезна частка матеріалів, що списується на витрати підприємств, насправді розкрадається чи 
використовується на виготовлення тіньової продукції, яку підприємство ніяк не відображує в обліку і за яку не платить 
жодних податків. Нормативна база України потребує оновлення. Створення нової нормативної бази допоможе навести лад в 
обліку витрат підприємства и не дасть можливості їх завищувати. Розробка і запровадження даної бази стане запорукою 
елементарної дисципліни та порядку на підприємстві, скоротить суми непродуктивних витрат та необлікованих доходів. [2] 

Облікова політика розробляється і затверджується в кожній фірмі щороку. У ній необхідно закріпити порядок ведення 
обліку для цілей оподаткування. Податкова політика повинна містити в собі повну і достовірну інформацію про порядок 
віддзеркалення господарських операцій за звітний період, а також відомості для контролю за правильністю, повнотою і 
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своєчасністю розрахунку і сплати податків до бюджету. У цьому документі кожна компанія встановлює свої особливості 
податкового обліку, наприклад, такі як порядок формування суми доходів і витрат. [1] 

Інформація про витрати і доходи підприємства повинна бути згрупованою та належним чином оформленою щоб не 
затримувати процес первинної обробки аналітичної інформації, яка в свою чергу є запобіжним заходом помилкової оцінки 
здійснюваних підприємством господарських процесів, заниження або завищення деяких витрат і доходів тощо. 

Від того, як фірма враховує доходи, залежить величина її податку на прибуток. Тому їй необхідно прописати в обліковій 
політиці для цілей оподаткування способи визнання виручки, її класифікацію, а також як відображати доходи, які 
відносяться до декількох звітних періодів. 

Непрямі і нереалізовані витрати списують в тому періоді, коли вони виникли. Тому краще встановити мінімально 
можливий перелік прямих витрат, визначивши критерії віднесення витрат до непрямих.   

Є декілька варіантів обліку інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією. Вони признаються на дату 
розрахунків з контрагентами, або на дату пред'явлення розрахункових документів, або на останній день звітного 
(податкового) періоду. Отже, компанія може скористатися будь-якою з вказаних дат. Свій вибір вона обов'язково повинна 
закріпити в обліковій політиці для цілей оподаткування. 

Гостро постає проблема постійних розбіжностей, що існують між податковим та бухгалтерським обліком витрат в 
доходів. Цей недолік призводить до виникнення подвійного обліку доходів і витрат і потребує як найшвидшого усунення 
шляхом удосконалення чинного законодавства України з цих питань.  [2] 

Наступною проблемою обліку витрат і доходів є проблема рівня відповідності обліково-контрольної системи 
підприємства щодо його витрат і доходів чинному законодавству з обліку та контролю й меті та завданням самого 
підприємства. Цю проблему підприємство вирішує тією мірою, до якої її потенційно може й хоче вирішити головний 
бухгалтер підприємства, адже головний бухгалтер – саме та посадова особа, від якої на 80-90% залежать ефективність і 
якість обліково-контрольної системи підприємства. [3] 

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення полягає в тому, наскільки достатньо підприємство 
забезпечене сучасними матеріально-технічними засобами (комп'ютерною та іншою обчислювальною технікою, програмним 
забезпеченням до неї, засобами комунікації, оргтехнікою, нормативно-правовими й інструктивними матеріалами, бланками 
(зразками) форм первинних документів, облікових регістрів, звітності тощо) і який рівень організації та ефективності 
ведення первинного та зведеного обліку, внутрішньо фірмового (внутрішньогосподарського) контролю, формування звітної 
інформації. 

Порушені даною статтею проблеми не є вичерпними і потребують доповнень, змін, уточнень та конкретизації. Загалом 
проблеми обліку витрат і доходів підприємства дуже широкі і впродовж багатьох років ще викликатимуть інтерес у вчених-
економістів із урахуванням розмірів і форм підприємств, видів економічної діяльності, системи оподаткування та 
організаційно-правових форм. 

Примітки: 
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облік аудит. - 2008. - № 4. - С. 7 – 11                                                                                                                                                                     
2. Моссаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов/В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і 
аудит. – 2002. – № 9. – C. 225.                                                                                                                                                                 
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік [навч.пос.]/ Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. – Житомир: ЖІТІ, 
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PROBLEMS ACCOUNTING REVENUE AND EXPENSES OF AN ENTERPRISE 
The aim of the article is to describe the problems of expenses accounting and revenue currently exist in domestic enterprises, 

what is their essence who and in what way these problems can partially or completely resolve in the functioning of enterprises in 
Ukraine, draw appropriate conclusions and make proposals. Revenue and expenses in market conditions is of strategic importance for 
the company. Today every enterprise in the first place put just the result of its operations - profit or loss. Reliably estimate the 
performance of a company may only accounting data. 
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УТОЧНЕННЯ ЗАВДАНЬ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
Дослідити подані ученими завдання обліку заробітної плати, проаналізувати їх та на основі отриманої інформації 

уточнити завдання обліку заробітної плати в бюджетних установах. 
Актуальність теми полягає в тому, що багато учених економістів займались дослідженням головних завдань обліку 

заробітної плати в бюджетних установах, оскільки в бюджетних установах, як і в сфері підприємницької діяльності, праця 
виступає як цілеспрямована діяльність людей і є основним джерелом їх доходів, вимір якого здійснюється за допомогою 
заробітної плати. Отже, необхідно правильно і конкретно уточнити завдання обліку заробітної плати в бюджетних 
установах. 

Серед науковців, які займались дослідженням, аналізом та розробкою головних завдань обліку заробітної плати в 
бюджетних установах виділимо: Атамаса П. Й., Джогу Р. Т., Кондратюка О. І., Михайлова М. Г., Петруніна В. В., 
Сінельника Л. М., Свірка С. В., Телегунь М. І. та інших.  

Автори Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. виділяють перелік наступних завдань обліку заробітної плати, 
які повинні забезпечувати: 

1. Контроль за дотриманням видатків на оплату праці, що передбачається в кошторисі установи та штатному розписі; 
2. Контроль за дотриманням встановленої чисельності працівників відповідно до затвердженого штатного розпису; 
3. Контроль за використанням робочого часу; 
4. Своєчасне і достовірне нарахування заробітної плати, оплати відпусток, соціальної допомоги; 
5. Своєчасне складання податкової та статистичної звітності з праці; 
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6. Своєчасне і достовірне складання звітів до фондів соціального страхування та надання їх у встановлений термін; 
7. Надання інформації працівникам щодо даних їх особових рахунків [1, c. 155 ]. 
Атамас П. Й. наводить тотожні, однак дещо інші завдання обліку заробітної плати: 
1. Контроль за дотриманням штатної дисципліни і використанням фонду заробітної плати; 
2. Правильне обчислення витрат робочого часу та контроль за його раціональним використанням; 
3. Своєчасне і достовірне нарахування заробітної плати і допомоги за тимчасовою непрацездатністю; 
4. Здійснення своєчасних і достовірних розрахунків щодо заробітної плати; 
5. Контроль за використанням виділених на зарплату коштів загального і спеціального фондів; 
6. Своєчасне складання звітності і забезпечення користувачів інформацією про працю і заробітну плату [2, c. 96]. 
Свірко С. В. згрупував наступні завдання обліку заробітної плати у етапи: 
1. Визначення нормативної бази; 
2. Організацію нагромадження інформації щодо виробітку та використання робочого часу та нарахування заробітної 

плати; 
3. Організація обліку розрахунків з працівниками та виплати заробітної плати; 
4. Організація носіїв облікової інформації [3, c. 206]. 
Як стверджують Джога Р. Т., Сінельник Л. М., Кондратюк І. О., Петруніна В. В., окрім цілком подібних завдань, які 

наводять Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. необхідно виокремити ще одне головне, на їх думку, завдання 
обліку заробітної плати в бюджетних установах – “ забезпечення різних рівнів управління інформацією про працю й 
заробітну плату ” [4, c. 108]. 

На основі проаналізованих завдань, можна виділити уточнені завдання обліку заробітної плати в бюджетних установах, 
які повинні забезпечити: 

1. Контроль за розміром видатків на оплату праці; 
2. Контроль за чисельністю працівників; 
3. Контроль за виробітком та раціональним використанням робочого часу; 
4. Контроль за своєчасним і достовірним нарахуванням основної та додаткової заробітної плати; 
5. Контроль за своєчасним складанням усіх видів звітності з праці; 
6. Контроль за правомірністю використання коштів загального і спеціального фондів; 
7. Контроль за правильним заповненням носіїв облікової інформації; 
8. Контроль за своєчасними та правильними розрахунками по заробітній платі з працівниками; 
9. Контроль за змінами та доповненнями визначеної нормативної бази; 
10. Контроль за своєчасним наданням інформації працівникам щодо їх особових рахунків. 
Отже, досліджено подані ученими економістами головні завдання обліку заробітної плати, та на їх основі розроблено та 

запропоновано уточнені, на нашу думку, завдання обліку заробітної плати в бюджетних установах. 
Примітки: 

1. Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. 
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. 

2. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах / П. Й. Атамас – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.  
3. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах / Свірко С. В. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с. 

4. Облік у бюджетних установах : [ Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. Дисц. ] / Джога Р. Т., Сінельник Л. М., Кондратюк 
І. О., Петруніна В. В. — К.: КНЕУ, 2006. — 296 с. 

Mariya Yavorska 
Ivan Franko National University of L’viv 

CLARIFYING OBJECTIVES OF PAYROLL SALARY IN BUDGET INSTITUTIONS 
The main problem of research supports the specification of tasks of payroll in budget institutions. Analyzed task given scientists 

economists, such as Atamas P. Yu., Dzhoha R. T., Kondratyuk O. І., Mikhailov M. G., Petrunin V. V., Sinelnyk L. M., Svirko S. V., 
Telehun M. I. and others. Based on received information, deeply examining this issue, developed refined task payroll in budget 
institutions. 

Юлія Якимчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ 
Глобалізація вже досить тривалий час викликає бурхливі дискусії серед науковців, породжуючи діаметрально 

протилежні судження на рахунок її позитивних та негативних проявів. Якщо перевагу для держав від торговельної 
відкритості визнає більшість, то сперечаючись щодо впливу глобалізації на господарство країн загалом, вчені діляться на 
прихильників та противників цього процесу. Він вимагає все нових змін у фінансовому просторі, пропонуючи інші напрями 
його функціонування, висуваючи нові вимоги, нав’язуючи своє бачення проблем та їх вирішення. Глобалізація фактично 
встановлює для всіх країн на світовому фінансовому ринку свої правила гри, яких необхідно безвідмовно дотримуватись 
для збереження національної безпеки. Це вимагає готовності до таких змін з боку держав та можливість швидко реагувати 
на них. Ступінь залучення України в міжнародні економічні відносини перш за все залежить від її участі в процесах 
фінансової глобалізації. ЇЇ великою проблемою в цьому аспекті є відставання у розвитку навіть від держав з менш 
стабільною політичною ситуацією та більшими економічними проблемами. 

 Аналіз процесу глобалізації є надзвичайно актуальним з точки зору його перспектив та несподіванок, яких можна 
чекати у наш час безперервного розвитку. Ми повинні усвідомлювати суть цього явища для того, щоб правильно 
користуватись новими можливостями та бути готовими до проблем, які стоять перед нами. Характер розвитку глобалізації 
та її особливості досліджуються недостатньо комплексно і багато питань розкриваються односторонньо або не 
розглядаються взагалі. 

Метою цієї роботи є аналіз особливостей глобалізації у фінансовому аспекті, виявлення небезпек та перспектив цього 
явища,а також його впливу на національні економіки. 
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У підсумковому документі міжнародної конференції ООН по стратегії стійкого розвитку (Йоганнесбург, 2002) 
відзначається, що вплив глобалізації на світову спільноту є неоднозначним: вона веде до значного зростання економіки, але 
тільки невелика кількість країн змогла отримати від неї певні переваги, а більшість зазнала негативних наслідків у вигляді 
зростання бідності, гальмування економічного зростання, виникнення соціальних проблем тощо [1]. І справді, глобалізація з 
одного боку дає нові можливості для розвитку, а з іншого викликає ризики та становить небезпеку для національних 
економік і з кожним роком ми все більше переконуємось у цьому. Економічний розвиток XXІ століття робить можливим 
миттєве розповсюдження та застосування результатів досліджень та нових технологій у будь-якому регіоні світу, що 
породжує необмежені можливості. Так і проблеми в економіці на одному ринку чи в одному регіоні швидко поширюються в 
глобальному економічному просторі. 

Як окремий напрям глобалізації виділяють фінансову глобалізацію – вільний та ефективний рух фінансових ресурсів 
між країнами та регіонами, формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізацію 
глобальних фінансових стратегій ТНК та транснаціональних банків [2, с. 4]. Це явище міжнародних економічних відносин 
дозволяє переміщувати фінансові ресурси в певний момент часу і в необхідних обсягах. Таким чином фінанси є рушійною 
силою процесів глобалізації, утворюючи міжнародний фінансовий ринок і глобальні фінансові інститути та компанії.  

Невпинно збільшуються потоки капіталу, дозволяючи концентрувати фінансові ресурси там, де вони можуть бути 
використані найбільш ефективно. Відповідно розвивається економіка в цілому та виробництво зокрема, збільшуються 
обсяги міжнародної торгівлі і водночас розмивається національна приналежність продукції різних компаній. Процеси 
інтеграції стирають кордони, спрощуючи рух капіталу, та усувають бар’єри для проходження ресурсів, в тому числі і 
фінансових. Разом з тим виникає загроза незалежності національних економік, адже взаємопроникнення може викликати 
негативні процеси в менш розвинених країнах. Тому, інтегруючись в міжнародні відносини, варто враховувати ступінь 
розвитку національної економіки та її стійкість до зовнішніх впливів, тобто важлива наявність доцільності участі в 
глобалізаційних процесах. Потрібно зберігати рівновагу між такими процесами, що направляються всередину країни та 
назовні, тобто розширювати використання світових здобутків та залучати іноземний капітал, не допускаючи експансії у 
власну економіку. Для цього необхідно точно оцінювати стан фінансової, податкової, грошово-кредитної та інших систем 
держави, контролювати рівень інфляції, сальдо платіжного балансу, валютний курс тощо. Важливим у цьому аспекті є 
достатність рівня розвитку фондового ринку, регулювання діяльності суб’єктів міжнародних фінансових відносин, 
збереження довіри населення до інститутів фінансово-кредитної сфери тощо. Отже, основним завданням держави в 
протидію проблемам, спричиненим глобалізацією, є побудова ефективної системи фінансової безпеки, яка є одним з 
основних факторів забезпечення ефективного функціонування національної економіки та її сталого розвитку. 

За п’ять років після початку кризи світова фінансова система все ще знаходиться в поганому стані. Реформи хоч і мають 
правильне спрямування, все ще не забезпечили створення безпечнішої системи фінансових структур, деякі проблеми і досі 
не вирішені. Проте можна сказати, що завдяки заходам політики, які були прийняті в минулому році, помітна деяка 
позитивна динаміка в розвитку світової економіки і стабілізація фінансових умов. МВФ прогнозує незначне підвищення 
темпів такого росту в 2013 році – 3,5% у порівнянні з 3,2% в 2012 році [3]. Короткостроковий тиск, можливо, трохи спаде, 
але це не значить, що вирішено більш довгострокові проблеми. 2013 рік повинен підтвердити багато очікувань, набрані 
темпи розвитку потрібно підтримувати, адже той факт, що колапсу в економіці вдалось запобігти, не виключає можливого 
рецидиву кризи. Фактично будується нова глобальна економіка, яка потребує більшої відкритості та співробітництва, 
ширшого залучення та посилення підзвітності [3]. Йдеться про фінансовий сектор, який виявився недостатньо підзвітним – 
перед своїми клієнтами, акціонерами і суспільством у цілому. Глобальна економічна криза у багатьох відношеннях була 
кризою управління, яка почалась у сфері фінансів. Ця сфера приховувала велику частину своєї діяльності в «тіні» і ставила 
свою короткострокову вигоду вище підтримки реального сектора економіки. Групи, які захищають лише своє вузьке коло 
інтересів, зазвичай перешкоджають здійсненню принципу підзвітності. 

Отже, не зважаючи на певні досягнення реформ, їх необхідно доопрацювати в деяких сферах, що підкреслюється в 
Доповіді з питань глобальної фінансової стабільності [3]. До таких сфер належать: 

– необхідність дискусії на глобальному рівні щодо переваг та недоліків прямих обмежень на деякі види діяльності 
для банків, а не просто введення вимог про утримання більшого обсягу капіталу для таких видів діяльності; 

– моніторинг та створення, якщо необхідно, системи пруденційних нормативів для небанківських фінансових 
організацій, що створюють системні ризики в рамках так званого «тіньового банківського сектора»; 

– ретельний аналіз методів заохочення застосування простіших продуктів і організаційних структур; 
– подальше просування у вирішенні проблеми великих організацій, які відчувають фінансові труднощі, в тому числі 

транскордонних механізмів остаточного врегулювання таких організацій, щоб закріпити вигоди від фінансової глобалізації. 
В ході прес-конференції, яка відбулась 17 січня 2013 року в штаб-квартирі МВФ в Вашингтоні, директор-розпорядник 

МВФ Крістін Лаґард підкреслила необхідність економічного розвитку такого роду, який дійсно забезпечує створення нових 
робочих місць [3]. Не можна говорити про економічне зростання в той час, коли 202 мільйони людей у світі не має роботи і 
вік 40% з них є меншим, ніж 24 роки. Тобто варто зосередити увагу на реальному секторі економіки і на благополуччі 
всього населення і тільки тоді думати про поступ глобальний. Сильна нерівність у доходах є однією з найбільших проблем, 
які стоять в переліку глобальних ризиків на наступне десятиліття, і вона здійснює руйнівний вплив на економічне 
зростання, руйнує суспільство. Більш рівномірний розподіл доходів дозволить укріпити економічну стабільність, добитись 
стійкого зростання і об’єднати суспільство довірою. 

На сучасному етапі розвитку неможливо зупинити процеси глобалізації у сфері фінансів, проте варто намагатись 
зменшувати вплив негативних факторів, які властиві цьому явищу. 

Примітки: 
1. Нємець Л. М, Нємець К. А. Вплив глобалізації на стан сучасного соціально-географічного процесу в Україні // Вісник 

Харківського національного університету. №824 – 2008; 
2. Хоминич И. П. Финансовая глобализация // Банковские услуги. № 8 – 2002; 
3. Международный Валютный Фонд [Електронний ресурс]: офіційний сайт. – Режим доступу: 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm 
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INFLUENCE OF FINANCIAL GLOBALIZATION ON NATIONAL ECONOMY 
In theses essence of financial globalization is determined, analyzed its positive and negative consequences. Considered the 

benefits and danger due to the influence of the globalization processes. The contradictions and difficulties and the ways of their 
prevent are revealed. 

Наталія Ярошевська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА З УРАХУВАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ефективне функціонування системи бухгалтерського обліку та процесу його ведення вимагає вибору власником 
підприємства з головним бухгалтером облікової політики. Вдало обрана облікова політика позитивно впливає на майновий і 
фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, а також максимальний ефект від ведення обліку. Тому виникає 
необхідність адаптувати звітність українських підприємств до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що 
дозволить зменшити ризики для інвесторів та кредиторів, забезпечити прозорість та зрозумілість інформації, підвищити 
зростання довіри до показників фінансової звітності.  

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” пункту 3 
„облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством/установою для 
складання та подання фінансової звітності” [1]. За Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 8 „Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки” облікова політика – „конкретні принципи, основи, домовленості, правила та 
практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансових звітів” [2]. Тобто, можна сказати, що 
облікова політика підприємства – це запровадження підприємством таких методів ведення бухгалтерського обліку, 
використання яких призведе до виконання фінансово-господарських цілей підприємства на основі принципів 
бухгалтерського обліку, враховуючи чинні нормативні акти. 

Облікова політика повинна розроблятися кожним підприємством, що зареєстроване у встановленому законодавством 
порядком. Її формування воно організовує самостійно, однак ступінь свободи обмежений державною регламентацією 
бухгалтерського обліку, яка визначена переліком методик і облікових процедур. Це полягає у можливості вибору 
конкретних способів оцінки основних засобів та оборотних активів, вибору способів калькуляції, переліку бухгалтерських 
рахунків тощо. 

В Україні в травні 2011 року підписані зміни до Закону „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, в 
якому затверджено стратегію застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності. Для публічних акціонерних 
товариств, банків і страховиків передбачено обов’язкове складання фінансової звітності за міжнародними стандартами вже з 
1 січня 2012 року. Така ж практика буде застосовуватися і до підприємств, які займаються господарською діяльністю за 
видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів. Решта компаній самостійно визначають доцільність застосування 
міжнародних стандартів для складання та консолідації фінансової звітності. Перехід на МСФЗ підвищує інвестиційну 
привабливість підприємства та довіру до нього з боку власників капіталу, сприяє співпраці з міжнародними компаніями. 

Значення облікової політики за МСФЗ є важливим, а її складанню і зміні приділяють велику увагу. Організація 
формування облікового процесу полягає в тому, що з усієї сукупності способів реалізації названих прийомів обирається 
придатні на даний момент за конкретних умов. Обрані способи ведення бухгалтерського обліку повинні забезпечувати 
обліковий процес, в результаті якого формується повна і достовірна картина майнового і фінансового стану підприємства. 

Основне завдання облікового процесу відповідно до МСФЗ полягає у підготовці наказу (положення) про облікову 
політику. Дані стандарти не регламентують структуру документу про облікову політику, але, як правило, складається з 
трьох розділів і додатків [3, с. 70]: 

1. Загальні положення. 
2. Організаційний розділ. 
3. Методичний розділ. 
Розглянемо інформаційний зміст даних розділів. У першому розділі „Загальні положення” описується, для яких цілей 

складений даний документ та яким чином і коли можуть вноситися до нього зміни. Згідно до МСБО 8 „Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки” компанії зобов’язані послідовно застосовувати вибрану облікову політику [2]. 

Облікова політика за МСФЗ може змінюватися тільки в разі прийняття нового стандарту, інтерпретації або внесення 
змін до чинних, а також з метою підвищення інформативності фінансової звітності [3, с. 70].  

У організаційному розділі підприємства повинні приділити увагу таким розділам:  
1. Загальні відомості про компанію, де розкрити основну мету створення підприємства відповідно до статутних 

документів, перерахувати з докладним описом основні види діяльності. 
2. Організація бухгалтерського обліку, де вказати на який відділ покладене ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, описати його організаційну структуру. Великі підприємства ці функції закріплюють за бухгалтерією та 
фінансовим відділом. Також у даному розділі відображають етапи документообігу та технологію обробки облікової 
документації, а також зазначають, якими документами регламентований рух первинних документів на підприємстві, 
описують порядок їх створення, перевірки, порядок і строки передачі до бухгалтерії для відображення операцій у 
бухгалтерському обліку та здачі в архів. Обов’язково застерігається, які операції оформляються типовими формами 
первинних документів, а які – самостійно розробленими. Фіксується порядок і строки проведення інвентаризації активів та 
зобов’язань підприємства. 

3. Робочий план рахунків, який підприємство розробляє самостійно, оскільки МСБО не має готового плану рахунків. Усі 
структурні підрозділи зобов’язані вести рахунки і субрахунки бухгалтерського обліку з використанням єдиного плану 
рахунків, використання яких регламентується внутрішнім нормативним документом підприємства. 

Останній методичний розділ повинен містити опис конкретних способів відображення інформації у фінансовій 
звітності, обраних виходячи з базових чи альтернативних підрозділів, які пропонують міжнародні стандарти. У даному 
розділі можуть бути підрозділи, розкриття яких є процедурами бухгалтерського обліку, основні з яких: базові аспекти 
розкриття інформації у фінансові звітності; сегментована звітність; консолідовані та окремі фінансові звіти; основні засоби; 
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нематеріальні активи; запаси; втрати вартості активів; іноземна валюта; інвестиції та інші фінансові активи; витрати за 
кредитами та позиками; пенсійні зобов’язання та інші виплати персоналу; оренда; доходи і витрати; податок на прибуток.  

Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновки, що з переходом підприємств на ведення обліку з урахуванням 
МСФЗ, значну увагу потрібно приділити формуванню облікової політики, яка документально оформляється у вигляді 
Наказу про облікову політику. Даний наказ повинен містити чіткі (незмінні) принципи діяльності підприємства, методи та 
порядок, які будуть основою для складання фінансової звітності. Ретельно продумана облікова політика позитивно впливає 
на діяльність підприємства та забезпечує ефективну роботу бухгалтерії.  

Примітки: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене Наказом 

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (з подальшими змінами і доповненями): [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.rada.gov.ua. 
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 „Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua. 
3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами [навч. Посіб.] / І. В. Жолнер. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. 

Nataliya Yaroshevska 
Ivan Franko National University of L’viv  

ACCOUNTING POLICY TAKING INTO CONSIDERATION POSITIONS OF INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARDS 

The forming of accounting policy according to the requirements of International Financial Reporting Standards is viewed in 
theses. The structure of Order about accounting policy as a main document of accounting process that provide effective organization 
of enterprises activity is represented here. 

Віталій Яструбецький 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЦІЛІСНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє удосконаленню організації управління фінансами на підприємстві, 
водночас спричиняє й низку загроз його фінансовій безпеці. Серед найбільш суттєвих ризиків варто виділити витік 
конфіденційної фінансової інформації. 

Питанням управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання приділено значну увагу як в працях вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених, зокрема: І. Бланка, А. Власкова, В. Гапоненка, К. Горячевої, А. Єпіфанова, М. Єрмошенка, О. О. 
Терещенка, та інших. Способи захисту інформації ділових одиниць розглядали Т. Баєва, А. Волоткін, А. Гладких, М. 
Журавель, М. Лисенко, А. Маношкін, М. Яснева та інші. Однак, й досі не в повній мірі досліджено взаємозв’язок захисту 
інформації й фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Існує гостра необхідність дослідження чинників, що впливають 
на порушення конфіденційності чи цілісності фінансової інформації та розроблення пропозицій щодо їх усунення. 

На наш погляд, усі фактори, що мають вплив на витік конфіденційної фінансової інформації або порушення її цілісності 
варто поділити на ті, які не залежать від керівного апарату підприємства та ті, які безпосередньо залежать від його дій. 
Розглянемо останні із перелічених вище чинників. Це, зокрема, такі: 

– застосування несертифікованих технічних засобів опрацювання фінансової інформації; 
– низький рівень роз’яснювальної роботи на підприємстві щодо необхідності дотримання конфіденційності та цілісності 

фінансової інформації; 
– відсутність чітких розроблених правил захисту інформації працівниками; 
– наявність працівників з психологічною готовністю до зловживань з фінансовою інформацією, що зумовлено 

незадовільною роботою кадрової служби підприємства; 
– низький рівень мотивації працівників; 
– висока плинність кадрів на підприємстві. 
Враховуючи перелічені вище причини порушення конфіденційності та цілісності фінансової інформації, на рівні 

суб’єкта господарювання, на нашу думку, необхідно здійснити такі заходи щодо їх усунення: 
– визначити перелік конфіденційної фінансової інформації та посадових осіб, що матимуть доступ до неї і закріпити 

даний порядок в письмовій формі у відповідних інструкціях підприємства; 
– зафіксувати в трудовому договорі з працівниками вимоги щодо нерозголошення конфіденційної фінансової 

інформації; 
– запровадити дисциплінарні стягнення із співробітників, що порушують режим безпеки фінансової інформації; 
– практикувати ретельний підхід до підбору персоналу та протидіяти плинності кадрів; 
– забезпечувати належний рівень мотивації персоналу; 
– проводити бесіди з персоналом щодо безпеки фінансової інформації; 
– застосовувати захищені технічні засоби, що створюють перешкоди несанкціонованого доступу до конфіденційних 

даних; 
– використовувати спеціальні програми, що виконують функції захисту фінансової інформації на підприємстві. 
Працівники підприємства повинні бути навчені процедурам захисту і правильному поводженню з конфіденційною 

фінансовою інформацією та ознайомлені з мірами відповідальності за розголошення конфіденційних даних і процедурою 
повідомлення про різні типи інцидентів, що можуть вплинути на безпеку фінансової інформації. Необхідно також 
забезпечити позитивний робочий клімат у колективі та належно мотивувати персонал з метою уникнення невдоволених 
своїм становищем працівників, які можуть бути потенційними зрадниками інтересів підприємства і передати важливу 
фінансову інформацію недоброзичливцям. 

Зловживання з конфіденційною фінансовою інформацією на підприємствах значною мірою обумовлені відсутністю 
належної уваги керівників до цього питання. Потрібно постійно стежити за станом захищеності конфіденційної фінансової 
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інформації, аналізувати чинники, що зумовлюють його погіршення та впроваджувати заходи щодо ліквідації виявлених 
причин. 

Крім того, важливим є розроблення методів захисту конфіденційності та цілісності фінансової інформації підприємств 
на рівні держави. Перш за все, необхідно сформувати нормативно-правову базу, що регламентує правила використання 
інформації, закріплює права та обов’язки учасників інформаційних відносин в процесі роботи з конфіденційною 
фінансовою інформацією, а також встановлює відповідальність за порушення цих правил. 

Примітки: 
1. Баева Т. В. Персональная защита банковской информации / Т. В. Баева // Журнал «Information Security» 

(Информационная безопасность). – 2008. – № 3. – С. 24-25. 
2. Ігнатенко А.В., Кабанов В.Г., Харченко О.І. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств 

в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5(95). – С.136-144. 
3. Лысенко М.А. Механизмы защиты финансово-кредитной информации // Економіка і організація управління. – 

2009. – №5. – С.55-63. 
4. Яснева М. Защита от инсайдеров // Risk Management.– 2008.– №9–10. – С. 26–30. 

Vitaliy Yastrubetskiy 
Ivan Franko National University of L`viv 

REASONS FOR VIOLATION OF CONFIDENTIALITY AND INTEGRITY OF FINANCIAL INFORMATION  
AT THE COMPANY 

The article investigates the reasons for violation of privacy of financial information and offers measures to address them. 

Микола Яцишин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
САТЕЛІТНИХ РАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

Макроекономічна стабільність будь-якої країни є однією з невід’ємних умов забезпечення економічного зростання. 
Складання національних рахунків України започаткувало формування інформації про економічні процеси у країні в 
агрегованому вигляді. У системі національних рахунків економічна діяльність за усіма її видами розглядається як 
сукупність операцій з продуктами, доходами та фінансовими інструментами шляхом взаємодії між інституційними 
одиницями (секторами) або в рамках самих одиниць. Групування інституційних одиниць та операцій у національних 
рахунках мають висвітлювати стан економіки відповідно до ринкових критеріїв. Національні рахунки дозволяють 
визначити розвиток певного виду економічної діяльності з погляду його виливу на економіку країни в частині формування 
валової доданої вартості. Макроекономічна політика в усьому світі значною мірою базується на основних агрегатах СНР, 
включаючи валовий внутрішній продукт  кінцеве споживання, нагромадження капіталу тощо. 

Для прийняття зважених управлінських рішень виникає потреба у додатковій агрегованій інформації, що характеризує 
фінансові ресурси, їх розподіл та кінцеве використання в певних галузях економічної діяльності. Забезпечення цієї потреби 
покладено в основу концептуальних підходів до формування допоміжних (сателітних) рахунків. Керівні принципи СНР 
допускають складання сателітних рахунків для задоволення особливих потреб у даних щодо продуктивної діяльності в 
певній економічні сфері, які не можуть бути задоволені в рамках основної структури національних рахунків. Допоміжні 
рахунки сумісні з логічною структурою національного обліку, але повністю незалежні від неї [2, с. 11-12]. 

Метою дослідження є виявлення можливостей оцінювання основних показників сфери послуг за допомогою сателітних 
рахунків. Розглянуто методологію побудови допоміжних рахунків, їх основні типи та основні результати використання 
сателітних рахунків в Україні. 

Передумовою для успішного, цілеспрямованого та ефективного впровадження будь-яких реформ є можливість 
отримання точної інформації щодо сучасного рівня фінансування та руху кошті в певній економічній сфері, що на даний 
момент в Україні реалізовано за допомогою побудови сателітних рахунків. 

Сателітні рахунки – спеціальна структура обліку у форматі рахунків та таблиць, які відображають інформацію про 
конкретну галузь для отримання повного та систематизованого уявлення про неї. Одночасно сателітні рахунки гнучко 
пов’язані з центральною структурою СНР. З точки зору зв’язку з центральною структурою СНР розрізняють два типи 
сателітних рахунків. 

Перший тип базується на концепції, що є основою центральної структури СНР. Поряд із цим вони передбачають 
реорганізацію її класифікацій та включення додаткових елементів. Прикладом такого типу рахунків є допоміжний рахунок 
туризму. 

Другий тип рахунків використовує концепції, які є альтернативними по відношенню до концепції СНР. В цих рахунках 
змінюються межі виробництва, трактування понять споживання та нагромадження, можливе утворення додаткових 
агрегатів. Розробка особливої концептуальної системи, яка охоплює як існуючі в СНР елементи, так і додаткові елементи, 
використовується при побудові сателітних рахунків освіти охорони здоров’я та соціального захисту [4, с. 1]. 

Окреслимо основні принципи, за якими будуються сателітні рахунки. Сателітним рахункам притаманна всебічність, 
оскілки вони охоплюють всю систему та одиниці, що діють у цій системі. Послідовність ґрунтується на використанні 
визначень, концепцій і принципів, однакових для кожної одиниці та кожної операції, що вимірюється. Зіставність у часі та 
просторі дозволяє здійснювати оцінку змін витрат протягом кількох років. Сумісність з іншими системами сукупних 
економічних показників робить можливим аналіз витрат у загальному економічному контексті. Сателітні рахунки 
дозволяють отримати своєчасну, точну та корисну інформацію, необхідну розробникам політичного курсу в цій сфері. 
Швидке реагування на вимоги політики у відповідній галузі супроводжується наданням інформації такого ступеня 
деталізації, що є необхідним для якісного макроекономічного планування. Відкритість рахунків потрібна користувачам при 
оцінці достовірності даних, а також експертам – при поновленні та поширенні інформації [1]. 

Міжнародна методологія передбачає систематизацію сателітних рахунків тобто формування стандартних таблиць які 
містять інформацію про загальний розмір фінансових ресурсів залучених у відповідну сферу, розподіл та використання цих 
ресурсів. 
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У якості інструментів у допоміжних рахунках використовуються стандартні класифікації, адаптовані до певних 
національних особливостей відповідно до законодавства країни про певну сферу діяльності, які призначені для визначення 
всіх учасників системи, серед яких розрізняють такі категорії: 

1. Джерела фінансування – установи або інші одиниці, які виділяють кошти, що використовуються у відповідній 
системі. 

2. Фінансуючі організації або фінансові посередники – установи або інші одиниці, які розпоряджаються коштами, 
виділеними джерелами фінансування. 

3. Постачальники послуг – одиниці, що отримують гроші в обмін на результати діяльності, або за здійснення діяльності, 
що враховується в рамках рахунків. 

4. Функції або види діяльності – види наданих товарів та послуг і виконаної діяльності, що враховується в рамках 
рахунків [3, с. 3-5]. 

Основними можливостями, які дає використання сателітних рахунків є: 
1. Отримання узагальненої інформації щодо фінансування певної сфери економічної діяльності. 
2. Аналіз інформації щодо руху фінансових потоків у цій сфері для прийняття управлінських рішень щодо її розвитку. 
3. Можливість здійснення прогнозування потреб фінансових ресурсів відповідних сфер економічної діяльності. 
4. Проведення зіставлень між країнами. 
5. Виконання вимог щодо впровадження в національну статистику міжнародних стандартів. 
Також, можна відмітити, що однією з основних цінностей сателітних рахунків є можливості проведення аналізу витрат 

за всіма учасниками системи та у поєднанні з нефінансовими даними розробляти національну стратегію щодо ефективного 
фінансування певної галузі та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо її реформування. 

Отже, допоміжні рахунки є важливим інструментом, який використовує вартісні показники для оцінки процесів в певній 
сфері економічної діяльності. Сателітні рахунки є системою всебічного і послідовного моніторингу фінансових потоків в 
сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, туризму та науки. 

Важливими напрямками роботи в сфері формування допоміжних рахунків є оновлення методології складання сателітних 
рахунків, що вже впроваджені в статистичну практику України та розробка методологічних положень щодо формування 
рахунків, які на сьогодні є важливими для України, зокрема складання допоміжних рахунків туризму та інформаційно – 
комунікаційних технологій. 
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// Статистика України. - 2012. - № 2. - С. 11-20.  
3. Методологічні положення щодо складання допоміжних (сателітних) рахунків освіти в Україні [Електронний ресурс] 
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construction in Ukraine. Considered the types and principles of satellite accounts. Presents the main results of the introduction of 
complementary accounts in statistical practice Ukraine. 
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економіки тощо. 

Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, аспірантів та студентів. 
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